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Samenvatting 
 
Door maatschappelijke veranderingen, nieuwe wetgevende eisen en technische vorderingen gaat 
er de komende jaren een hoop veranderen in het ICT-landschap voor huisartsenzorg. 
Tegelijkertijd geeft o.a. het laatste Nictiz whitepaper aan dat digitalisering in de huisartsenzorg 
achterop begint te raken en als het niet snel genoeg mee verandert, tweede- en derdelijns 
partners deze verandering gaan sturen. Het stelt onder andere voor om meer vanuit de regio 
gezamenlijk te opereren en in te zetten op ICT. In de regio Amsterdam werken zorggroepen en de 
HKA samen onder de Alliantie. Dit visiedocument stelt voor dat de Alliantiepartners gezamenlijk 
ICT gaan organiseren, regisseren en vernieuwen voor de Amsterdamse huisartsenzorg onder de 
naam Amsterdamse Digitale Alliantie, oftewel ADA. 
 
Alle projecten dienen direct waarde te leveren aan patiënten en zorgverleners. Daarbij dient de 
autonomie en zeggenschap van praktijken gerespecteerd te worden. Het moet aansluiting vinden 
waar anderen al gestart zijn en initiëren wanneer anderen dat niet doen. 
 
Op basis van de huidige problematiek levend bij zorgverlener, patiënt en algemene zorgverlening 
zijn er vijf verschillende focusgebieden geformuleerd: 
 
1) Educatie patiënt & zorgverlener 
2) Advies en ondersteuning patiënt & zorgverlener 
3) Broedplaats voor praktische innovaties voor patiënt & zorgverlener 
4) Regionale afstemming op inzet en ontwikkeling digitale middelen 
5) Management van zorgverlening op populatieniveau 
 
Op ieder focusgebied kunnen op korte termijn projecten gestart worden die direct waarde leveren 
en validatie opdoen voor vervolgstappen. Hiermee kan dan gewerkt worden richting het 
vormgeven van structurele uitvoering op de lange termijn. 
 
Om succesvol projecten uit te kunnen voeren is het allereerst belangrijk dat ADA goede 
aansluiting vindt op de wensen en behoeftes van huisartsen en patiënten. Zorgverleners en 
patiëntvertegenwoordigers dienen daarom direct betrokken te zijn bij beleidsvorming en uitvoer 
van projecten. Daarnaast dient ADA een frisse en nieuwe uitstraling te hebben voor het 
aantrekken van talent. 
 
 
 



 
 

 

Wat is de aanleiding? 
 
De komende jaren gaat er veel veranderen voor de eerstelijnszorg in de regio Amsterdam. Door 
financiële veranderingen dienen zorggroepen gezamenlijk O&I-financiering aan te vragen bij de 
zorgverzekeraars. Door wettelijke veranderingen wordt digitale toegang tot zorg (data) voor de 
patiënt verplicht gesteld. Door maatschappelijke veranderingen verschuift zorg meer richting de 
eerste lijn en via zelfmanagement verder naar de patiënt thuis. En door technologische 
vorderingen stijgen dagelijks de aantal digitale oplossingen voor de patiënt en zorgverlener. Dit 
terwijl de huisartsenzorg digitaal achterloopt ten opzichte van andere zorgsectoren. Ook lijkt de 
druk op en algemene zorgzwaarte in de huisartsenzorg toe te nemen.  
 
Het laatste NICTIZ-whitepaper over “Toekomst digitalisering eerstelijnszorg” en het 
visiedocument van LHV, NHG en InEen over “Digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022”, maakt 
duidelijk wat het belang is van regionale samenwerking en verdere investeringen in de eerstelijns-
ICT. Het stelt de paradox waarin huisartsen of samenwerking moeten zoeken met sterke tweede- 
of derdelijnspartners voor het organiseren van de eigen ICT, of dat het zichzelf gaat organiseren 
en krachtig investeert in de eigen ICT. Specifiek roept het o.a. op tot (1) digitaal scholen van de 
eerste lijn, (2) opzetten verbeterplan met financiering, (3) experimenteren in proefomgevingen, (4) 
de organisatie in de regio versterken. 
 
Hieruit kan opgemaakt worden dat er meer samengewerkt dient te worden door de 
eerstelijnspartners. In Amsterdam gebeurt dat tussen de zorggroepen onder de Alliantie. 
 
  



 
 

 

 
Wat is ADA? 
 

