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Mirjam van Velthuizen is lid raad van bestuur UMCU. (foto Ton Kastermans fotografie)
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‘Als we wachten totdat bijvoorbeeld e-consults helemaal zijn opgenomen in de DOTS, dan komen we nooit 
van de kant’, zegt Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht. Ze spreekt over de brede 
 implementatie van het open patiëntenportaal dat het voor iedere patiënt van het UMC Utrecht die dat wil, 
mogelijk maakt om via DigiD het eigen medisch dossier in te zien. Sinds 2004 investeerde het ziekenhuis 
ongeveer zeven miljoen euro in de ontwikkeling van dit digitale portaal.

UMC UTRECHT IN DIGITAAL NETWERK PATIENT

Medisch dossier 
online geopend

door Jan Kloeze

Recent echter is de aanpak sterk verbreed. Van Velt-
huizen: ‘Meerdere afdelingen van het ziekenhuis had-
den in de afgelopen jaren op onderdelen de patiënt in-
zage gegeven in het eigen dossier en consultering op 
afstand ingevoerd. Dit heeft ons veel geleerd en het ver-
trouwen gegeven dat een brede uitrol mogelijk was. 
Maar de verdere ontwikkeling hiervan stagneerde, om-
dat het openstellen van het portaal per patiënt na het 
eerste contact moest gebeuren. Dit was arbeidsinten-
sief voor de werkvloer waardoor dit weinig prioriteit 
kreeg in de vaak beperkte tijd. Zo bleven beschikbare 
mogelijkheden in de inzage in het dossier beperkt voor 
een relatief kleine groep patiënten. Op strategisch 
 niveau, bij steeds meer professionals en  de raad van 
 bestuur, werd dit als ongewenst beschouwd. Met name 
ook patiëntenpanels hebben ons gestimuleerd de uit-
rol te verbreden.’
Vanuit de vaste overtuiging dat de zorgkwaliteit toe-
neemt en de zorgkosten dalen als de patiënt zelf de re-
gie kan nemen over zijn eigen behandelproces, wilde 
de raad van bestuur een open patiëntenportaal voor ie-
dereen, zonder uitzondering. En waar tot voor kort de 
techniek dit nog niet toeliet, is ICT geen belemmering 
meer. Het UMC Utrecht werkt met EZIS van Chipsoft. 
Het portaal is vernieuwd en meer ‘intuïtief’ en toegan-
kelijk gemaakt.
‘Nu is het zo dat iedere patiënt toegang krijgt tot het 
portaal, tenzij iemand zelf aangeeft dat echt niet te wil-
len. De communicatie over het open portaal is centraal 
geregeld en hoeft niet meer per patiënt decentraal te 
worden gedaan. Iedereen kan op de hoogte zijn en ie-
dereen krijgt een inlog met zijn eigen DigiD.’ Veel aan-

dacht wordt besteed aan het informeren over de mo-
gelijkheden maar ook over de beperkingen van het 
portaal zodat mensen weten wat ze kunnen verwach-
ten als ze gaan inloggen.
Deze nieuwe aanpak is sinds maart 2015 operationeel, 
te kort dus om breed te kunnen evalueren. Maar het is 
wel duidelijk dat een aantal ‘’beren op de weg’’, want er 
was weerstand, niet zijn uitgekomen. ‘Dokters worden 
niet ineens voortdurend digitaal lastig gevallen met vra-
gen over de betekenis van medische terminologie of 
met aanvragen voor extra e-consults. Dat wisten we ei-
genlijk al vanuit de ervaring die we sinds 2004 op deel-
gebieden hebben opgedaan. Maar nu zijn toch ook de 
wat meer afwachtende personen overtuigd’, aldus Van 
Velthuizen. ‘Bovendien ziet men de voordelen en daar 
gaat het natuurlijk om.’

