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Vooraankondiging symposium

Big data lokaal gezondheidszorgbeleid
Lokaal gezondheidszorgbeleid is steeds meer een zaak van zowel gemeenten als van eerstelijns voorzieningen.
Om dat beleid te voeden is informatie nodig. Eén van de mogelijke informatiebronnen is NIVEL Zorgregistraties
eerste lijn, een landelijk representatieve onderzoeksinfrastructuur, met gegevens uit elektronische patiënten
dossiers van eerstelijns voorzieningen. In het middagsymposium over big data dat 21 maart 2016 plaatsvindt,
staat de vraag centraal welke mogelijkheden NIVEL Zorgregistraties biedt om in de benodigde informatie te voor
zien. Noteer de datum alvast in de agenda!

NIVEL Zorgregistraties kan ondersteu
ning bieden bij het in kaart brengen van
effecten van het veranderde zorgstelsel
in Nederland. Deze middag willen wij
van u horen wat de informatiebehoefte
van bestuurders en beleidsmakers is om
het lokale zorgbeleid en -uitvoering te
kunnen ondersteunen. NIVEL Zorgre
gistraties zal laten zien wat wij te bie
den hebben om veranderingen binnen
de zorg te beschrijven, verklaren en
monitoren, waarmee beleid getoetst en
aangepast kan worden. De middag zal
daarom een interactief karakter hebben
waarbij aanbod en behoefte aan infor
matie elkaar afwisselen.
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn ver
zamelt op continue basis routinema
tig in elektronische patiëntendossiers
vastgelegde gegevens in eerstelijns
zorgvoorzieningen: huisartspraktijken,
organisaties van huisartsenposten, fysio
therapiepraktijken, oefentherapiepraktij
ken, diëtetiekpraktijken, eerstelijns psy
chologen en apotheken. Zie www.nivel.
nl/zorgregistraties. Het gaat daarbij om
grote hoeveelheden gegevens die kop
pelbaar zijn aan weer andere zorggege
vens. De dataverzameling omvat onder

meer gegevens van ruim vijfhonderd
huisartsenpraktijken, met een totale po
pulatie van ongeveer 1,6 miljoen indi
viduen.

 et monitoren van zorg en gezondheid
H
op lokaal niveau in de eerste lijn geeft
inzicht in het functioneren van de lo
kale gezondheidszorg.

Vraagstukken

Afwisselend Programma

Voorbeelden van vraagstukken die met
NIVEL Zorgregistraties beantwoord
kunnen worden:
veranderingen in het voorkomen van
ziekten en aandoeningen in de bevol
king en in het gebruik van eerstelijns
zorgvoorzieningen kunnen een aanwij
zing zijn voor lokale problemen in de
toegang tot de juiste zorg. In de media
verschijnen de laatste tijd regelmatig be
richten die hierop kunnen duiden. Bij
voorbeeld:
–	
Verminderde toegankelijkheid van
jeugdzorg zou kunnen leiden tot
meer psychische problemen bij jeug
digen.
–	
Langer thuis blijven wonen, minder
toegang tot thuiszorg, dagbesteding
of andere ouderenzorg kan leiden tot
hogere belasting van mantelzorgers,
wat weer kan leiden tot toename van
de zorgvraag van zowel mantelzorger
als de mantelzorg-ontvangers.
–	Verstandelijk gehandicapten die min
der zorg krijgen, zullen zich wellicht
vaker wenden tot de huisarts en de
huisartsenpost.
–	Toename van sociale problemen door
verminderde toegang tot jeugdzorg
kan leiden tot een groter gebruik van
huisartsenzorg.

De middag wordt geopend door prof.
dr. C. (Cordula) Wagner (aankomend
directeur van het NIVEL). Plenair wor
den er bijdragen geleverd door onder
andere dr. R.A. (Robert) Verheij (pro
grammaleider NIVEL Zorgregistraties)
en een bestuurder uit het veld.
Daarna volgen interactieve parallel
sessies. De middag wordt afgesloten
met een drankje en een hapje. Geïnte
resseerden kunnen zich alvast opgeven
voor het symposium door een e-mail
te sturen naar Zorgregistraties@nivel.nl.
Aan het symposium zijn geen kosten
verbonden. <<
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Alvast aanmelden voor het symposium kan
via e-mail Zorgregistraties@nivel.nl
Meer informatie over NIVEL Zorgregistraties
eerste lijn, zie www.nivel.nl/zorgregistraties
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