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Voor steeds meer zorgprocessen komen slimme mogelijkheden voor optimalisaties, 

door de toepassing van ICT. In dit artikel introduceren we een architectuurbeschrijving 

van zorgprocessen, die geschikt is om:

- ICT innovaties in de gezondheidszorg te positioneren

- Samenwerking tussen zorgprofessionals te optimaliseren

- Implementatieplannen realiseren

In ondersteunende (secundaire) processen, 

uitgevoerd in diverse zorggerichte gebouwen, 

komen we dezelfde ICT toepassingen tegen: 

alarmering, branddetectie, klimaatregeling, 

toegangscontrole van ruimten en robots. 

Robots zijn er in verschillende vormen in 

ziekenhuizen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis 

in ’s-Hertogenbosch zijn robots actief in de 

ondersteuning van het facilitaire proces. Het 

gaat om zogenoemde automatisch geleide 

voertuigen (AGV’s). Een dergelijk AGV lijkt op 

een heftruck maar dan zonder bestuurder. Het zoekt zijn weg via reflectoren op de 

wand en een laser bovenop het wagentje. De robot vervoert voedsel en bestellingen 

uit het magazijn zoals beddengoed. Een geheel andere toepassing van een robot is 

Paro, de robotzeehond. Deze wordt gebruikt op kinderafdelingen in Nederlandse 

ziekenhuizen en in verpleeghuizen als gezelschap voor ouderen met dementie. 

De robot heeft sensoren en reageert daardoor op aanrakingen van de gebruiker. 

De robotzeehond beweegt bijvoorbeeld zijn staart en opent en sluit de ogen. Ook 

reageert hij op geluiden en kan hij stemmen herkennen. Paro kan emoties tonen zoals 

verbazing, blijdschap en boosheid. 

Een andere ontwikkeling bij 

hulpmiddelen zijn ortheses en 

exoskeletten voor medische 

doeleinden. Dit zijn uitwendig 

gedragen hulpmiddelen ter correctie 

van standsafwijkingen of abnormale 

beweeglijkheid van gewrichten of van 

de wervelkolom. Deze hulpmiddelen 

kunnen twee verschillende functies 

vervullen: een ondersteunende 
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functie, bijvoorbeeld roboticapakken om patiënten met CVA (beroerte) bij de 

revalidatie in klinieken te ondersteunen. Of een corrigerende functie (tegengaan van 

krom groeien van de wervelkolom). 

Social media

Zorginstellingen gebruiken tegenwoordig ook nieuwe media voor de verspreiding van 

informatie. Voorbeelden zijn YouTube voor instructiefilmpjes voor trombosepatiënten, 

Twister voor aankondiging van onderhoud aan toegangswegen, en LinkedIn voor 

vacatures van de afdeling personeelszaken.

Voor het primaire proces bij bepaalde patiëntengroepen worden specifieke 

toepassingen ingezet van telezorg, tot therapeutische verlichting. Daarnaast zijn 

er bijzondere ontwikkelingen gaande in het zorgproces van patiënten, die voor 

behandeling steeds korter in het ziekenhuis verblijven. Sinds het begin van deze eeuw 

vervaagt de scheiding tussen de zorg thuis en het ziekenhuis steeds verder. Cure en 

care gaan in elkaar over, mede dankzij verschillende combinaties van ICT en medische 

producten. Dit zien we bijvoorbeeld bij de patiënten met chronisch hartfalen, die minder 

vaak naar het ziekenhuis gaan voor behandeling, maar met behulp van monitoren thuis 

op een aantal indicatoren worden gecontroleerd. Naast de domoticatoepassingen 

zijn er bijvoorbeeld USB sticks met een EPD (Elektronisch PatiëntenDossier), lab-on-a-

chiptechnologie en telezorg. Het fenomeen telegeneeskunde komt in een volgende 

paragraaf uitgebreider aan de orde. De overige genoemde innovaties in ziekenhuizen 

worden eerst kort toegelicht.

EPD-stick

Omdat een uitwisseling van patiëntgegevens via netwerken niet altijd mogelijk is, 

zijn er ook kleine medische EPD-sticks, die patiënten bij zich kunnen dragen met hun 

essentiële medische gegevens zoals het medicijngebruik, implantaten, enzovoorts. 

