
Maak een overzicht van beschikbare applicaties of 
informatiesystemen. Breng in kaart welke relevant 
zijn in het zorgnetwerk en hoe deze in relatie staan 
tot het proces en de informatie-elementen.

Inzicht in het zorgproces is misschien wel de 
belangrijkste sleutel naar succes. Door te 
verhelderen hoe het proces verandert van oud naar 
nieuw, worden rollen en verantwoordelijkheden van 
alle actoren duidelijk gemaakt en zijn knelpunten 
sneller zichtbaar.

Wanneer de proces-, informatie-, en applicatielagen 
grotendeels zijn ingekleurd, is het tijd voor de 
IT-infrastructuur. Vaak blijken de technische 
mogelijkheden bepalende factoren voor 
ontwerpkeuzes op andere lagen.

Aan de basis van deze toolkit ligt 
het Nictiz Lagenmodel, een handig 
hulpmiddel om het ontwerp op 
de verschillende niveaus te 
onderbouwen. 

Een uitgetekend zorgproces helpt om na te gaan 
welke informatie-elementen hierin een rol spelen, 
wanneer en met welk doel. Bepaal per processtap 
om welke elementen het gaat en analyseer of deze 
elders worden hergebruikt. Gebruik deze informatie 
ook weer om de proceslaag aan te scherpen.

De context van de samenwerking, het type netwerk 
en het aantal partijen zijn van invloed op het 
onderling vertrouwen, de gezamenlijke consensus 
en het plan van aanpak.

Zorgproces

Is er behoefte aan een nieuw 
informatiesysteem? Stel vast 
aan welke eisen deze moet 
voldoen.

Organisatiebeleid

Informatie Applicatie IT-infrastructuur

Vanuit een gezamenlijke (netwerk) 
visie werk je verder naar beneden 
richting zorgproces, informatie, 
applicatie en infrastructuur. 
In de praktijk is dit een 
op-en-neergaande beweging: 
iedere keuze in één van de lagen 
heeft effect op die in de andere 
lagen.

Beschrijf: Voor welk probleem in jouw regio is 
netwerkzorg een oplossing?
Formuleer een gezamenlijke visie. Wat is de 
drijfveer voor samenwerking? 
Breng het netwerk in kaart. Hoeveel organisaties 
doen mee? En is er tussen én binnen die 
organisaties consensus over het doel? Een 
krachtenveldanalyse kan hierbij helpen.
Kies een plan van aanpak en selecteer de 
zorgpaden die je als eerste wilt opleveren. Houd 
hierbij rekening met factoren als het aantal 
stakeholders, de complexiteit van de zorgvraag en 
logistieke uitdagingen. 
Stel een Programma van Eisen op en beschrijf de 
eisen en wensen waar het netwerkzorgontwerp 
aan moet voldoen. 

Beschrijf de doelgroep: voor welke patiëntengroep 
is dit proces bedoeld? Kies eventueel voor een 
subgroep als de populatie erg divers is.
Werk zowel het huidige als het gewenste proces 
uit.
Om van huidig naar gewenst te komen: welke 
besluiten zijn hier genomen met welke gevolgen?
Verifieer en valideer: Voldoet het ontwerp aan het 
vooraf vastgestelde programma van eisen? En 
voegt dat de waarde toe die je ervan had 
verwacht?

Welke applicaties zijn al beschikbaar en met welke 
functionaliteit?
Relateer ze aan de processtappen: welke stappen 
worden in welke applicatie uitgevoerd?
Relateer ze aan de informatie-elementen: welke 
informatie wordt in welke applicatie vastgelegd?
Verifieer en valideer: Voldoet het ontwerp aan het 
vooraf vastgestelde programma van eisen? En 
voegt dat de waarde toe die je ervan had 
verwacht?

Welke integraties zijn al in gebruik binnen de 
organisatie en tussen organisaties en van welke 
standaarden maken deze gebruik?
Breng bij elkaar welke gegevens in welke 
applicaties terug moeten komen. Welke 
gegevensuitwisseling is hiervoor nodig? En in 
welke richting gaat de data? 
Stel vast welke systemen gezien worden als 
bronsystemen en welke systemen hieraan volgen.
Beschrijf hoe zaken als authenticatie van 
gebruikers en de identificatie van patiënten tussen 
systemen is geborgd.

Welke nieuwe informatie-elementen zijn er nodig 
in het gewenste proces: welke (ontwerp)besluiten 
zijn hier genomen met welke gevolgen? 
Wat verandert er voor al bestaande informatie- 
elementen? Worden ze vaker gebruikt of blijken ze 
niet meer nodig?
Verifieer en valideer: Voldoet het ontwerp aan 
het vooraf vastgestelde programma van eisen? 
En voegt dat de waarde toe die je ervan had 
verwacht?

Breng voor elke laag in kaart welke risico’s 
er zijn en hoe deze kunnen worden beperkt. 

Toolkit Ontwerp Netwerkzorg
Deze toolkit is gemaakt naar aanleiding van het zorgnetwerk Virtual Ward in de regio Amsterdam. Het dient als 
praktisch stappenplan voor iedereen die zelf aan de slag wil met netwerkzorg in de regio.

De Nederlandse gezondheidszorg staat onder druk. Mensen leven langer, maar zijn vaker chronisch ziek. Onze zorg is van 
hoge kwaliteit, maar gefragmenteerd en er is een nijpend tekort aan zorgpersoneel. Dit alles doet de zorguitgaven harder 
stijgen dan de economische groei kan bijhouden. Het werken vanuit een zorgnetwerk kan bijdragen aan patiëntgerichte zorg, 
een gezondere bevolking, beter betaalbare zorg en meer werkplezier van de professionals. In een zorgnetwerk werken zorg en 
welzijn met elkaar en de burgers samen aan gezondheid.

Innovatie en verandering is ploeteren. Dat was al zo binnen organisaties, tussen organisaties wordt het nog complexer. Bovenstaande tips 
helpen om het overzicht te behouden. Maak de stappen klein, schakel tussen de lagen en stuur tijdig bij. Heb plezier en vier behaalde mijlpalen. 
Kijk met enige regelmaat terug en zie wat het oplevert!

Voor wie meer wil lezen of behoefte heeft aan de (wetenschappelijke) onderbouwing, lees de PDEng afstudeerscriptie 
‘Netwerkzorg in de Virtual Ward. Een ontwerp voor optimale samenwerking tussen zorgprofessionals’. 
Heel veel plezier en succes gewenst!

Ellen Ophoff, Amsterdam, september 2020


