Digitaliseringsthema's ZEL
Met trots presenteren we in deze factsheet de thema’s waarmee ZEL u, de eerstelijns zorgverlener, de komende 3 jaar gaat ondersteunen
om nog efficiënter digitaal te werken. Dit doen we bijvoorbeeld door het stimuleren van digitale zelfmanagement middelen voor de
patiënt, optimale digitale bedrijfsvoering en soepele data uitwisseling met zorgpartners te realiseren. De thema’s zijn tot stand gekomen
na een uitgebreide analyse van zorgontwikkelingen en na toetsing bij kernspelers uit de eerste lijn.
De thema’s sluiten daarnaast naadloos aan bij de regionale digitaliseringsagenda waaraan alle zorgpartners en gemeenten deelnemen en
zijn onderverdeeld in drie domeinen:

Praktijkvoering

Zorg voor patiënten

Digitalisering van zorg en van
het contact met de patiënt
levert meer tijd op voor zorg en
stimuleert de eigen regie van de
patiënt.

De arbeidsmarktkrapte zorgt
voor druk op de bedrijfsvoering
in de praktijk. Digitalisering van
processen in de bedrijfsvoering
creëert mogelijkheden om tijd
over te houden voor uw
patiënt.

Digitaal consult

Zelfmanagement
Populatiemanagement

Multidisciplinaire
samenwerking

Efficiëntie

Online portaal & PGO

Digitale vaardigheden patiënten

De complexiteit van zorg vraagt
om actieve multidisciplinaire
samenwerking. Om deze reden
is digitale communicatie van
belang, zodat u tijdig en veilig
over de juiste gegevens beschikt
en digitaal kunt samenwerken
met de patiënt en het netwerk
van zorgverleners.

Triage
Dataplatformen

ICT infrastructuur
Communicatie over
en met patiënten

Digitale vaardigheden zorgverleners

Randvoorwaarde voor alle digitaliseringsthema's is privacy borging en informatiebeveiliging.

Hoe de thema's in de tijd worden opgepakt en aangeboden door ZEL leest u in de roadmap op de achterzijde.
Ook zullen wij u per thema informeren. Neem voor vragen contact met ons op via ict@zel.nl.
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Digitaal consult

E-consult, beeldbellen, meekijkconsult, korte chats

Gegevensuitwisseling • Portaal & PGO
PATIËNT

OPEN Module 5, regionaal PGO beleid, PGO implementatie

Zorg voor
patiënten en
zelfmanagement

Zelfmanagement
Analyse behoeften zelfmetingen, gegevensverwerking, digitale behandelprogramma’s

Populatiemanagement
Datagedreven zorg, preventie

Digitale vaardigheden patiënten
Samenwerking sociaal domein, coördinatie met gemeenten

Efficiëntie

Efficiëntie

PRAKTIJK

Online afspraken maken

Praktijkvoering
en positie van
zorgverlener

Herhaalrecepten, voorraadbeheer apothekers

Digitale vaardigheden zorgverleners
Inzet digicoaches, training ADEPD, digitaal bewustzijn, digitale hygiëne

Gegevensuitwisseling • Dataplatformen
Besluitvorming, implementatie, stimulering van gebruik

Triage

SAMENWERKING

Inventarisatie van initiatieven, integratie triage in PGO, implementatie praktijken

Gegevensuitwisseling • ICT Infrastructuur
Multidisciplinaire
samenwerking
zorgverleners
t.b.v. patiënt

Randvoorwaarden

Uniformiteit systemen, open standaarden, implementatie Wegiz roadmap

Communicatie aangaande patiënt
Advisering regio, implementatie Regionaal Handboek ICT, faciliteren netwerkzorg

Privacy & informatiebeveiliging
Scans en aanbevelingen per praktijk, regiobeeld opbouwen, beveiliging als een dienst