ADA 
 
De Amsterdamse Digitale Alliantie zal een ICT-orgaan zijn dat eerstelijnszorg-ICT gaat organiseren 
voor de regio Amsterdam. Primair gaat het zorgverleners en patiënten ondersteunen in het 
gebruik van IT-middelen voor zorg. Daarnaast zal het een regiefunctie hanteren voor regionale 
initiatieven en als één stem deelnemen aan regionale en landelijke overlegorganen.  
 
Alle projecten en initiatieven binnen ADA dienen direct waarde te leveren aan de zorgverleners en 
patiënten van regio Amsterdam. Autonomie voor iedere praktijk en organisatie zal gerespecteerd 
worden en ondersteuning zal volledig vrijwillig plaats vinden. Vergelijkbaar met zorggroepen 
kunnen huisartspraktijken zich vrijwillig aansluiten. ADA reageert en acteert enkel waar anderen 
dat niet doen. Als andere partijen, landelijk of regionaal, iets beter kunnen, dan blijft ADA enkel 
betrokken op de achtergrond. ADA zal geen eigen ontwikkelteam hebben en de ontwikkeling van 
digitale oplossingen wordt overgelaten aan marktpartijen. ADA kan wanneer gewenst namens 
groepen huisartspraktijken bemiddelen bij eventuele contracten met marktpartijen, maar de 
eindverantwoordelijkheid en zeggenschap blijft bij de huisartspraktijk. ADA zal als organisatie lean 
en reactief optreden bij nieuwe ontwikkelingen en durft risico te nemen met het oog op het 
leerproces. Verder focust ADA zich op het deel van verandering, verbetering en innovatie die 
praktisch van aard zijn en op de korte termijn waarde leveren. 
 
Daarmee komt het tot de volgende grondbeginselen en visie. 
 
Grondbeginselen 
 
• Patients and health practitioners first! 
• Autonomie en zeggenschap bij huisartspraktijken 
• Sluit aan waar anderen gestart zijn, acteert zelf waar anderen stil staan. 
• Lean en flexibel in beleid en uitvoering, met focus op validatie en leren. 
• Praktische innovaties voor de problemen van vandaag. 
 
Visie 
 
Een sterk, digitaal ecosysteem voor de eerste lijn in Amsterdam waar, 
(1) Inwoners digitale toegang hebben tot zorg en middelen om zorg in eigen tijd en omgeving te 

organiseren om optimaal gezond te blijven 
(2) Zorgverleners middelen hebben om zorg op afstand te leveren via efficiënte instrumenten die 

hen ontlasten van niet-zorg-gerelateerde taken en die hen helpen effectief en gericht 
interventies in te zetten om populaties gezond te houden 

 

Governance 
 
ADA opereert onder de verantwoordelijkheid van de Alliantiepartners Badhoevedorp, CHAGZ, 
Diemen, GAZO, ROHA, SAG en de HKA. 
  



 
 

 

Wat gaat ADA doen? 
 
Om een beschrijving te geven van wat ADA gaat doen, wordt eerst een omschrijving gegeven van 
de problematiek die er speelt voor de patiënten, zorgverleners en de Amsterdamse zorgverlening 
in het algemeen. Daarna zal uitgelegd worden op welke terreinen ADA zich gaat focussen. 
 
Problematiek 
 
Patiënten 
Over het algemeen kan je stellen dat patiënten beperkt toegang hebben tot middelen om zorg in 
eigen tijd en omgeving te managen en te organiseren.  
 
Specifiek kan je zeggen dat ze: 
A. Onvoldoende kennis en ervaring hebben van zelfmanagement en eHealthmiddelen 
B. Gebrek aan laagdrempelige, digitale toegang hebben tot zorg (zoals e-consult, eigen data en 

digitale communicatie) 
 
Zorgverleners 
Over het algemeen kan je stellen dat zorgverleners moeite hebben met het digitaliseren van hun 
praktijk en dat ze een stijgende registratiedruk en zorgzwaarte ervaren. 
 
Specifiek kan je zeggen dat ze: 
C. Onvoldoende kennis en ervaring hebben van zelfmanagement en eHealthmiddelen 
D. Weinig tijdswinst en efficiëntie merken door inzet van digitale systemen 
E. Minimale toegang hebben tot onafhankelijk advies en ondersteuning voor het digitaliseren van 

hun praktijk 
 
Algemene zorgverlening 
Over het algemeen kan je stellen dat zorgverlening in Amsterdam uitdagingen heeft versnippering 
tegen te gaan. 
 
