Verslag van de NVAG themabijeenkomst
Ontwikkelingen in ICT & Zorg
op 6 januari 2011

De themabijeenkomst ging over ‘Ontwikkelingen in ICT & Zorg’ en vond plaats op donderdag
6 januari 2011 in ‘Huize Molenaar’ in Utrecht. De bijeenkomst werd bezocht door ongeveer
35 mensen en bestond uit een inleiding, drie presentaties en een afsluiting.

Inleiding
Middagvoorzitter Magda Vuijk, lid van de Commissie Nascholing, verwelkomde de
aanwezigen en sprak een nieuwjaarswens uit. Hierna werd het onderwerp ‘Ontwikkelingen in
ICT & Zorg’ geïntroduceerd. Vervolgens werd het programma van de bijeenkomst besproken
en werd de eerste spreker aangekondigd.

Eerste presentatie
De eerste presentatie werd gegeven door dhr. mr. H. (Henk) Bosma. Hij is lid van de Raad
voor de Volksgezondheid en Zorg en was eerder voorzitter van de Raad van Bestuur van
PinkRoccade. Dhr. Bosma hield een presentatie over gezondheid 2.0. Dit naar aanleiding
van ‘Gezondheid 2.0, U bent aan zet’, een advies dat de Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg begin 2010 heeft uitgebracht.
Na een korte terugblik op wat er aan vooraf ging, zette dhr. Bosma uiteen wat gezondheid
2.0 is. Het gebruik van sociale media staat hierbij centraal. Ook staat het voor participatie
tussen patiënten onderling, tussen professionals onderling en tussen patiënten en
professionals. Hierna besprak dhr. Bosma dat gezondheid 2.0 nieuwe kansen biedt voor alle
partijen. Hij gaf aan dat overheid, zorgverleners, zorginstellingen, verzekeraars, patiëntenorganisaties en patiënten deze zouden moeten benutten en ging in op wat zij dan zouden
moeten doen. Dhr. Bosma merkte op dat het uiteindelijke resultaat hiervan wordt dat de
patiënt aan het stuur komt te zitten. Tot slot gaf hij een aantal nuttige links en beantwoordde
hij vragen uit de zaal.

Tweede presentatie
De tweede presentatie werd gehouden door mevr. drs. K. (Katherina) Martin Abello,
programmamanager bij I.COM en mevr. drs. B.P. (Barbara) Conijn, wetenschappelijk
medewerker bij I.COM. I.COM staat voor Innovation Centre of Mental Health and Technology
en is onderdeel van het Trimbos-instituut.
Mevr. Conijn gaf het eerste gedeelte van de presentatie. Zij vertelde onder andere over
I.COM en over projecten die bij I.COM en elders plaatsvinden op het gebied van e-mental
health. Het ging hierbij bijvoorbeeld over ‘Kleur je leven’, een zelfhulpprogramma voor
mensen met depressieve klachten. Mevr. Martin Abello hield het tweede deel van de
presentatie. Zij merkte op dat I.COM - als innovatiecentrum zijnde – ook vernieuwend bezig
is. Hierna vertelde mevr. Martin Abello onder andere over ontwikkelingen op het gebied van
e-mental health in het algemeen en over datgene waar I.COM mee bezig is. Eén van de
onderwerpen die hierbij aan bod kwamen was gezondheid 3.0. Beide sprekers
beantwoordden vragen vanuit de zaal.

Derde presentatie
De derde presentatie werd gehouden door dhr. drs. J.Th.J.M. (Jan) Houben, partner bij
M&I/Partners en programmamanager EPD. Hij hield een presentatie over EPD’s in
ziekenhuizen.
Dhr. Houben ging eerst in op het begrip EPD. Hij vertelde onder andere dat hier veel
verschillende ideeën over zijn en dat het staat voor het Elektronisch Patiëntdossier dat met
name bedoeld is voor medisch specialisten en verpleegkundigen, de 2e lijn. Toen werd de
selectie van een EPD-pakket besproken waarbij naar voren kwam dat het keuzeproces heel
belangrijk is. Hierna ging dhr. Houben in op de implementatie van EPD’s. Hij vertelde onder
meer dat het gaat om complexe projecten en dat de volgende gebieden van belang zijn:
sturing, de projectorganisatie, gebruikers en techniek. Vervolgens werden er 7 gouden regels
gegeven waaronder ‘begin te rijden, dan heeft sturen zin’, ‘halveer de ambitie, verdubbel de
tijd’ en ‘artsen zijn net mensen’. Tot slot wees dhr. Houben op het boek ‘EPD is een
werkwoord’ en het artikel ‘EPD is een werkwoord’. Het boek werd overhandigd aan de
middagvoorzitter. Het artikel konden de aanwezigen meenemen. Ook was er nog
gelegenheid tot vragen stellen.

Afsluiting
Aan het eind van de themabijeenkomst nam de voorzitter van de NVAG, Paulien van
Hessen, het woord. Zij bedankte de sprekers namens de vereniging voor hun bijdrage en
reikte cadeaubonnen aan hen uit.

Hierna was er gelegenheid om iets te drinken en vond het nieuwjaarsbuffet plaats.

