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Aanleiding voor een herziening

Waarom?

• onvrede over bestaande ECD’s

• arbeidsmarkt

• netwerkzorg

• ICT-ontwikkelingen

• programma van eisen stamt uit 2013 (GHZ) en 2015 (VVT)

• gezamenlijk optrekken leidt tot sterkere positie t.o.v. 
leveranciers

• overeenkomsten in zorgprocessen met aandacht voor 
verschillen



van organisaties naar organiseren

Ontwikkelingen

• ambulantisering van de zorg

• zelfsturing en netwerkzorg

• professionaliteit als maat der dingen

• behoefte aan intelligente ondersteuning

• reduceren van complexiteit en kosten door minder 
overhead

• veelvoud aan uitwisselingsmogelijkheden: 
gestructureerd en ongestructureerd



Welke route hebben we gevolgd naar de “professionele omgeving”?

Hoe?

• raamwerk opgezet met informatie deskundigen

• toetsingssessies met gebruikers
Verzorgenden, (persoonlijk) begeleiders,

gedragskundigen, AVG en SO, 

informatiemanagers

• toetsing aan landelijke ontwikkelingen
Informatieberaad, VIPP-programma’s



Leidende principes

• Eenvoudig in gebruik

• Slim
• context gedreven, beslissingsondersteunend

• Professioneel
• maakt gebruik van bestaande kennis over werkprocessen, 

methoden, protocollen en richtlijnen

• Open
• Eenmalig vastleggen, meermalig gebruik

• Interoperabel
• Professionele omgeving interacteert met andere systemen 

binnen en buiten de eigen organisatie



Van ECD naar Professionele omgeving

Wat?

• Dossier over de cliënt, voor de professional

• Platform van functionaliteiten “loosely coupled”

• Helder onderscheid tussen zorginhoudelijke vastlegging 
en administratieve registratie

• Eenduidige technische standaarden t.b.v. uitwisseling 
gegevens

• Focus op communicatie, samenwerking, betekenisvolle 
data en ‘user centered’ design



De ‘professionele omgeving’



handreikingen

Aanvullende documenten

• voor zorgaanbieders

• voor professionals

• voor softwareontwikkelaars



Handelingsperspectief met de beschrijving van de ‘professionele omgeving’

Wat kun je er mee?

• De ‘professionele omgeving’ betreft een 
visie op het professioneel dossier

• Het is geen vinklijst

• Het biedt een handvat 
• voor softwareleveranciers
• voor het gesprek dat je als organisatie voert
• voor het gesprek dat je als professional voert 

over ondersteuning die je nodig hebt



Wat vraagt het van jou?

• Actieve inbreng in het gesprek met mede-professionals 
over de ondersteuning die je nodig hebt

• Actieve inbreng richting management en inkoop om hen 
duidelijk te maken wat jij als professional nodig hebt

• Een visie op je eigen professie



Wat krijg je dan?

• Een dossier dat jou daadwerkelijk 
ondersteunt in je werk

• Dat je voorziet van de juiste informatie 
op het moment dat jij het nodig hebt

• Gegevensvastlegging die logisch volgt 
uit de zorg die je biedt

• Flexibiliteit t.o.v. andere systemen en 
andere professionals in je eigen 
organisatie
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