Specifiek kan je zeggen dat er: 
F. Onvoldoende afstemming is van samenwerking tussen zorginstellingen op de journey van de 

patiënt 
G. Gebrekkige data-deling is tussen samenwerkende partijen 
H. Kwaliteitsmeting van zorgverlening vanuit silo’s wordt gedaan 
I. Onvoldoende gezondheidsinzicht en zorgverlening op populatieniveau is 
 
Focusgebieden 
 
Op basis van de eerdergenoemde problematiek gaat ADA zich op de volgende gebieden 
focussen: 
 
1) Educatie patiënt & zorgverlener 
2) Advies en ondersteuning patiënt & zorgverlener 
3) Broedplaats voor praktische innovaties voor patiënt & zorgverlener 
4) Regionale afstemming op inzet en ontwikkeling digitale middelen 
5) Management van zorgverlening op populatieniveau 
 
1) Educatie patiënt & zorgverlener 
Met dit focusgebied bieden we betere educatiemogelijkheden aan voor patiënten en 
zorgverleners m.b.t. digitalisatie in de eerstelijnszorg. Hiermee worden de problemen verholpen 
van (A, C) gebrek aan kennis en ervaring bij patiënt en zorgverlening wat betreft zelfmanagement 



 
 

 

en eHealth en (D) de gebrekkige  tijdswinst en efficiëntie die zorgverleners merken van digitale 
systemen. Om dat te bereiken wordt de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
Dat er een voedingsbodem ligt in Amsterdam waardoor de patiënt en zorgverlener met 
vertrouwen en nieuwsgierigheid moderne technieken inzetten en een actieve rol nemen in 
gebruik en ontwikkeling ervan. 
 
2) Advies en ondersteuning patiënt & zorgverlener 
Met dit focusgebied adviseren en ondersteunen we patiënten en zorgverleners bij het succesvol 
inzetten van bestaande digitale middelen. Hiermee worden de problemen verholpen van (B) 
laagdrempelige, digitale toegang tot zorg voor de patiënt, (D) de gebrekkige tijdswinst en 
efficiëntie die zorgverleners merken van digitale systemen en (E) minimale toegang tot 
onafhankelijk advies en ondersteuning over het digitaliseren van de praktijk. Om dat te bereiken 
wordt de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
Dat patiënten en zorgverleners optimaal toegang hebben tot bestaande digitale middelen 
en voor vragen en advies adequaat en onafhankelijk geholpen worden. 
 
3) Broedplaats voor praktische innovaties voor patiënt & zorgverlener 
Hiermee wordt een omgeving gecreëerd waarin nieuwe verbeteringen en nog niet 
geïmplementeerde digitale oplossingen snel getest kunnen worden, voordat ze volledig 
geïmplementeerd worden in de praktijk. Hiermee worden de problemen verholpen van (B) gebrek 
aan laagdrempelige, digitale toegang tot zorg voor de patiënt, (D) weinig tijdswinst en efficiëntie 
die zorgverleners merken door inzet van digitale systemen en (F) onvoldoende afstemming van 
samenwerking tussen zorginstellingen op de journey van de patiënt. De volgende doelstelling kan 
daarvoor geformuleerd worden: 
 
Een gestructureerde omgeving creëren waarbinnen kleinschalige, kansrijke innovaties op 
een laagdrempelige en professionele wijze getest, beoordeeld en zo nodig opgeschaald 
kunnen worden. 
 
4) Regionale afstemming op inzet en ontwikkeling digitale middelen 
Met dit focusgebied stellen we goede randvoorwaarden en grondbeginsels vast in de regio om 
een wildgroei aan niet-aansluitende oplossingen te voorkomen en adoptiebarrières te 
minimaliseren. Hiermee worden de problemen verholpen van (D) weinig tijdswinst en efficiëntie die 
zorgverleners merken door inzet van digitale systemen, (F) onvoldoende afstemming op de 
samenwerking tussen zorginstellingen op de journey van de patiënt en (G) gebrekkige data-deling 
tussen samenwerkende partijen. De volgende doelstelling kan daarvoor geformuleerd worden: 
 
Het vaststellen van voorwaarden en spelregels om trends en ontwikkelingen succesvol te 
vertalen naar de praktijk.  
 