Deze zijn speciaal geschikt voor noodgevallen in het buitenland, of voor patiënten 

met een chronisch gezondheidsprobleem die tijdens vakantie een ander ziekenhuis 

bezoeken. Deze mobiele mini-EPD’s bevatten naast de algemene medische informatie 

van de patiënt ook mogelijkheden voor detailinformatie zoals voor problemen op het 

gebied van de cardiologie en nefrologie en voor diabetes. Op deze manier verbeteren 

deze EPD-sticks de zelfbeschikking van patiënten, verhogen de patiëntveiligheid en 

vergemakkelijken het werk van het (multidisciplinair) team of behandelaar buiten de 

eigen regio. Bovendien zijn noodgegevens inclusief foto’s direct overal beschikbaar. 
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Lab-on-a-chip

Lab-on-a-chip is een klein draagbaar apparaatje, dat het mogelijk maakt om bacteriën 

en virussen te detecteren: bijvoorbeeld MRSA in ziekenhuizen of een norovirus in een 

verpleeghuis. Het apparaatje bevat een plastic strip met een chip. Op die chip wordt 

een monster aangebracht. Vervolgens treedt in de chip een chemische reactie op en 

na 25 minuten is de uitslag op de chip digitaal uit te lezen. Als de chip geen signaal 

afgeeft, dan is de gezochte bacterie niet aanwezig. 

Tevens biedt lab-on-a-chip mogelijkheden voor thuisdiagnostiek. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van menselijke uitscheidingsstoffen (bijvoorbeeld bloed, urine, speeksel, 

feces, ademhalingsgassen) om afwijkingen 

te detecteren. Patiënten met bipolaire 

stoornissen (een vorm van ernstige depressie) 

die lithium gebruiken bijvoorbeeld, kunnen 

tegenwoordig thuis het lithiumgehalte in het 

bloed meten. Daarvoor hoeven ze niet meer 

naar een laboratorium van een ziekenhuis. 

Tenslotte kunnen biosensoren in het lichaam 

fysiologische veranderingen detecteren in cellen in reactie op pathogene (virussen, 

bacteriën), verontreinigingen en biologisch actieve stoffen, waaronder medicijnen. 

 

Een architectuurbeschrijving voor ICT en zorg

De kennismaking met ICT innovaties wordt gehinderd doordat er hoog abstracte 

modellen nodig zijn om de ICT-wereld te begrijpen. Er is sprake van een grote 

gelaagdheid van abstracties. Lang niet altijd zijn er voldoende duidelijk beschreven 

modellen aanwezig. Zachman heeft eerder hiervoor een generiek raamwerk 

geïntroduceerd dat we hier adopteren, en aanpassen voor de zorg.

Het raamwerk heeft 2 dimensies: de eerste heeft als subvragen: wat?, hoe?, waar?, 

wie?, waarom? en wanneer? De antwoorden op deze subvragen per kolom, gaan 

respectievelijk over data, functie, netwerk, personen, motivatie en de tijd. De 

tweede dimensie belicht het perspectief vanuit de betrokken belanghebbenden 

(stakeholders): planner, eigenaar, ontwerper en bouwer. En kan verder uitgebreid 

worden in het onderstaande raamwerk met rijen voor beheerder en zorgvrager 

(eindgebruiker).
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Wat ? Hoe ? Waar ? Wie ? Waarom ? Wanneer?
context zorgproces netwerk
organisatie
systeem
technologie

Figuur 1. Raamwerk ICT en Zorg.

Volgens IEEE1471 kunnen architectuurbeschrijvingen worden gebruikt voor de 

volgende doelen:

o Beschrijving: duiden van een ICT systeem

o Engineering; het maken van een globaal ontwerp, een blauwdruk

o Toetsing: voldoet het uiteindelijke systeem aan de geldende richtlijnen?

o Planning: in welke volgorde maken we een systeem

o Waardering: het objectief kunnen vergelijken met andere systemen

o Ontwikkelen: het geven van duurzame karakteristieken en principes voor 

een systeem.

Het zorgproces van thuis naar ziekenhuis.

