
vast. En dan is er ook nog een tekort 

aan gekwalificeerd personeel.”

ICT kan de efficiency vergroten met 

slimme beslisondersteuning, door het 

vereenvoudigen van administratieve 

processen en door het optimaliseren 

van de samenwerking rond en met de 

patiënt. PharmaPartners geeft daar in

vulling aan met MedicomSmart (richt

lijnondersteuning en casefinding) en 

Medicom Multidisciplinair (op maat in

richten chronische zorg). “Dat juich ik 

toe. De kunst voor PharmaPartners is 

om een balans te vinden tussen snel

heid, flexibiliteit en het neerzetten van 

stevige, generieke oplossingen die wer

ken voor alle zorgaanbieders.” 

Digitaal gezondheidscentrum
Want er kan nog veel meer, vinden ze 

bij SGE. “We hebben in het kader van 

ons strategisch meerjarenplan bijvoor

beeld het idee geopperd om een digitaal 

gezondheidscentrum in te richten voor 

patiënten die dat willen. Mocht een fy

siek onderzoek nodig zijn, dan kunnen 

ze terecht bij een huisarts in een van de 

andere centra. We moeten het idee nog 

verder onderzoeken, maar zeker is dat 

een verandering nodig is. De eeuwen

oude telefoon kan niet de belangrijkste 

ingang blijven voor de huisartsenprak

tijk.” SGE en PharmaPartners trekken 

samen op in deze en andere nieuwe 

ontwikkelingen. <<

Tekst: Margriet van Lingen
Foto: SGE

dat met interesse. De afspraken die we 

nu hebben gemaakt, bieden ruimte voor 

de toekomst en zekerheid voor nu.”

eHealth
In de samenwerking met Pharma

Partners is al heel wat bereikt, vertelt 

Berends. “Bijvoorbeeld op het gebied 

van eHealth. We willen onze patiënten 

meer invloed geven op hun eigen si

tuatie. Het portaal MijnGezondheid.net 

helpt daarbij door inzage in het dos

sier, de mogelijkheid voor eConsults, 

afspraken maken en het aanvragen van 

herhaalrecepten. Sinds vorig jaar heb

ben patiënten ook inzage in hun lab

uitslagen.” De doorontwikkeling van 

eHealth komt tot stand in samenspel 

tussen de zorggroep en PharmaPartners 

als strategische ICTpartner. “We blijven 

elkaar prikkelen. PharmaPartners zorgt 

voor de technische mogelijkheden, wij 

moeten onze patiënten er goed in mee

nemen. Al doende leer je.”

Positief
Het toenemend aantal koppelingen tus

sen Medicom en andere systemen, vindt 

Berends positief. “Al blijft voor de da

gelijkse zorg die met de apotheek het 

belangrijkste. Het is goed dat Pharma

Partners de verbinding maakt met an

dere partijen in zorg en welzijn. Bijvoor

beeld door de beelddiagnostiek van het 

ziekenhuis te ontsluiten. Tegelijkertijd 

kan dat ertoe leiden dat wordt verwacht 

dat de huisarts even kijkt wat er aan de 

hand is als de specialist niet beschik

baar is. Op zichzelf geen probleem, we 

kunnen veel in de eerste lijn. Maar als 

de financiering achterblijft, lopen we 

“Om te kunnen investeren en innoveren 

heeft een ICTleverancier zekerheid no

dig”, licht Berends toe. “Dat snap ik, ik 

maak met de zorgverzekeraar ook lie

ver afspraken voor een langere termijn. 

Daarom zijn we een meerjarig commit

ment aangegaan.” Het blijft daarmee 

mogelijk om een intensievere regionale 

samenwerking op het gebied van auto

matisering te realiseren, benadrukt Be

rends. “Binnen DSP – wat staat voor 

DOH, SGE en PoZoB – doen we een 

aantal dingen samen. Met DOH bekijken 

we of het mogelijk is om op te stomen 

naar één regiosysteem en PoZoB volgt 

“We kunnen de toenemende zorgvraag niet beantwoorden door op te schalen wat we nu doen. Een andere manier 

van werken is noodzakelijk.” Aan het woord is Ed Berends. Huisarts en bestuurder bij Stichting Gezondheidscentra 

Eindhoven (SGE). Hij voorziet een belangrijke rol voor ICT bij het duurzaam inrichten van de zorg. Daar invulling 

aan geven is de ambitie van ICT-partner PharmaPartners, waarmee recent een meerjarig contract werd afgesloten.

Duurzame zorg met inzet van ICT

Wisselwerking tussen zorggroep en leverancier

ORGANISATIE 
 & INNOVATIES

Artikel in samenwerking met PharmaPartners.

Het digitale gezondheidscentrum is één van de 

innovatieve ideeën waarmee SGE aan de slag 

wil, aldus huisarts en bestuurder Ed Berends.
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