5) Management zorgverlening op populatieniveau 
Met dit focusgebied coördineren, meten en zetten we zorgverlening meer in op populatieniveau. 
Er wordt gebruik gemaakt van het quadruple aim perspectief. Dit houdt in dat zorgverlening 
gecoördineerd, gemeten en ingezet gaat worden op basis van (a) patient experience, (b) 
zorgverleners welzijn, (c) gezondheidsuitkomsten en (d) gezondheidskosten. Hiermee worden de 
problemen verholpen van (H) kwaliteitsmeting van zorgverlening wordt vanuit silo’s gedaan en (I) 
onvoldoende gezondheidsinzicht en zorgverlening op populatieniveau. De volgende doelstelling 
kan daarvoor geformuleerd worden: 
 
Zinvolle dataverzameling en -analyse op geaggregeerd niveau ten behoeve van verbetering 
van zorg voor patiënt, zorgverlener, populatie en maatschappij. 
 



 
 

 

 
Overzicht 
 
Samengevat kan je zeggen dat focusgebieden [1], [2] en [3] direct waarde leveren aan de patiënt 
en zorgverlener. Terwijl focusgebieden [4] en [5] indirect waarde leveren en ondersteunend zijn 
aan de eerste drie focusgebieden en het gehele systeem.  
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Welke stappen gaat ADA zetten? 
 
In eerste instantie zal de stuurgroep een jaarplan maken. Mogelijke projecten zijn: 
 
Projecten (korte termijn) 
 
1) Educatie 
 
Project 1: Digital Academy Zorgverleners 
In de digital academy worden colleges georganiseerd rondom onderwerpen die op het moment 
leven in het digitale zorglandschap en die een grote mate van impact kunnen hebben op de 
huisartsenpraktijk. Deze colleges dienen laagdrempelig te zijn en begrijpelijk voor de verschillende 
maten van digitale vaardigheid onder zorgverleners en ze moeten praktisch van aard zijn, waarbij 
snel de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk gemaakt kan worden. Inspirerende sprekers en 
praktijkcasussen moeten ervoor zorgen dat er een hoge opkomst is, en tegelijkertijd moet het 
aantrekkelijk genoeg zijn voor de totale leek. Voorbeelden van onderwerpen zijn: e-consults, 
zelfmanagement, populatiemanagement, kunstmatige intelligentie en PGO. De doelgroep moet 
zijn alle medewerkers van de huisartsenpraktijk: huisartsen, praktijkondersteuners en assistenten.  
 
Mogelijke projecten die volgen: 
- Digital schooling voor patiënten 
- E-learning faciliteiten 
 
2) Advies en Ondersteuning 
 
Project 1: ICT-hulp praktijken 
ICT-hulp biedt hulp aan praktijkhouders bij vragen en advies over digitalisering. ICT-hulp is goed 
op de hoogte van het aanbod van leveranciers en weet dit in begrijpelijke taal uit te leggen aan 
zorgverleners en hen te begeleiden bij de implementatie ervan. Een voorbeeld is een ICT praktijk-
check voor huisartspraktijken. 
 
Project 2: Digitale ontsluiting gegevens voor patiënt 
Het OPEN-programma ondersteunt zorgverleners om te voldoen aan de Wet cliëntrechten bij 
elektronische verwerking van gegevens per 2020 door financiële ondersteuning te bieden om 
minimaal te voldoen aan de ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door patiënt’. De eerste stap 
hierbij is dat onderzocht wordt wat de laatste stand van zaken is rondom het OPEN-programma 
en de status van HIS’en met betrekking tot het verlenen van online inzage aan de patient. Verder 
moet ook gekeken worden hoe andere regio’s hiermee bezig zijn en daarmee leerervaringen op 
doen wat er in Amsterdam wel of niet moet gebeuren op dit terrein. 
 
Mogelijke projecten die volgen: 
- ICT-beheer voor praktijken 
- ICT-loket voor patiënten 
 
3) Innovatie 
 
Project 1: Digital Health Proeftuin 
In de digital-health-proeftuinomgeving kunnen praktische innovaties in een vast format snel getest 
en opgeschaald worden via pre-pilot, pilot en opschalingfases. Vooraf worden problemen uit de 
praktijk onderzocht. Hierop kunnen leveranciers met mogelijke oplossingen reageren en deze 
kunnen dan snel getest worden en bij succes opgeschaald en eventueel volledig 
geïmplementeerd. Hiervoor dient eerst een vaste format en structuur opgesteld te worden met 



 
 

 

duidelijke randvoorwaarden. Ook moet goed gekeken worden naar voorbeelden in binnen- en 
buitenland om het wiel niet opnieuw uit te vinden. Hier vallen nu al eHealthprojecten onder zoals 
cBoards en MyClic. 
 