Er worden steeds meer nieuwe ICT toepassingen en medische hulpmiddelen voor 

zorgvragers in een thuissituatie alswel in ziekenhuizen. Dit zijn met name domotica 

en ehealth toepassingen. Hieronder zullen we deze aspecten modelleren vanuit de 

functie en locatie. Voor de zorgvragers zijn er een aantal en stappen in het gehele 

zorgproces te onderscheiden:

•	 Hulp in de eigen woonomgeving noemen we de ‘nuldelijn’ als niet-

professionele hulpverleners een zorgbehoevende op weg helpen naar de 

eigenlijke gezondheidszorg of elkaar ondersteunen in de zorg. Mantelzorgers 

spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van de zorgvrager. Verder 

bijvoorbeeld een gymnastiekdocent, die problemen met de motoriek van een 

kind vermoedt en ouders aanzet tot raadplegen van een arts. Tot de nuldelijn 

kunnen we ook de zelfhulpgroepen en lotgenotencontacten rekenen, 

waar groepen patiënten met elkaar ervaringen delen. Voorbeeld hiervan is 

mijnzorgnet.nl, waarmee lotgenoten tips uitwisselen over hun aandoening 

in hun thuissituatie. 

•	 De eerstelijnsgezondheidszorg is rechtstreeks toegankelijke hulp, veelal 

gevestigd in een praktijkcentrum in een dorp of wijk. Elke zorgvrager 

kan hiervoor een beroep doen op verschillende mogelijke hulpverleners: 

de huisarts, de tandarts, de psycholoog, of bijvoorbeeld algemeen 

maatschappelijk werk. 
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•	 De tweedelijnsgezondheidszorg wordt gevormd door hulpverleners die 

slechts na verwijzing kunnen worden geconsulteerd. Bijvoorbeeld een 

KNO-arts van het ziekenhuis, waarnaar de huisarts verwijst, of een klinisch 

psycholoog waarnaar een eerstelijnspsycholoog heeft doorverwezen. 

•	 De derdelijnsgezondheidszorg is de dienstverlening waar professionele 

hulpverleners beroep op kunnen doen voor hun zorgverstrekking, zoals 

gespecialiseerde laboratoria of een expertisecentrum van een academisch 

ziekenhuis. 

In Figuur 2 worden het functie en netwerk aspect verder gedetailleerd. Het generieke 

primaire zorgproces van een zorgvrager wordt opgesplitst in 6 stappen, te weten:

1. preventie

2. diagnose

3. behandeling

4. nazorg

5. re-integratie

6. palliatieve zorg




   Waar  
 
  Hoe 

Thuis 
 
 (0e lijn) 

Gezondheids-       Ziekenhuis 
centrum 
(1e  lijn)              (2e lijn)                        

Instituut 
 
 (3e lijn ) 

 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

   

               Figuur 2. Generiek primair zorgproces en locatie. 
 
 
In  een bijdrage aan het boek zorgdomotica (Meijs, 2012)  vormt fig. 2 de basis om een verschuiving van het 
zorgproces naar thuissituatie  (0e lijn)  te duiden. Deze verschuiving wordt mede mogelijk gemaakt door 
domotica en de op grotere schaal toepassen van geavanceerde technologie thuis: de cliënt veel meer thuis 
zijn of haar gezondheidstoestand monitoren (ten gevolge van de processen van preventie en diagnose). 
Verder kan dit model  gebruikt worden voor het detailleren van keuzes en vervolgstappen bij een specifie-
ke zorgvraag.  
 
 
 
 
Vanuit het perspectief van een zorgvrager (eindgebruiker)  kunnen we het zorgproces toelichten.  Casus:  
Mevr. de Jong 

Mevrouw de Jong  is 72 jaar; zij lijdt onder meer aan diabetes en hypertensie. Wegens hartklachten krijgt ze 
in topkliniek  ziekenhuis1  drie bypasses. De thoraxchirurg legt medicatie vast in de ontslagbrief. Die wijkt 
echter af van eerdere medicatie die ze al gebruikte. Regionaal ziekenhuis2  doet de nabehandeling. Dit zie-
kenhuis stuurt alvast een fax naar de huisarts bij wijze van overdracht van medicatiegegevens.  
  
