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Inleiding

• Gevolgen medicatie onveiligheid: 65.000 ziekenhuisopnames per jaar*

• Ca. 28.000 potentieel vermijdbaar*

• Potentiële oorzaken? 

• Onvoldoende informatie bij verschillende zorgverleners

• Gebrek aan medicatie informatie op maat per patiënt 

• Oplossing?  Geneesmiddeleninformatie op maat met e-Health

* Bron: Medisch Contact



Bijsluiter kan beter

• * Bron: Medisch Contact



Geneesmiddelinformatie in de apotheek



Wat is Health Base?

• Stichting in Houten met 35 medewerkers (apothekers, huisartsen, ICT)

• Databank met medische en farmaceutische gegevens verrijkt met kennis en 

ervaring van zorgverleners uit de praktijk

• Samenwerking met zorgverleners en software bedrijven

• Producten zijn een combinatie van kennis en ICT
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Geneesmiddelinformatie van Health Base

• Ruim 14.000 geneesmiddelen in Nederland en België

• Via een zorgverlener voor de patient

• In eenvoudige taal 

• Geschreven en onderhouden door apotheker redacteuren

• Met hulp van taal software

• Ontwerp getest bij patiënten

• Maandelijkse update



Op papier en op beeldscherm



Ontwerp desktop/tablet



Op maat voor elke patiënt



Waar wordt de geneesmiddelinformatie gebruikt? 

In de apotheek

• 1200 apotheken in Nederland

• Ruim 500 apotheken in België

• Per jaar 10 miljoen GIP afgedrukt

In het ziekenhuis

• Ziekenhuizen, GGZ, verpleeg- en verzorginstellingen

Thuis



Geneesmiddelinformatie in Medical  Dashboard

Sumit Gokoel, arts
LUMC



Wat is het Medical Dashboard? 





Medical Dashboard

• Actievere patiëntparticipatie in eigen zorg: 

- mee kijken in eigen dossier

- mee denken over eigen relevante zorg informatie

- shared decision making = arts en patiënt besluiten samen

• Betere communicatie tussen zorg partijen: één veilige, doch makkelijk 

toegankelijke zorg ICT portaal voor arts, patiënt, apotheker? 



Medical Dashboard: inloggen



Medical Dashboard 

• Add-on zorgportaal zichtbaar voor zowel arts als patiënt
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Medical Dashboard: labuitslagen
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Zelfmetingen (devices / apps) Ziekenhuisdata

Bron Meting Datum Waarde Persoonlijk Algemeen

Biometrisch

Z Bloeddruk ZH (mmHg) 4-1-2013 140/85 < 140/85 < 140/90

T Bloeddruk Thuis (mmHg) 4-1-2013 130/78 < 130/80 < 130/80

Laboratorium

Z Cholesterol (LDL) (mmol/l) 4-1-2013 4,2 < 3,0 <  2,6

Voeding

T energie (kcal) 20-12-2012 2450 2500 2500

T Natrium (mg) 20-12-2012 4000 < 3600 < 2400

Beweging

T Aantal stappen/dag 20-12-2012 5700 5600 10.000

Richtlijn

Patiënt Arts

Medical Dashboard: medicatie module 

InzageInzage
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Medical Dashboard: medicatie weergave



Medical Dashboard: medicatie overzicht printen



Medicatie informatie: Health Base 



Medicatie controle: 1 op de 5 fouten



Medicatie controle: patiënt



Medicatie controle: patiënt



Medicatie controle: patiënt



Ontbrekende medicatie toevoegen



Belang van patiënt ervaringen



Medical Dashboard: medicatie ervaringen



Medicatie ervaringen



Poliklinische medicatieverificatie



Poliklinische medicatieverificatie



Voor- en nadelen Medical Dashboard

• Voordelen: 

- Actievere patiëntparticipatie in eigen zorg 

- Mogelijkheid voor zorg op afstand 

- Betrouwbare weergave thuissituatie (vitale parameters)

- Begrijpelijke zorg voor de patiënt (medicatie, uitslagen)

- Zorg op maat: individuele streefwaarden

- Shared decision making 

• Nadelen: 

- Online gegevens = beveiliging moet optimaal zijn

- Mogelijk niet geschikt voor alle patiënten (digitale complexiteit)

- Educatie noodzakelijk: patiënt én zorgverlener

• Medical Dashboard: voordelen > nadelen 



E-Health ter ondersteuning van patiëntparticipatie
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Veiligere en efficiëntere zorg