Op maat
Patiënten komen beter voorbereid op het spreekuur en 
zijn meer betrokken bij hun behandeling. Men stelt va-
ker inhoudelijke  vragen, is in staat zelf afwegingen te 
maken, heeft bijvoorbeeld meer inzicht in medicatie-
vraagstukken bij comorbiditeit en zo neemt de kwali-
teit van het consult toe. Ook is het  niet altijd meer no-
dig om fysiek naar het ziekenhuis te komen. Mooi 
voorbeeld komt van een psychiater die een patiënt, op 
voorwaarde van zorgvuldige, digitale feedback in het 
portaal, kan instellen op medicatie zonder dat deze op-
genomen hoeft te worden. De reumatoloog krijgt van 
vooral zijn jongere patiënten, bij wie therapietrouw erg 
belangrijk is, via de smartphone informatie over de 
mate waarin men in staat is zich aan de behandeling te 
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Mirjam van Velthuizen: ‘Een plek in de digitale wereld van de patiënt.’ (foto Ton Kastermans fotografie)

‘Continuum of care is wat de patiënt 
in zijn digitale netwerk verwacht’

houden. ‘We zijn in staat onze medische dienstverlening 
op maat aan te bieden’, zegt Van Velthuizen. En dat 
wordt volgens haar erg gewaardeerd, zoals blijkt uit 
spontane feedback van patiënten, maar ook uit reacties 
van het 80 man sterke patiëntenpanel dat steeds nauw 
is betrokken bij de ontwikkeling van dit patiëntenpor-
taal. Uiteraard lopen er ook formele studies naar erva-
�����������ơ�����������������������´�����������ǡ���-
wel aan de kant van de patiënt als aan de kant van de 
professional, maar uitkomsten daarvan zijn op dit mo-
ment nog niet beschikbaar.

Verwerven
Meer regie voor de patiënt in de overtuiging dat daar-
door de zorgkwaliteit toeneemt en de kosten dalen. Dat 
is dus de lijn die het UMC Utrecht heeft ingezet en waar-

voor over een lange periode sinds 2004 substantieel 
middelen zijn vrijgemaakt. Heeft Van Velthuizen ook in-
zicht in de opbrengsten van die strategie? ‘Dat is lasti-
ger, omdat er bij het meten van zorgkwaliteit veel vari-
abelen zijn. Als een behandeling sneller dan gebruikelijk 
afgesloten kan worden, komt dat mogelijk doordat de 
patiënt via het portaal actiever is betrokken, maar het 
kan ook aan andere factoren  liggen. Maatschappelijk 
gezien dalen de kosten natuurlijk als mensen de dokter 
digitaal raadplegen en minder vaak naar het ziekenhuis 
gaan. Maar het is niet zo dat onze poli’s nu leeg staan.’
Zij ziet echter de opbrengsten van de gekozen strate-
gische, bestuurlijke inzet op een ander niveau. ‘Waar 
het echt om gaat is hoe we de patiënt meer eigen regie 
geven in zijn eigen gezondheid. Vraag daarbij is hoe het 
ziekenhuis zich een plek kan verwerven in de digitale 
wereld van de patiënt. Dat is een wezenlijk ander uit-
gangspunt. Digitale communicatie wordt de standaard. 
Ook in de zorg. Nieuwe bedrijven, nieuwe businessmo-
dellen, gebaseerd op data-analyse en consumenten e-
Health, komen er aan en zijn er deels al. Het ziekenhuis 
moet daarin een rol spelen, het liefst een belangrijke en 
centrale rol vanuit de inhoudelijke zorgverlening. Maar 
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BEHEER EN CONTROL

De activiteiten die in het patiëntenportaal plaats-
vinden, zijn opgenomen in de reguliere beheerscyclus. 
Het aantal raadplegingen, e-consults en reviews wor-
den wekelijks in managementrapportages aan alle 
 afdelingen en regulier in de vaste rapportages aan de 
raad van bestuur bekend gemaakt. Daar zitten uiter-
aard indicatoren op die aangeven wanneer iets een 
 risico zou kunnen worden. Met andere woorden, het 
 patiëntenportaal is opgenomen in de staande organi-
satie binnen het beheer- en controlecircuit.
Anders gaat het met innovaties binnen de digitale zorg-
toepassingen. Er vindt voortdurend een verdere ontwik-
keling van applicaties en toepassingen plaats, vaak ook 
samen met ketenpartners en uiteraard met so!ware-
leverancier Chipso!. Zowel de betrokken zorgmanager 
als de programmamanager rapporteren, vaak samen met 
de directeur IT, aan Mirjam van Velthuizen. Soms ge-
beurt dit twee keer per maand en soms eens per kwar-
taal, a"ankelijk van de ontwikkelingen.