De medicatie in de ontslagbrief van ziekenhuis2 is echter weer anders dan bij ziekenhuis1. Vervolgens gaat 
mevrouw De Vries naar een verzorgingshuis om verder te herstellen onder regie van de huisarts. Deze huis-
arts verlengt de medicatie.  
  
Na haar verblijf in het verzorgingshuis gaat mevrouw naar huis. Daar wordt ze begeleid door thuiszorg. De 
apotheker draait het medicatieoverzicht uit voor de thuiszorg. Hierop staat actueel gebruik van twee lisdi-
uretica, gebruik van twee bètablokkers en een onduidelijke aanwijzing voor gebruik van lanoxin (een kwart 
of een achtste milligram). Er gaat geen begeleidend signaal van de apotheker richting huisarts of patiënt.  
  
Mevrouw ontwikkelt een zeer lage tensie en zwakke pols en wordt door de huisarts naar het regionale zie-
kenhuis2  gestuurd. 
 
 














Figuur 2. Generiek primair zorgproces en locatie.

In een bijdrage aan het boek zorgdomotica (Meijs, 2012) vormt fig. 2 de basis om 

een verschuiving van het zorgproces naar thuissituatie (0e lijn) te duiden. Deze 

verschuiving wordt mede mogelijk gemaakt door domotica en de op grotere schaal 
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toepassen van geavanceerde technologie thuis: de cliënt veel meer thuis zijn of haar 

gezondheidstoestand monitoren (ten gevolge van de processen van preventie en 

diagnose). Verder kan dit model gebruikt worden voor het detailleren van keuzes en 

vervolgstappen bij een specifieke zorgvraag. 

Vanuit het perspectief van een zorgvrager (eindgebruiker) kunnen we het zorgproces 

toelichten. Casus: Mevr. de Jong

Mevrouw de Jong is 72 jaar; zij lijdt onder meer aan diabetes en hypertensie. Wegens 

hartklachten krijgt ze in topkliniek ziekenhuis1 drie bypasses. De thoraxchirurg legt 

medicatie vast in de ontslagbrief. Die wijkt echter af van eerdere medicatie die ze al 

gebruikte. Regionaal ziekenhuis2 doet de nabehandeling. Dit ziekenhuis stuurt alvast 

een fax naar de huisarts bij wijze van overdracht van medicatiegegevens. 

 

De medicatie in de ontslagbrief van ziekenhuis2 is echter weer anders dan bij ziekenhuis1. 

Vervolgens gaat mevrouw De Vries naar een verzorgingshuis om verder te herstellen 

onder regie van de huisarts. Deze huisarts verlengt de medicatie. 

 

Na haar verblijf in het verzorgingshuis gaat mevrouw naar huis. Daar wordt ze begeleid 

door thuiszorg. De apotheker draait het medicatieoverzicht uit voor de thuiszorg. 

Hierop staat actueel gebruik van twee lisdiuretica, gebruik van twee bètablokkers 

en een onduidelijke aanwijzing voor gebruik van lanoxin (een kwart of een achtste 

milligram). Er gaat geen begeleidend signaal van de apotheker richting huisarts of 

patiënt. 

 

Mevrouw ontwikkelt een zeer lage tensie en zwakke pols en wordt door de huisarts 

naar het regionale ziekenhuis2 gestuurd.
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Figuur 3 detaillering zorgproces, met  zorgprofessionals en locaties
 
Het referentiemodel in figuur 3 kan verder gedetailleerd worden voor keuzen die gemaakt worden voor 
het zorgproces van individuele patiënten, en voor de 
menwerkende organisaties. Andere voorbeelden hiervan zijn gepresenteerd (Meijs, 2011).
 
Gespecialiseerde zorg thuis of in de eerste lijn, zal de komende jaren vaker voorkomen. Deze vorm van 
verpleegkundige 
2009 heeft de NZa
cialist in het ziekenhuis valt en de specialist ook de indicatie vo
ze terreinen zal de zorg thuis de komende jaren toenemen: infusietherapie, parenterale toediening van 
voeding en medicatie, pijnbestrijding, transfusies, sedatie van terminale patiënten, sondevoeding, nie
funct
nisch hartfalen. Hierna worden voorbeelden van telegeneeskunde verder uitgewerkt.
 
