
 

Betreft: oproep leden voor de DOHA 

 

Waarom een leidende digitaliseringscoalitie (DOHA genoemd) binnen de ROHA? 

De complexiteit van de vraagstukken in de huisartsenzorg worden steeds groter en daarbij neemt de impact en 

de afhankelijkheid van digitalisering steeds verder toe. De vele ontwikkelingen op het gebied van digitalisering 

zijn voor individuele huisartsen niet meer allemaal te volgen. Gecombineerd met een hoge werkdruk onder 

huisartsen zorgt dat ervoor dat het onmogelijk is om op alle gebieden bij te blijven en op praktijkniveau de 

strategie te bepalen. In de toekomst zal daarbij in het kader van netwerkzorg met steeds meer 

netwerkpartners gegevens worden uitgewisseld en in het kader van zelfmanagement steeds meer met 

patiënten. Hierin worden keuzes voor systemen op regionaal niveau gemaakt.                                                                                                 

Een regionale aanpak van digitalisering is dus noodzakelijk; zowel op stedelijk niveau; de Alliantie, maar zeker 

ook op ROHA niveau. 

Door nu een groep van huisartsen vanuit de ROHA te vormen die zich richt op digitaliseringsvraagstukken 

wordt enerzijds voorkomen dat iedereen zich moet verdiepen in alle digitale ontwikkelingen en anderzijds 

geborgd dat de behoeften en knelpunten uit de ROHA huisartsenpraktijken voldoende worden meegewogen in 

de ontwikkeling van de digitale visie en de realisatie hiervan. Digitalisering is een hulpmiddel, geen doel op 

zich!  

Wat is de visie van ROHA op digitalisering huisartsenzorg? 

De visie van ROHA op digitalisering van de huisartsenzorg sluit aan bij de organisatievisie van ROHA en bij de 

stedelijke (AHa) visie op digitalisering. De digitale visie van ROHA houdt in: 

• ROHA huisartsenpraktijken van de toekomst bieden optimale hybride zorg aan hun patiënten. De vorm van 

huisartsenzorg is persoonsgericht en kan verschillen in de manier van communiceren (fysiek, digitaal of 

een mengvorm), maar kan ook verschillen in rol als huisarts en/of praktijkondersteuner, afhankelijk van de 

mate van zelfmanagement en zelfregie van de patiënt. Werkplezier voor de zorgverleners staan hoog in 

ons vaandel, digitalisering draagt hier dan ook aan bij. 

• Patiënten maken steeds meer een eigen keuze in welke vorm van huisartsenzorg hij of zij wil krijgen. De 

grote mate van zelfmanagement en behoefte aan zelfregie, gecombineerd met de digitale mogelijkheden 

die beschikbaar zijn maken dit mogelijk.   

• Om een hybride zorgaanbod op een efficiënte en effectieve manier te kunnen leveren, ontzorgt de ROHA 

de huisartsen optimaal op het gebied van digitalisering. 

 

Waar gaat de DOHA zich mee bezig houden?  

De DOHA heeft een adviserende rol, bereidt de besluitvorming binnen de ROHA-organisatie op 
digitaliseringsgebied voor en vervult een ambassadeurs rol richting huisartsenpraktijken. Ook fungeert de 
DOHA als sparring partner voor de CMIO (chief medical information officer) en de manager digitale zorg en 
innovatie. 
 
De coalitie houdt zich met name bezig met: 
• bepalen van de regionale digitale visie en strategie. Deze moet aansluiten op de visie van de ROHA. Denk 

daarbij aan wat er nodig is op digitaal gebied om persoonsgerichte zorg te kunnen leveren, of wat hebben 
onze huisartsenpraktijken nodig op digitaal gebied om optimaal te kunnen draaien (ontzorgen).  

• keuze voor op te starten grote regionale digitaliseringsprojecten en de wijze van uitvoering hiervan. Het 
gaat hierbij niet alleen om keuzes binnen projecten op het gebied van informatiesystemen (bijv. HIS’en, 
patiëntportalen/ PGO’s en cKIS/ cBoards), maar ook om het vergroten van bewustwording en stimuleren 
van digitale vaardigheden van huisartsenpraktijken en patiënten.   



 

• meedenken over oplossingen voor zaken die optreden bij de uitvoering van de reeds ingezette projecten  
 
Hiertoe worden de huisartsen in de DOHA met regelmaat bijgepraat door de CMIO en de manager digitale zorg 
en innovatie over relevante zorginhoudelijke en digitale ontwikkelingen.  
 
Wie maken er deel uit van de DOHA? 

De coalitie wordt gevormd door een groep van enthousiaste en energieke huisartsen, die als groep 

representatief is voor de huisartsen in de regio, tezamen met de CMIO (Mascha Bevers) en de manager digitale 

zorg en innovatie (Lonneke Reuser). Van belang is dat er voor de regio als geheel wordt gedacht en dat er een 

goede mix is van huisartsen met veel én weinig affiniteit met digitalisering. De huisartsen dragen zorg voor een 

goede feeling met hun achterban en zijn tegelijkertijd ook ambassadeurs van keuzes die worden voorbereid in 

de coalitie. Het streven is dat de wijkgroepen worden vertegenwoordigd in de DOHA.                                 

Afhankelijk van de te behandelen onderwerpen worden zo nodig zorginhoudelijke deskundigen en 

(vertegenwoordigers van) patiënten uitgenodigd. 

Wat is de tijdsbesteding die hiermee is gemoeid? 

Het is de bedoeling dat de coalitie zo’n 1x per 2 maanden bijeenkomt. De geschatte tijdsbesteding van de 

huisartsen is gemiddeld 4 uur per maand. ROHA zal de bestede tijd vergoeden middels vacatiegelden.  

Aanmelden (leuk!): 

Dit kan via een mail naar Mascha: mbevers@rohamsterdam.nl 
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