ONDERHOUDSPLAN GENERIEKE MODULE

eHealth

november 2017

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz
Helling 12
3523 CC UTRECHT
030 737 04 70
secretariaat@kwaliteitsontwikkelingggz.nl
www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl

Inhoudsopgave
1

Algemeen onderhoudsplan

2

1.1

Naam standaard

2

1.2

Autorisatie datum

2

1.3

Eigenaar

2

1.4

Betrokken partijen bij de ontwikkeling

2

1.5

Werkwijze

2

2. Aandachtpunten voor de eerstvolgende revisie

Onderhoudsplan Generieke module eHealth

4

1

1 Algemeen onderhoudsplan
1.1

Naam standaard

Generieke module eHealth.

1.2

Autorisatie datum

2 november 2017.

1.3

Eigenaar

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz.

1.4

Betrokken partijen bij de ontwikkeling
LPGGz
NVvP
NIP
LVVP
NHG
InEen
NVP
NVGzP
FVB
GGZ Nederland
Meer GGz
LvPOH-GGZ
NVRG
VGCt
V&VN
Zorgverzekeraars Nederland

1.5

Werkwijze

De kwaliteitsstandaarden, waarvan het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz de eigenaar is, worden
periodiek beoordeeld op eventueel benodigde aanpassing c.q. uitbreiding. Vanaf de opleverdatum zal
er ieder jaar een beoordeling plaatsvinden, waarbij er elke drie jaar een volledige revisie start. Voor
de doorontwikkeling zal een tijd van maximaal 12 maanden worden genomen. Hierdoor is er elke 4
jaar voor elke kwaliteitsstandaard een herziene versie. Daarnaast zullen er ieder jaar kleine
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aanpassingen worden verwerkt. De standaarden blijven hierdoor continu actueel. De geschatte revisietermijn
voor de Generieke module eHealth is geschat op 3 jaar.
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2. Aandachtpunten voor de
eerstvolgende revisie
1. Verbreed de focus van de generieke module naar eHealth voor mensen met een primair somatische
aandoening en dientengevolge psychische problematiek. Denk hierbij aan secundaire gevolgen van
bijvoorbeeld ziekte van Parkinson, bijnieraandoeningen, multiple-sclerose of zwangerschap.
2. Nieuwe Europese wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens is in aantocht.
Verwerk deze bij de revisie want de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt hierdoor vervangen.
(Verordening (EU) 2016/679 van het Europes Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en
betreffende het vrije verkeer van die gegeven en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (algemene
verordening gegevensbescherming)).
3. Persoonlijke gezondheidsomgevingen zijn in ontwikkeling. MedMij (www.MedMij.nl) levert
standaarden die bepalend worden voor de doorontwikkeling van eHealth waarbij de patiënt en/of
naasten zelf gegevens over de gezondheid gaat bijhouden. Bij de eerstvolgende revisie is deze
ontwikkeling een stap verder en waarschijnlijk rijp om mee te nemen in de generieke module eHealth.
4a. Idensys, een samenwerkingsverband tussen de overheid en het bedrijfsleven, ontwikkelt een stelsel
van afspraken voor veilig gebruik van internet. Mensen willen met bescherming van hun privacy
diverse zaken, zoals zorg, online regelen. Idensys is een nieuwe manier van inloggen. In 2017
kunnen meer organisaties gebruik maken van Idensys en deze dienst kan in de volgende revisie
worden meegenomen.
4b. Zorgverleners wensen hun patiënten te kunnen adviseren over veilig internetgebruik in de zorg. Dit
beschouwen zij eveneens een onderdeel van ‘goede zorg’. In de volgende revisie van de Generieke
module eHealth zal verwezen worden naar informatie en tools, à la de campagne Drie keer kloppen
voor veilig internetbankieren.
5. eHealth is een verzamelbegrip voor uiteenlopende digitale diensten en producten over gezondheid en
zorg. Voor de eerstvolgende revisie is de wens van zorgverleners om een meer diepgaande typering
te maken van eHealth-toepassingen en deze nadrukkelijk te koppelen aan de fasen van zorg en
vormen van behandeling.
6. Naar kosteneffectiviteit van interventies is slechts beperkt onderzoek gedaan. In zorgstandaarden zal
aandacht zijn voor kosteneffectiviteit van interventies die gebruikmaken van eHealth voor de
behandeling van mensen met een bepaalde diagnose(s). De wens is algemene noties over
kosten/baten en kosteneffectiviteit op te nemen in een gereviseerde Generieke module eHealth.
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