Telegeneeskunde tussen patiënt en zorgverlener
Hieronder volgt een aantal in
rechtstreeks contact tussen arts/verpleegkundige en patiënt bewerkstelligen.
1.

2.

 
Telegeneeskunde tussen zorgverleners
Oo
worden uitgewisseld en kan men alkaar consulteren.
 
1. Teledermatologie
Bij teledermatologie bekijkt de dermatoloog op afstand naar huidafwijkingen. Het Amerikaanse leger is 
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Hieronder volgt een aantal in
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 Hartfalen
Mensen kunnen ook thuis zelf hun bloeddruk monitoren. De verenigingen van hypertensiespecialisten 
bevelen het thuis meten van bloeddruk aan boven het meten in een polikliniek of huisartsenpraktijk 
omdat een vertrouwde omgeving geruststellend werkt en reële
bieden verder de mogelijkheid om zelf het zuurstofniveau in het bloed te meten. 

 Telepulmonologie
Ademhalingsproblemen kunnen thuis ge
grafen. Zo is voor mensen met COPD telemonitoring beschikbaar. 
last doordat patiënten voor kleinere vragen, zoals wat te doen bij een opkomende verkoudheid, niet 
naar de
woordig thuis gemonitord worden door een combinatie van sensoren die de ademhaling meten, het 
hartritme en de zuurstofsaturatie.

Telegeneeskunde tussen zorgverleners
Ook in de tweede lijn heeft Tele
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een regeling vastgesteld waarbij deze zorg onder de verantwoordelijkheid van de sp
cialist in het ziekenhuis valt en de specialist ook de indicatie vo
ze terreinen zal de zorg thuis de komende jaren toenemen: infusietherapie, parenterale toediening van 
voeding en medicatie, pijnbestrijding, transfusies, sedatie van terminale patiënten, sondevoeding, nie

ievervangende therapie, chemotherapie, catheterisatie, monitoring van risicozwangeren thuis, chr
nisch hartfalen. Hierna worden voorbeelden van telegeneeskunde verder uitgewerkt.
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Mensen kunnen ook thuis zelf hun bloeddruk monitoren. De verenigingen van hypertensiespecialisten 
bevelen het thuis meten van bloeddruk aan boven het meten in een polikliniek of huisartsenpraktijk 
omdat een vertrouwde omgeving geruststellend werkt en reële
bieden verder de mogelijkheid om zelf het zuurstofniveau in het bloed te meten. 

meten worden met spirometers, peak flow meters en capn
grafen. Zo is voor mensen met COPD telemonitoring beschikbaar. 
last doordat patiënten voor kleinere vragen, zoals wat te doen bij een opkomende verkoudheid, niet 

longarts of longverpleegkundige komen. Ook d
woordig thuis gemonitord worden door een combinatie van sensoren die de ademhaling meten, het 

geneeskunde een functie. Hiermee kan tussen zorgverleners informatie 
worden uitgewisseld en kan men alkaar consulteren.
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Figuur 3. detaillering zorgproces, met zorgprofessionals en locaties

Het referentiemodel in figuur 3 kan verder gedetailleerd worden voor keuzen 

die gemaakt worden voor het zorgproces van individuele patiënten, en voor de 

noodzakelijke info-uitwisseling in de keten van samenwerkende organisaties. Andere 

voorbeelden hiervan zijn gepresenteerd (Meijs, 2011).

Gespecialiseerde zorg thuis of in de eerste lijn, zal de komende jaren vaker 

voorkomen. Deze vorm van verpleegkundige zorg thuis is uit de AWBZ gehaald en 

ondergebracht in de Zorgverzekeringswet. In april 2009 heeft de NZa een regeling 

vastgesteld waarbij deze zorg onder de verantwoordelijkheid van de specialist in het 

ziekenhuis valt en de specialist ook de indicatie voor gespecialiseerde zorg thuis stelt. 

