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Op donderdag 26 maart vond het NedHIS & 

EZD Congres plaats in Hotel Vianen. Het cen-

trale thema was het Individueel Zorg Plan (IZP). 

Wat willen, kunnen en moeten we ermee? En 

hoe zorgen we dat we op dit vlak slim samen-

werken? Tijdens het ochtendprogramma gaven 

sprekers elk vanuit een eigen perspectief hun 

visie op de huidige ontwikkelingen rond het IZP. 

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

Het	Individueel
Zorg	Plan

CHrISTIE	MaNINTVElD	
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Hoogleraar huisartsgeneeskunde Patrick Bindels 
opende het congres en introduceerde het thema. 
Hij nodigde de aanwezigen uit om eens echt eer-
lijk en kritisch naar hun eigen werkwijze te kij-
ken. ‘Uiteraard zeggen wij allemaal dat de patiënt 
bij ons centraal staat in werk en visie, maar is dat 
werkelijk zo? Communiceren we optimaal met 
deze patiënt? Betrekken we de mensen die wij 
zorg verlenen echt zo goed in wat we aan het 
doen zijn? Of zijn daar nog verbeteringen moge-
lijk?’ Bindels wees vervolgens op de veranderin-
gen in de zorg en de financiering ervan, de toe-
name van het aantal mensen met een chronische 
ziekte en de noodzaak van meer zelfmanagement 
door de patiënt. Het IZP biedt hierin mogelijkhe-
den. Door de patiënt meer inzicht te geven, krijgt 
hij meer kennis en mogelijkheden voor zelfzorg. 
Hij raakt meer betrokken en krijgt meer mogelijk-
heden om mee te beslissen over de behandeling.
 
Hoe	blijft	het	overzichtelijk	en	
	werkbaar?
Bindels benadrukte dat het IZP waardevol kan 
zijn, maar dat het echt niet voor elke patiënt no-
dig is. Ook de omvang kan wisselen, afhankelijk 
van de complexiteit van de zorg die iemand nodig 
heeft en of er verschillende zorgverleners betrok-

ken zijn. Verder wees hij erop dat nog niet weten-
schappelijk bewezen is dat een IZP de kwaliteit 
van zorg verbetert. Wel blijkt uit een onderzoek 
dat bij introductie van een IZP de tevredenheid bij 
patiënten toenam en dat de mate van zelfmanage-
ment, de communicatie met de zorgverlener en de 
correctheid van de medicatielijst verbeterden. De 
zorgen over de privacy bleken niet realistisch, 
maar invoering van het IZP betekende wel een 
toename van de werkdruk voor de zorgprofessio-
nal. Het is dus zaak om goed te kijken hoe het IZP 
kan worden ingebouwd in het HIS, zodat het over-
zichtelijk en werkbaar blijft. 
Er zijn veel personen en partijen bezig met het 
thema IZP. Elk met een eigen perspectief en eigen 
belangen. De eerste spreker, Pieter Jeekel, direc-
teur van Zelfzorg Ondersteund (ZO), liet zien hoe 
patiëntenverenigingen, verzekeraars en zorgverle-
ners binnen ZO samenwerken om zelfzorg te sti-
muleren. ‘Technologisch kan het, de patiënt wil 
het en maatschappelijk moet het’, stelde hij. Daar-
na schetste hij de huidige situatie waarin zeven-
tien verschillende zelfzorgplatforms actief zijn, 
elk met eigen standaarden en weinig koppelingen 
met de informatiesystemen van de huisarts. Bo-
vendien zijn de initiatieven dikwijls niet gericht 
op verlaging van de werkdruk van de zorgverlener 
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en hebben ze vaak ook te wei-
nig aandacht voor het begelei-
den en verleiden van de pa-
tiënt. Ook veel zorggroepen 
zijn los van elkaar bezig met 
implementatie van zelfzorg en 
verzekeraars hanteren geen 
eenduidige regels op dit punt. 
ZO wil deze versnippering te-
gengaan en de kaders schetsen 
voor succesvolle implementa-
tie van zelfzorg. 

Standaard	targets	wer-
ken niet

Er is inmiddels een ZO-implementatiekoffer be-
schikbaar. Deze biedt informatie over de elemen-
ten die van belang zijn bij het realiseren van zelf-
zorg. Er is een stappenplan en er zijn voorbeelden 
van wat goed werkt en wat niet, bijvoorbeeld op 
het vlak van trainingen en tools. Zo moet het voor 
de huisarts duidelijk worden wat effectief kan 
zijn in zijn specifi eke praktijksituatie. Jeekel be-
nadrukte dat elke zorggroep en elke praktijk een 
andere benadering nodig heeft. Werken met stan-
daard targets zoals  ‘minimaal 75 procent van je 
patiënten moet een IZP hebben’ is volgens hem 

dan ook niet zinvol. Dat werkt ‘vinkjes zetten om-
dat het verplicht is’ in de hand. Dat zijn slechts 
extra administratieve handelingen die niet bijdra-
gen aan het doel om de zorg te verbeteren en de 
zelfzorg te stimuleren. ‘De Diabetes Federatie 
werkt aan patiëntprofi elen om op basis daarvan 
beter zorg op maat te kunnen bieden. Zulke pro-
fi elen zouden we bij het implementeren van zelf-
zorg ook goed kunnen gebruiken. Als je per pa-
tiëntprofi el vaststelt hoe je mensen het beste kunt 
aanspreken en welke tools, communicatiemidde-
len en trainingen het meeste effect hebben, is dat 
een handig houvast’. Jeekel nodigde ten slotte de 
aanwezigen uit om mee te denken over succes-
volle en duurzame implementatie van zelfzorg. 

