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Visie

E-health betreft alle vormen van digitale zorg. 
We zetten E-health in, zolang dit bijdraagt aan:

✓ Samenwerking met de patiënt
✓ Invloed van de patiënt op gezondheid en gedrag
✓ Netwerkgeneeskunde
✓ Regionale samenwerking
✓ Substitutie van zorg



Wat levert E-health op?

➢ Patiënt:
➢ Patiënt kan meer regie nemen
➢ Patiënt kan zich beter voorbereiden en informeren
➢ Bereikbare zorg (anytime, anyplace)
➢ Kortere reistijden en wachttijden

➢ Ziekenhuis:
➢ Efficiëntere samenwerking in de regio
➢ Verhoogd vertrouwen in de arts
➢ Hogere gegevenskwaliteit
➢ Bijdrage zinnige zorg



Wat is gerealiseerd?

➢ Patiëntenportaal Hoorn

➢ Beeldbellen wondverpleegkundigen i.s.m. Omring

➢ Digitaal beelden uitwisselen (Pacs on web)

➢ Meldzuilen Cardiologie, Chirurgie, SEH en medische beeldvorming

➢ Thuismeten cVitals Cardiologie

➢ Telenefrologie

➢ Zorgverlenersportaal Hoorn

➢ ZwApp

➢ Keuzehulpen



Keuzehulpen







Patiëntenportaal

➢ Patiënt krijgt online toegang tot dossiergegevens, kan online 
afspraken plannen, folders bekijken en e-consulten aanvragen 
en vragenlijsten invullen. 

➢ Inloggen met DigiD en sms-code
➢ Live sinds 1 januari 2018 voor locatie Hoorn
➢ Gericht op transparantie 
➢ Alles wat vanaf 1 december 2017 in het dossier en uitslagen is 

gezet, is in te zien door patiënten.
➢ Vertraging 7 dagen voor pathologie en medische 

beeldvorming



Wat ziet de 
patiënt in het 
portaal?

Wat niet:
Verpleegkundig dossier

Aantekeningen/memo’s

NAW-gegevens

Historische en toekomstige afspraken

Actieve allergieën

Behandelbeperkingen

Samenvatting dossier/consultregistratie (1-12-2017)

Geaccordeerde brieven (1-1-2013)

Actieve ziekenhuis en thuismedicatie

Historie operaties

Voorgeschiedenis

Uitslagen (KCL, PA, MML, Medische beeldvorming) (1-12-
2017)



Hoe werkt het?

➢ Via website naar Mijn 
Dijklander

➢ Inloggen met DigiD en sms-
code

➢ Alleen voor patiënten ouder 
dan 16 jaar





Wordt het gebruikt?



Uitkomst enquête patiënten

• 246 x ingevuld
• Rapportcijfer: 6,9

Vaak gehoorde opmerkingen:
• Inloggen lukt niet
• DigiD ingewikkeld
• Veel inzichtelijk
• Te weinig inzichtelijk
• Inzage dossier kind niet mogelijk



Nieuwe onderdelen in portaal



Nieuwe onderdelen

✓ E-consult (veilig e-mailen)

✓ Vragenlijsten beantwoorden

✓ Folders digitaal klaarzetten

✓ Toestemming uitwisselen zorgverleners

✓ Machtigingen 



Wat kunnen we aan u vragen/verlangen?


