RSO Nederland:
digitale samenwerking
vanuit de regio’s

Aanleiding
Ondanks alle inspanningen gaat de ontwikkeling naar
digitale samenwerking tussen zorgaanbieders onderling
en met de zorgconsument te langzaam. Hoe dan wel? In
plaats van een top-down benadering moet elke zorgketen
door alle partijen in samenhang worden bekeken. Met
de beste zorg voor de patiënt als uitgangspunt. Daarbij
zijn het niet de technische of de informatie-inhoudelijke,
maar juist de menselijke en organisatorische aspecten die
het succes bepalen. Het vraagt om gesprekken met alle
partijen aan tafel om vertrouwen en draagvlak te creëren.
Het vraagt om partijen die bereid zijn domeinen te delen
en vaste protocollen los te laten. Met allen hetzelfde doel
voor ogen: tijdige, betrouwbare en betere gegevensuitwisseling om de zorg te verbeteren. Regionale Samenwerkingsorganisaties -RSO’s - hebben veel ervaring met het
verbinden en bij elkaar brengen van partijen om zo samen
digitale zorgprocessen te optimaliseren. RSO Nederland
brengt de ervaringen en ontwikkelingen bij elkaar, want we
willen zeker geen ‘afgesloten regio’s’ of telkens het wiel
opnieuw uitvinden. Op grotere schaal zijn standaarden en
landelijke afspraken van belang. Willen we digitalisering
in de zorg echt op korte termijn versnellen? Zorg dan voor
invulling van de verschillende randvoorwaarden voor samenwerking. Die randvoorwaarden hebben we verzameld
in ons manifest.

Het manifest
1.

Samenwerking nodig op alle niveaus

RSO gelooft dat succesvolle digitalisering om
meer vraagt dan interoperabele ICT.
Goede gegevensuitwisseling is uiteraard een basisvereiste. Het grotere doel moet echter zijn dat zorgen welzijnsprofessionals met betere en meer actuele
informatie de kwaliteit van zorg kunnen verbeteren.
Dit gaat een paar stappen verder dan alleen gegevens van zorgprofessional a naar zorgprofessional
b brengen. Het vraagt een nieuwe vorm van samenwerken en vereist daarom onderlinge afspraken en
andere werkprocessen.
Om dit doel te bereiken moeten de verschillende
zorgpartijen, met name zorgprofessionals in de
regio, samenwerken en afspraken maken op vijf
niveaus. Uiteraard spelen ook andere partijen zoals
ICT-leveranciers, standaardisatiepartijen, verzekeraars, brancheorganisaties en overheden een belangrijke rol. De bouwstenen van al deze vijf niveaus
moeten aan elkaar worden gekoppeld:
1.

Organisatiebeleid: afspraken zijn nodig over
bekostiging, privacy, continuïteit van het
zorgpad, selectie van uitwisselingssystemen,
en nog veel meer zaken.

2.

3.
4.
5.
2.

Zorgprocessen: zorgaanbieders moeten de
werkprocessen op elkaar afstemmen zodat
informatie op de juiste manier en op het juiste
moment wordt ontvangen.
Informatie: zorgpartijen moeten de juiste
informatie uitwisselen en op dezelfde manier
interpreteren.
Applicaties: zorgpartijen moeten de applicaties
koppelen waarin ze werken en waarin ze
patiëntgegevens opslaan.
ICT-infrastructuur: zorgpartijen moeten hun
digitale omgevingen met elkaar verbinden.
Regionaal én landelijk

RSO Nederland gelooft dat een goede samenwerking regionaal start (en vervolgens landelijk
wordt opgeschaald).
Waarom? Zorginnovatie in de keten start waar
partijen bereid zijn autonomie af te staan. Dat is
eenvoudiger in de regio, daar wordt namelijk de
echte urgentie gevoeld. In de regio zien verschillende zorgverleners dezelfde zorgconsument en
leveren ze via samenwerking geïntegreerde zorg.
Bovendien vertrouwen regionale zorgpartijen
elkaar eerder waardoor ze sneller bereid zijn tot
implementatie en gebruik. En dat is essentieel
voor versnelling.

In de regio’s zijn de afgelopen jaren daarom wél
goede resultaten bereikt. Denk aan de uitwisseling
van radiologische beelden tussen ziekenhuizen,
waarbij de DVD’s worden uitgefaseerd dankzij de
internationale standaard IHE-XDS. En het mooie is
dat deze regionale zorginnovaties – mits op de juiste
manier begeleid – schaalbaar zijn en dus landelijk
kunnen worden geïntroduceerd.
Uiteraard is ook regio-overschrijdende gegevensuitwisseling nodig. Daarom moeten onderling afspraken worden gemaakt waarbij een aantal generieke
zaken juist landelijk moeten worden geregeld. Denk
aan authenticatie. In die zin vullen regionaal en landelijk elkaar goed aan.
3.

De juiste zorgprocessen

RSO Nederland gelooft dat zorgaanbieders in de
regio het beste kunnen bepalen welke zorgprocessen prioriteit hebben.
Regionale partijen staan met hun voeten in de klei.
Ze zijn door hun werkende samenwerking, methoden en ervaring goed in implementaties, hoewel elke
regio zijn eigen dynamiek kent. Hierdoor kunnen
ze risico’s en kansen op succes goed inschatten.
Tegelijkertijd maakt het niet zoveel uit welke zorgprocessen prioriteit krijgen. Wel moeten de gekozen
processen aan bepaalde randvoorwaarden voldoen.
Ze moeten onder andere:
de patiënt centraal stellen;
continuïteit bieden aan de patiënt;
gedragen zijn door lokale zorgverleners;
voldoende volume hebben;
de kwaliteit van zorg verbeteren;
realiseerbaar zijn in drie jaar;
specifiek en multidisciplinair zijn;
betaalbaar en doelmatig zijn;
voldoende gestandaardiseerd en generiek zijn
om op te kunnen schalen

4.