Perspectief	van	de	zorgverzekeraar
Harrie Nienhuis van Menzis lichtte als tweede 
spreker toe hoe de zorgverzekeraar naar het IZP 
kijkt. Klantbehoefte en kostenbeheersing zijn 
twee belangrijke elementen die maken dat de 
zorgverzekeraar het zorgplan interessant vindt. 
Vanuit de zaal uitte een van de aanwezigen een 
zorg die vele huisartsen met hem delen. ‘De huis-
artsen zien mogelijkheden met het IZP, maar vre-
zen voor een bureaucratisch systeem waarbij het 
invullen van het zorgplan dwingend wordt opge-

SynthesHis 1 | 2015.indd   27 22-05-15   12:39



28 • SYNTHESHIS • JUNI 2015

legd. Bij fysiotherapeuten is het al zo dat het zorg-
plan gekoppeld is aan de declaratie. Dit is het 
paard achter de wagen spannen en zou kansen 
kunnen verpesten. Wil je dit laten werken, dan 
moet je zorgverleners de vrijheid geven het IZP in 
te zetten waar het meerwaarde heeft. Je moet het 
dus positief stimuleren en niet repressief afdwin-
gen. Het antwoord van Nienhuis daarop was dat 
hij op persoonlijke titel kon aangeven dat hij zich 
hier ook zorgen over maakte.

Patiënt	is	de	enige	constante	factor
Jan Vesseur was de volgende die zijn visie op het 
IZP gaf. Hij was twaalf jaar huisarts en is project-
hoofdinspecteur patiëntveiligheid bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, maar sprak vooral uit 
eigen ervaring vanuit het perspectief van de pa-
tiënt. Vanwege een ongeval kwam hij terecht in 
een langdurig zorgtraject, waarbij veel zorgverle-
ners betrokken waren. Als patiënt wilde hij alles 
weten over zijn toestand en behandeling en be-
trokken worden bij de besluitvorming. Daarvoor 

had  hij informatie nodig. Zorgverleners houden 
elk een eigen dossier bij, Vesseur pleit voor een 
dossier dat niet bij de hulpverlener, maar bij de 
patiënt hoort. De patiënt is de enige constante 
factor, het is dan ook logisch om één dossier rond 
deze persoon aan te leggen waaraan elke zorgver-
lener iets kan toevoegen. Omdat een dergelijk 
dossier er niet is, legde Vesseur indertijd zijn ei-
gen dossier aan. In de praktijk merkte hij dat niet 
elke zorgverlener gebruik wilde maken van de 
informatie die hij hierin had vastgelegd. 
Patiëntenfederatie NPCF werkt hard aan de in-
voering van een Persoonlijk Gezondheids Dossier. 
Hierin staan algemene persoonlijke gegevens, zelf 
bijgehouden gegevens en door professionals ver-
strekte gegevens. Een dergelijk dossier juicht Ves-
seur toe. De kwaliteit van de zorg verbetert hier-
door en het heeft meer voordelen. Zo kan iemand 
bijvoorbeeld zelf aangeven welke van de gegevens 
hij beschikbaar stelt voor onderzoek. 

Experts	moeten	het	voortouw	nemen
Theo Hooghiemstra, directeur van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) was de 
laatste spreker tijdens het plenaire deel van het 
congres. Hij ging verder in op de thema’s stan-
daardisatie en privacy nadat hij de voordelen en 
de knelpunten van het IZP had geschetst. Ook in-
troduceerde hij de term ‘patiëntgeheim’: ‘Dat is 
noodzakelijk nu niet langer alleen medische be-
roepsbeoefenaren de medische dossiers beheren.’ 
Hij pleitte voor registratie aan de bron, afgedwon-
gen standaardisatie en openbaarheid van alle ge-
zondheidsgegevens, mits niet identificeerbaar. Dit 
moet worden geregeld door ‘privacy by design’. 
Een scheiding tussen persoonsgegevens en de 
inhoud moet ingebouwd zijn in het ontwerp van 
het IZP. Toch zei hij er direct bij dat 100 procent 
privacy niet bestaat: ‘dan moet je in een grot gaan 
wonen’. Maar ervoor zorgen dat in de zorg alleen 
de juiste betrokkenen bij de gegevens kunnen 
achtte hij redelijkerwijs mogelijk. De vraag over 
wie de regie moet houden over een gestandaardi-
seerd IZP legt hij voor aan de aanwezigen. Zelf 
zegt hij ‘Er is op dit vlak geen klassieke regisseur 
en veel partijen hebben geen belang bij standaar-
disatie. Daarom moeten we hier druk op zetten. 
‘Hiervoor is regie nodig van VWS. Het onlangs ge-
starte Informatieberaad dient zo nodig te werken 
aan bevoegdheden en doorzettingsmacht via wet- 
en regelgeving, beleidsregels of overeenkomsten 
met financiële prikkels.’ Na deze laatste plenaire 
sessie verdeelden de aanwezigen zich over de 
workshopruimtes waar zij zich verder in de on-
derwerpen konden verdiepen. 

Jan Vesseur, oud-huisarts en hoofdinspecteur IGZ
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