
STRATEGISCHE ROL

WAT WE DOEN

ONZE FOCUS

DRIVERS ONTWIKKELINGEN KLANTBEHOEFTEN PROJECT / PROGRAMMA

LOKAAL / 

REGIONAAL / 

LANDELIJK

WAT

Vergrijzing: meer 

efficientere zorg

Continuïteit van processen, 

meer gestructureerde 

gegevensvastlegging

ECD 2.0 Lokaal Van financiëel gedreven ECD naar clientgedreven.

Snellere verplaatsing van 

zorg

Eén centrale plek t.b.v. 

verwijzingen
Verwijsplaats Regionaal Eén centrale plek t.b.v. verwijzingen

Krapte arbeidsmarkt

Verplaatsing van zorg
Gespecialiseerd personeel SAPPO Regionaal

Centraal overzicht en inzicht in opleidingsplaatsen 

bij zorginstellingen

(CareXS Meddy) eTRS 

(medicatie toediening)
Regionaal

Elektronisch toedieningsregistratiesysteem voor 

medicatie en toediening

Landelijk Schakelpunt Landelijk
24 uur per dag realtime inzage in de belangrijkste 

medische gegevens (medicatie)

Implementatie cliënt 

oproepsysteem
Lokaal

Moderne manier voor oproepen vanuit cliënt naar 

zorgverlener

Cliëntportaal Lokaal
Gegevensuitwisseling van zorgverlener naar en 

met cliënt/naasten

Toename zorgbehoefte
Efficiënte 

communicatiemiddelen

Implementatie nieuwe 

communicatiesysteem
Lokaal

Innovatieve middelen om als zorgverleners 

onderling te laten communiceren

eOverdracht
Landelijk, 

Regionaal

Met zorgprofessionals elektronisch gegevens 

uitwisselen bij de verpleegkundige overdracht

Medicatieproces 9.x Landelijk

Op gestandaardiseerde wijze medicatie vastleggen 

over gebruik, voorschrijven, uitgifte met het oog 

op eenvoudigere manier van gegevensuitwisseling 

rondom medicatie

Juiste zorg op de juiste plaats: 

meer zorg thuis zodat 

verpleeghuiszorg bereikbaar 

blijft

cBoards Ouderen (Thuiszorg 

en afdeling Herstel)
Regionaal

Kwetsbare ouderen in Amsterdam moeten zo lang 

mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. 

Virtuel Ward (cBoards) Regionaal

Leren, ontwikkelen en bouwen samen aan 

netwerkzorg vanuit de eerstelijnszorg, 

tweedelijnszorg en thuiszorg.

Aanmeldportaal Regionaal

Huisartsen en spoedeisende hulp artsen willen 

ouderen die tijdelijk opvang nodig hebben 

makkelijker kunnen  aanmelden op één centrale 

plek

Standaardisatie

Standaardisatie 

gegevensvastlegging t.b.v. 

kwaliteit en reductie fouten, 

vermindering registratielast

"intern project" Lokaal

Gestructureerde en gestandaardiseerde 

gegevensvastlegging zodat we deze ook voor 

gegevensuitwisseling kunnen gaan gebruiken

Toename zorgbehoefte Gegevensuitwisseling Doorontwikkeling POINT Regionaal
Zorgverleners willen informatie met elkaar kunnen 

delen over de transfer

Efficiëntere zorg
Centrale plek t.b.v. regie 

doorstroming
Dolce Vita Regionaal

Geïntegreerde planningsaanpak om de 

doorstroomproblematiek rondom kwetsbare 

ouderen door alle ketens heen te verbeteren

Meer behoefte eigen regie

Gezondheidsinformatie delen 

tussen de cliënt en zorgverlener. 

Cliënt meer regie kunnen geven. 

VIPP InZicht (PGO) Landelijk

Ontsluiting van data naar een Persoonlijke 

Gezondheidsomgeving en een digitale 

verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

Overkoepelende stuurinformatie 

t.b.v. beddenbezetting
Selfservice BI (focus op VBD) Regionaal

Inzicht in bedden en verkeerd beddenprobleem 

t.a.v. zorg na ontslag ziekenhuis in 

verzorgingshuis, revalidatie en thuiszorg

Centrale plek t.b.v. 

doorverwijzing
Centraal sturend orgaan Regionaal

Doorontwikkeling van aanmeldportaal naar een 

meer sturend centraal orgaan

Adaptieve oplossingen
Eén team nachtzorg in 

Amsterdam
Regionaal Eén team nachtzorg in Amsterdam

AMBITIE

Wie willen we in de toekomst zijn?
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Kwaliteit, reductie fouten, 

registratielast-vermindering

Tijdige, complete en actuele 

informatie t.a.v. verpleegkundige 

overdracht en medicatie. 

Toename kwaliteit, reductie van 

fouten en registratielast-

vermindering. Voldoen aan wet- 

en regelgeving

Realtime inzicht en monitoring.

Standaardisatie

Klantvriendelijkheid en meer 

regie door cliënt
Meer behoefte eigen regie

Nieuwe wetgeving

Standaardisatie

VIPP programma's 

PROJECTEN LANDELIJK EN REGIONAAL
BASIS

Wie zijn we vandaag?

TRANSITIE

Wie willen we morgen zijn?
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toekomstbestendig passend op de juiste plek radicale zorg en preventie

efficient digitaal (versimpel, digitaliseer, maak interoperabel, creeer 

goede randvoorwaarden)

effectief digitaal (organiseer JZOJP, monitoring en eHealth thuis, 

goede stuurdata,  )

grenzeloos digitaal (monitoring standard voor alle oudere inwoners,  

datagestuurde besluitvorming, menselijke algoritmes, digital first, 

geintegreerde klantpaden) 

Efficiëntere zorg, 

juiste zorg op de juiste plek

Juiste zorg op de juiste 

plaats

ECD 2.0

Verwijsplaats

SAPPO

CareXS (eTRS)

LSP

Cliënt oproepsysteem

Cliëntportaal

Communicatiesysteem zorgverleners

eOverdracht (VIPP InZicht)

Medicatieproces 9.x

cBoards ouderen

Virtual Ward

Aanmeldportaal

Doorontwikkeling POINT

Dolce Vita

PGO (VIPP InZicht)

SSBI

Centraal Sturend Orgaan

Nachtzorg

Standaardisatie

regionaal

organisatie

landelijk


