In de vergadering van het Informatieberaad van 12 december 2016 zijn
generieke outcome-doelen vastgesteld. Deze generieke doelen geven de
concrete richting aan die in de eigen (sectorale) programma’s, projecten en
activiteiten vertaald worden: hier werken we met zijn allen aan.
Voor elk doel geldt dat alle leden van het Informatieberaad aan kunnen geven wat haalbaar
is voor hun sector, en welke randvoorwaarden daarvoor ingevuld dienen te worden. Het is
dus een levend document.

Outcome-doel 1: Medicatieveiligheid
Medicatieveiligheid: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de vigerende
richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de
patiënt geverifieerd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar
is.
Target: We spreken af dat vanaf 1 januari 2018, alle patiënten in Nederland bij hun
apotheek(en) digitaal toegang krijgen tot hun medicatiegegevens waarin in ieder geval de
verstrekte medicatie is opgenomen.

Outcome-doel 2: Patient Centraal
Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en
zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun
medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor
hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.
Target: We spreken af dat alle zorgaanbieders vanaf 1 januari 2018 aan al hun patiënten de
mogelijkheid geven hun belangrijkste medische gegevens digitaal in te zien, veilig, op eigen
initiatief, zelfstandig, vanuit een willekeurige locatie.

Outcome-doel 3: Overdracht
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Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en
behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk
is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt
betrokken zorgverleners.

Target: We spreken af dat per sector vanaf 1 januari 2018 voor geprioriteerde subdomeinen
digitale uitwisseling een feit is. Daarna kan verder worden gebouwd.

Outcome-doel 4: Eenmalig vastleggen en hergebruik
Vanaf 1 januari 2021 vormt het primair zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de
zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek,
kwaliteitstransparantie en governance.
Target: We spreken af dat vanaf 1 januari 2019 bindende afspraken zijn gemaakt voor
“eenheid van taal” in de zorg die deze doelstelling mogelijk maken. Daarmee is de weg vrij
om met eenduidig gedefinieerde data te werken aan meer kwaliteit, meer veiligheid en
efficiëntere zorg.
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In het Informatieberaad werken Actiz, FMS, GGZ NL, InEen, KNGF, KNMP, LHV, NFU, NHG,
NVZ, Patiëntenfederatie NL, V&VN, VGN, VNG, VWS en ZN samen aan beter zorg door betere
informatie: het duurzaam informatiestelsel voor de zorg. Wilt u meer weten over het
Informatieberaad, deze outcome doelen of heeft u vragen? Kijk dan op
www.informatieberaadzorg.nl, of stuur een e-mail naar prio@minvws.nl.