4) Regionale afstemming 
 
Project 1: Randvoorwaarden werkgroep 
De randvoorwaarden werkgroep is een groep goed geïnformeerde individuen die kunnen 
beoordelen of er lokale aanpassingen of toevoegingen nodig zijn aan landelijke randvoorwaarden 
en of lokale keurmerken gewenst zijn over specifieke onderwerpen en thema’s. Het eerste thema 
dat regionale afstemming nodig heeft is digitale communicatie. Als de huidige trend doorzet, 
ontstaat er een wild westen van communicatie-apps voor zorgverleners en patiënten. Lokale 
randvoorwaarden en aanpassingen kunnen dit tot een bepaalde hoogte voorkomen en in goede 
banen leiden. 
 
Mogelijke projecten die volgen: 
- LSP 
- Data-deling 
 
5) Populatiemanagement 
 
Project 1: Populatie-inzicht 
Door het samenbrengen van gegevens uit verschillende bronregistratiesystemen (zoals HIS en 
KIS) en openbare bronsystemen (zoals CBS), kunnen met behulp van exploratief onderzoek 
nieuwe inzichten gevonden worden. Bijvoorbeeld welke trends en ontwikkelingen te halen zijn uit 
de huidige informatie en hoe de eigen rol van de zorgverlener geanalyseerd kan worden. Als deze 
exploratieve onderzoekskant voltooid is, kan gekozen worden om rapportages in Business 
Intelligence te ontwikkelen voor herhaaldelijke analyses. Hiervoor moet verbinding gelegd worden 
met het netwerk Academisch Data en moet de samenwerking met marktpartijen overwogen 
worden.  
 
  



 
 

 

Projecten (lange termijn) 
 
Op de lange termijn kan via bovenstaande projecten gewerkt worden richting structurele 
uitvoering. Deze structurele uitvoering zou er als volgt uit kunnen zien. 
 
1) Educatie en 
2) Advies en Ondersteuning 
 
Loket Zorgverlener 
Loket Zorgverlener is een centraal loket voor eerstelijnszorgverleners waar ze terecht kunnen voor 
educatie, advies en ondersteuning over IT. Dit loket zou ook beheer kunnen voeren voor IT in de 
praktijk en daarmee een supportlijn kunnen hebben. Verder worden online en offline educatie-
activiteiten georganiseerd en kan centraal advies worden gegeven voor het inrichten en kiezen 
voor IT-oplossingen in de huisartspraktijken. 
 
Loket Patiënt 
Loket Patiënt is een centraal loket voor Amsterdamse inwoners die advies en ondersteuning 
nodig hebben bij het gebruik van eHealth en zelfmanagement. Het zal niet de ondersteuning van 
individuele ICT-leveranciers vervangen, maar als onafhankelijke partij wel laagdrempelig hulp 
kunnen geven aan digibeten. Ook worden hier centraal educatie-activiteiten georganiseerd. 
 
3) Innovatie 
 
Innovatieproeftuin 
In de innovatieproeftuin worden nieuwe oplossingen als eerste getest en eventueel opgeschaald 
bij succes. Leveranciers kloppen hier als eerste aan en zorgverleners kunnen zich hier opgeven bij 
interesse voor specifieke domeinen.  
 
4) Regionale afstemming 
 
Regionaal beraad 
In het regionaal beraad kunnen afgevaardigden van specifieke werkgroepen (bijvoorbeeld digitale 
communicatie, data-deling, etc) gezamenlijk besluiten nemen voor de regio Amsterdam. 
Landelijke besluiten kunnen regionaal bewaakt en geborgd worden en keurmerken kunnen 
worden afgegeven waar nodig. 
 
5) Populatiemanagement 
 
Regionaal populatiemanagement 
Voor de gehele regio wordt continu gemeten en bijgestuurd volgens het quadruple aim 
perspectief. Data worden vanuit verschillende domeinen volgens bestaande wet- en regelgeving 
verzameld ten behoeve van kwaliteitsmetingen en beleidsvorming.  