die plek en die rol moeten we wel verdienen. Ik zie het 
mede als een taak van de academische ziekenhuizen 
om hierin een voortrekkersrol te vervullen, aldus Van 
Velthuizen.
Ze wijst bijvoorbeeld op het door een promovendus aan 
het UMC Utrecht nieuw ontwikkelde algoritme dat de 
mate van postoperatieve pijnbestrijding voorspelt op 
basis van big data analyse. Een ander voorbeeld is de 
inzet van slimme pleisters, sensoren dus, die in staat zijn 
waarden als bloeddruk, hartslag en temperatuur te me-
ten en draadloos door te geven. ‘Big data en wearables 
gaan een grote vlucht nemen’, denkt Van Velthuizen, 
daarin gesterkt door haar recente bezoek aan de 
HIMSS. Hierin past ook een nauwe samenwerking met 
het bedrijfsleven. Ziekenhuizen zouden de positie moe-
ten claimen om de beschikbare data te vertalen naar re-
levante informatie, ontsloten en begrijpelijke informa-
tie waar een patiënt wat aan heeft, met de unieke 
mogelijkheid om bijvoorbeeld aansluitend op afstand 
dergelijke informatie op te nemen in het eigen zorgdos-
sier en een professional te raadplegen als daar behoef-
te aan is.
Overigens is Van Velthuizen de eerste om toe te geven 
dat een dergelijke informatieontsluiting in het huidige 
portaal nog lang niet zo toegankelijk is als zou kunnen. 
‘We bieden inzicht in het medisch dossier zoals dat is, 
dus inclusief alle terminologie in Latijn en inclusief de 
wijze waarop artsen onderling communiceren, zonder 
vertaling of interpretatie te bieden. Toch blijkt dit al in 
een enorme informatiebehoefte te voorzien. Waar men-
sen het niet snappen, zoeken ze zelf vaak de betekenis 
op of vragen ze dit bij het volgend polibezoek. Hierdoor 
krijgt de patiënt meer kennis over zijn eigen aandoe-
ning.’ 

Organisatie
Als de patiënt in de digitale wereld van altijd verbonden 
systemen ook in de zorg de regie neemt, zoals de con-
sument dat nu al doet op andere domeinen, dan veran-
dert dat niet alleen de manier waarop ziekenhuizen zorg 
verlenen, maar ook de manier waarop de zorg is geor-
ganiseerd. Daar ligt een ander, essentieel aandachts-
punt van de raad van bestuur in het UMC Utrecht. ‘Con-
tinuum of care is wat de moderne patiënt in zijn 
digitale netwerk verwacht. Samenwerking met alle be-
����������������������������������Ƥ���������������-
lijk als we opgenomen willen worden in dat netwerk’, 
aldus Van Velthuizen. ‘We gaan als UMC Utrecht bijvoor-
beeld binnenkort aansluiten op PAZIO, een platform dat 
digitale zorgdossiers van meerdere zorgprofessionals 
met elkaar verbindt. Daar vindt de patiënt, eenmaal 

 ingelogd, niet alleen ons dossier in ons portaal, maar 
ook dat van de apotheek, huisarts en fysiotherapeut bij-
voorbeeld. Of van de verloskundige. Het is als het ware 
een centraal EPD, maar dan zonder de privacyrisico’s 
van een landelijk EPD. Want de patiënt zelf is de enige 
die in alle dossiers kan kijken, uitsluitend met zijn eigen 
unieke inlogcode.’

Ervaringen
Het UMC Utrecht loopt met het volledig openstellen van 
het medisch patiëntendossier en de digitale betrokken-
heid van patiënten bij de eigen zorgverlening duidelijk 
voorop in Nederland. Van Velthuizen krijgt daarom re-
gelmatig collega ziekenhuisbestuurders over de vloer 
die willen weten hoe het UMC Utrecht het doet. En dan 
blijkt het organisatievraagstuk de meeste aandacht te 
vragen. Technische implementatie van een open pati-
entenportaal is niet zo heel erg moeilijk meer. Maar wat 
betekent het voor de organisatie van de zorg als de pa-
tiënt de regie kan nemen? Hoe zorg je dat e-consults tij-
dig worden beantwoord en dat professionals hier tijd 
voor hebben? Hoe zorg je dat patiënten weten wat ze 
van het portaal kunnen verwachten? ‘We delen onze er-
varingen graag met anderen’, zegt Van Velthuizen.|