Benut bestaande oplossingen en wees
praktisch

Het is uiteraard niet zo dat er helemaal niets is bereikt. Zorgpartijen hebben tal van goede en innovatieve oplossingen bedacht de afgelopen jaren. Vind daarom niet het wiel opnieuw uit, maar maak
gebruik van de kennis en ervaring die er al is en borduur voort op slimme, bestaande oplossingen
in de regio. Door zo pragmatisch te handelen kunnen zorgpartijen gezamenlijk via tussenstappen
naar het ideale zorgproces voor de cliënt toewerken en samen werken naar een doelmatige
opschaling in Nederland De stip op de horizon.
5.

Eén regisseur nodig

RSO Nederland gelooft dat één onafhankelijke partij de regierol in de regio moet nemen
om de samenwerking in zorgprocessen tot stand te brengen.
Waarom één regisseur? Digitale samenwerking tussen zorgaanbieders, industrie, koepelorganisaties en overheden is complex. Ter illustratie: de industrie is vaak gericht op één
of enkele groepen zorgprofessionals of organisaties. Koepels behartigen slechts
belangen van de zorgpartijen binnen één domein en doen niet aan exploitatie.
Overheden zijn regelgevend en laten de uitvoering aan het veld. Een regisseur
behartigt de belangen van alle partijen en kan ervoor zorgen dat alle belanghebbenden op gelijkwaardig niveau kunnen meepraten over de beste oplossing voor
de patiënt. Een onafhankelijke partij die overkoepelend en in samenhang ziet waar
de grootste winst is te behalen.
De regisseur heeft drie belangrijke overkoepelende functies.
1. Platformfunctie:
brengt belangrijke thema’s in kaart; enthousiasmeert de juiste zorgpartijen
en brengt ze bij elkaar; maakt afspraken met zorgpartijen over een
zorgproces en faciliteert besluitvorming
2. Coördinerende functie:
neemt verantwoordelijkheid over het zorgproces; initieert, coördineert
en implementeert het project
3. Kennisdelingsfunctie:
kennisdelen en –borgen om versnippering te
voorkomen; en daarmee innovatie
landelijk te versnellen

Over RSO’s en
RSO Nederland
RSO Nederland is de overkoepelende vereniging
van meerdere Regionale Samenwerkingsorganisaties: SIGRA, IZIT, Sleutelnet, RZCC, Trijn, Stichting
GERRIT, RSO Haaglanden, REN West Brabant en
RijnmondNet. De RSO’s kenmerken zich doordat
zij met mandaat van zorgaanbieders in de regio,
communicatie en gegevensuitwisseling faciliteren en
daarmee de samenwerking in de zorg versterken.
Naast transmurale gegevensuitwisseling richten
zij zich op het versnellen van e-health binnen hun
regio. Zij hebben het vermogen om zorgaanbieders
te verbinden, op het niveau van infrastructuur en
applicaties, maar ook op dat van werkprocessen, organisatie en bestuur. RSO’s dragen bij aan kennisontwikkeling, voeren projecten uit, kopen producten
en diensten in en beheren regionale netwerken. In
het belang van de zorgconsument dragen RSO’s op
efficiënte wijze bij aan de continuïteit en kwaliteit van
de zorg.
Doordat RSO’s onafhankelijk zijn, mogen ze op een
breed vertrouwen binnen de regio rekenen. Dat
maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatie-oplossingen in de regio geïmplementeerd
en opgeschaald te krijgen. In RSO Nederland als
overkoepelende organisatie van alle RSO’s komen
de regio’s weer samen. Hierdoor leveren we een
bijdrage aan de organisatie van samenwerking en
informatie-uitwisseling op landelijk niveau.

Wat hebben RSO’s al bereikt?
Onder andere:
•
Uitwisseling van radiologische beelden in het kader van
oncologische samenwerking, trauma, CVA en bevolkingsonderzoek.
•
Intensief gebruik van informatie-uitwisseling op basis van de
Edifact-standaarden. In totaal meer dan 100 miljoen berichten per
jaar in heel Nederland, zoals lab-uitslagen, recepten, verwijzingen en
ontslagbrieven.
•
Integrale geboortezorg. Digitale gegevensuitwisseling tussen huis
arts, verloskundige, gynaecoloog, echoscopist, kraamverzorgende,
kinderarts, apotheker of laborant.
•
Implementatie van het medicatiedossier en de dienstwaarneming
van huisartsen via het Landelijk Schakel Punt (in samenwerking met
VZVZ).
•
Verpleegkundige overdrachten bij ontslag van ziekenhuizen naar
verpleeghuizen of de thuiszorg.
•
De handreiking interoperabiliteit met afspraken, tips, voorbeeldbe
standen en inrichtingsprincipes, op alle lagen van interoperabiliteit
voor XDS netwerken.
•
En dan niet te vergeten, Zorgverlenersportalen, AVG-implementaties,
Zorgapps, Toedieningsregistraties, Digitaal receptenverkeer,
Messengers, Zorgnetwerken, Veilige mail, etc, etc

