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Geografisch 



Eén gedeeld dossier binnen het ziekenhuis

1 patiënt

1 centraal dossier

=



...
Alsook één gedeeld dossier tussen de ziekenhuizen

1 patiënt

=

1 centraal dossier



Sterk geconnecteerd met de patiënt

KWS

Medewerkers 
zorginstelling

Patiënten
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Sterk geconnecteerd met de eerste lijn

KWS

Medewerkers 
zorginstelling

Huisartsen, specialisten, 
en andere zorgverleners 

Patiënten

Inzage

1 patiënt

=

1 centraal dossier



Voor de patiënt

Ziekenhuis

Elektronisch patiënten dossier

Inzage voor externe zorgverleners

EMD voor huisartsen

EVD voor thuisverpleegkundigen

: Nieuwe cloudapplicaties eerste lijn
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Nexuzhealth.pro voor thuisverpleging

CT Paramedics
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Communicatie 
via eHealth 

HUB

Civars/Hfst IV



Elektronisch voorschrijven

● Communicatie 
tussen 
voorschrijver en 
apotheker 

● Informatie over 
status - 
therapietrouw

● Nadeel: 
Voorgeschreven 
medicatie wordt 
niet gedeeld 
tussen artsen 



Medicatieschema

● Moeilijke start: Medicatieschema’s overschreven, dubbele lijnen, interoperabiliteit 
tussen software

● Weinig gebruikt in ziekenhuiscontext. Consulteren kan, schrijven niet



SumEHR 

● Opgemaakt door de huisarts

● Zichtbaar voor artsen, 

verpleegkundigen, 

vroedvrouwen, apothekers, 

tandartsen, kinesitherapeuten 

● Patiënt kan lezen

● Momentopname

● Meerdere SumEHRs mogelijk, 

maar enkel laatste is geldig



SumEHR 

Welke gegevens? 

● Persoonlijke gegevens

● Risicofactoren (allergieën, 

reacties op medicatie, 

sociale risicofactoren enz.)

● Antecedenten 

● Actuele problemen

● Medicatie

● Vaccinaties

● Contactpersonen

● GMD-houder

Risico op onvolledige SumEHR



Hubs



Beperkingen van de Hubs

● Geen gestructureerde data
● Niet alles kan gedeeld worden: bijv 

parameters, pijnschalen, contacten
● Weinig overzichtelijk, enkel 

chronologisch 
● Niet geadresseerd, geen push 

meldingen



eHealthBox
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Voor de patiënt

Ziekenhuis

Elektronisch patiënten dossier

Het nexuzhealth ecosysteem

Inzage voor externe zorgverleners



Voor de patiënt

Ziekenhuis

Elektronisch patiënten dossier

Inzage voor externe zorgverleners

Zicht op ziekenhuisdossiers voor 
externe zorgverleners

● Artsen
● Tandartsen
● Verpleegkundigen
● Apothekers
● Vroedvrouwen 
● Kinesitherapeuten

inzage voor externe zorgverleners



: inzage in het ziekenhuisdossier



https://docs.google.com/file/d/1IlflkvgwHUvP1ZseKQqsZyydk_28Q3JZ/preview


● Gratis webapplicatie met inzage in ziekenhuisdossier voor externe zorgverleners
● Bevordert extramurale samenwerking

inzage voor externe zorgverleners



Veelheid aan functies:
● Verslagen, beelden, 

laboresultaten, 
medicatie van 
patiënten bekijken

● Online afspraak 
boeken voor 
patiënten 

● Verwijsbrieven 
aanmaken

inzage voor externe zorgverleners
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Informatiedeling



Collegiaal advies

● Huisarts kan via 
nexuzhealth.pro inzage een 
vraag stellen aan de specialist. 

● Voorwaarden: 
○ patiënt moet gekend zijn in 

het ZH
○ Therapeutische relatie

● Antwoorden komen als verslag 
in de eHealthBox van de 
huisarts



Nota’s

● Zorgverstrekker kan nota’s 
achterlaten voor collega 
zorgverstrekkers uit de eerste 
lijn

● Zorgverstrekker kan eigen 
nota’s aanpassen of 
verwijderen



Berichten

● Zorgverstrekker kan berichten 
versturen naar de 
mynexuzhealth van de patiënt

● Als de patiënt geen 
mynexuzhealth gebruikt is 
deze functionaliteit niet 
beschikbaar.



Informatiedeling

Collegiaal advies

Berichten

Nota’s



Bevraging

  Via:

● mynexuzhealth(web+app)
● Quest-on-Tab(QoT, individueel 

getriggerd vanuit het ziekenhuis)
● Formulieren (beschikbaar gesteld 

vanuit ziekenhuis)

Quest-on-Tab



Bevraging

● Vragenlijsten
● Dagboeken

Via mynexuzhealth, 
QoT, formulieren

● Vragenlijsten (QoT + formulieren)
● Dagboeken (QoT)



Voor de patiënt

Ziekenhuis

Elektronisch patiënten dossier

Inzage voor externe zorgverleners

Vraag nu uw gratis account aan via 
https://nexuzhealth.com/nl/zorgverstrekker/ 

inzage voor externe zorgverleners

https://nexuzhealth.com/nl/zorgverstrekker/


Voor de patiënt

Ziekenhuis

Elektronisch patiënten dossier

Inzage voor externe zorgverleners

voor patiënten



Patiënt informeren

Gemaakte 
afspraken en 

afspraken brieven 

Contacten met 
zorgverleners

Facturen Covid-19

Vaccinaties via 
vaccinet 

Brochures en extra 
documentatie

Laboresultaten 

Medische brieven

Pathologie 
resultaten

Radiologie 
protocols en 

beelden

Gescande 
documenten en 

beelden



Actieve deelname aan het zorgproces

Betere inzichten in eigen 
gezondheids traject dmv 

gedeelde info

Zelf maken van een afspraak 
op moment dat persoonlijk 

best past

Participatie en deling 
informatie via dagboeken & 

vragenlijsten 

Communicatie en 
berichtuitwisseling met 

zorginstelling op veilige manier

Beheer van toegangen van 
externe zorgverleners en 

doorverwijzers

Beheer van toegangen tot 
dossier 

voor familieleden



● Gratis app voor de patiënt
● Android, iOS & webportaal
● Veelheid aan functies:

○ Afspraken maken
○ Berichten
○ Verslagen
○ Beelden
○ Labo resultaten 
○ Documentatie
○ Dagboeken
○ Vragenlijsten 
○ Facturen (Doccle)
○ Teleconsultatie

voor patiënten
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Samenwerken
 in het centraal 

patiëntendossier



Gedeeld medicatieschema



Gedeelde parameters



Wondzorgdossier



: Samenwerken in het centraal dossier



https://docs.google.com/file/d/10IXuVZRe1C5zJFtEquxHzoJgv-yzKS7d/preview


Ecosysteem van de toekomst

Thuisverpleegkundigen

Huisartsen

Specialisten

Ziekenhuizen

Patiënt 