Op talloze terreinen zal de zorg thuis de komende jaren toenemen: infusietherapie, 

parenterale toediening van voeding en medicatie, pijnbestrijding, transfusies, 

sedatie van terminale patiënten, sondevoeding, nierfunctievervangende therapie, 

chemotherapie, catheterisatie, monitoring van risicozwangeren thuis, chronisch 

hartfalen. Hierna worden voorbeelden van telegeneeskunde verder uitgewerkt.

Telegeneeskunde tussen patiënt en zorgverlener

Hieronder volgt een aantal innovaties in de zorg van ziekenhuizen, die vallen onder 

telegeneeskunde en rechtstreeks contact tussen arts/verpleegkundige en patiënt 

bewerkstelligen.

1. Hartfalen

Mensen kunnen ook thuis zelf hun bloeddruk monitoren. De verenigingen van 

hypertensiespecialisten bevelen het thuis meten van bloeddruk aan boven het 

meten in een polikliniek of huisartsenpraktijk omdat een vertrouwde omgeving 
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geruststellend werkt en reëlere waardes laat zien. Saturatiemeters bieden verder 

de mogelijkheid om zelf het zuurstofniveau in het bloed te meten. 

2. Telepulmonologie 

Ademhalingsproblemen kunnen thuis gemeten worden met spirometers, peak 

flow meters en capnografen. Zo is voor mensen met COPD telemonitoring 

beschikbaar. Daarbij worden zorgverleners ontlast doordat patiënten voor 

kleinere vragen, zoals wat te doen bij een opkomende verkoudheid, niet naar de 

longarts of longverpleegkundige komen. Ook de ernstige aandoening slaapapneu 

kan tegenwoordig thuis gemonitord worden door een combinatie van sensoren 

die de ademhaling meten, het hartritme en de zuurstofsaturatie.

Telegeneeskunde tussen zorgverleners

Ook in de tweede lijn heeft Tele-geneeskunde een functie. Hiermee kan tussen 

zorgverleners informatie worden uitgewisseld en kan men alkaar consulteren.

1. Teledermatologie

Bij teledermatologie bekijkt de dermatoloog op afstand naar huidafwijkingen. Het 

Amerikaanse leger is destijds in Irak en Afghanistan gestart met teledermatologie voor 

gevallen van huidziekten, waarvan de artsen ter plaatse vonden dat een dermatoloog 

elders deze moest beoordelen. Foto’s van de huidafwijking van een patiënt met 

eczeem, infecties, slangenbeten, allergieën of zonverbrandingen werden via internet 

verzonden.

2. Tele-IC

Door Tele-IC (tele intensive care) kan bijvoorbeeld bij kleine IC’s van perifere 

ziekenhuizen de kwaliteit van de intensieve zorg 24 uur per dag worden geborgd. 

Door de techniek, die een hoge resolutie van beeld en geluid heeft, zijn er belangrijke 

data en middelen op afstand beschikbaar om de patiënt ‘real-time’ te beoordelen en 

te behandelen. Als bijvoorbeeld een acute situatie dreigt te ontstaan bij een patiënt 

in Flevoland, zijn er op deze manier medisch specialisten en verpleegkundigen in MC 

Zuiderzee aanwezig om fysieke handelingen te verrichten in Flevoland. Vanuit het 

Amsterdams ziekenhuis OLVG houdt de intensivist het overzicht en stuurt het team 

aan.

Voor zowel de patiënt als de familie is dat een voordeel omdat er zo geen sprake 

is van vertraging in de behandeling of dat overplaatsing naar een ander ziekenhuis 

noodzakelijk is. Het verplaatsen van een kritisch zieke patiënt brengt risico’s met zich 

mee en mogelijk wordt daarmee kostbare tijd verspild. 
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Tot slot

Samengevat kan dus gesteld worden dat er steeds meer ICT toepassingen en andere 

innovatieve hulpmiddelen beschikbaar komen voor cliënten en zorgprofessionals. 

Belangrijk is dat deze hulpmiddelen passen in de zorgarchitectuur, waarbij 

afstemming tussen de systemen heeft plaatsgevonden. De gepresenteerde 

architectuurbeschrijving biedt een basis voor toetsing van richtlijnen, voor ontwerp 

en vergelijking van systemen.
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