
Wie doet wat en waarom? Het lijkt een simpele vraag.  
Toch is een eenduidig antwoord hierop niet gemakkelijk  
te geven. Met als gevolg: onvoldoende zicht op welke 
zorgverleners betrokken zijn bij welk gezin en veel dubbel 
werk. “Bij sommige gezinnen komen hulpverleners over de 
vloer die van elkaar vaak niet of onvoldoende weten waar 
ze mee bezig zijn. Betere afstemming, delen van relevante 
informatie en goede communicatie is daarom noodzakelijk 
om elk gezin de juiste zorg in de juiste hoeveelheid te 
leveren. De digitale overlegtafel gaat daarbij helpen,”  
aldus projectleider Ingeborg Wijnands. 

PRIVACY, GEMAK EN TOEPASBAARHEID 
Het idee voor een digitale overlegtafel ontstond na een 
werksessie met 28 zorg- en hulpverleners (juli 2017). 
Een werkgroep ging vervolgens aan de slag met de 
uitwerking. Ingeborg: “We hebben drie ICT-systemen 
beoordeeld aan de hand van diverse criteria, onder meer 
op het gebied van privacy, gemak voor zorgverleners en 
patiënten en de toepasbaarheid naast bestaande systemen 
van betrokken zorgorganisaties. De keuze is gevallen op 
eGPO (Elektronisch Gestructureerd Patiënten Overleg).” 
“Deze digitale overlegtafel bestaat uit een app en webportal 
en biedt een aantal praktische voordelen,” legt de project-
leider uit. “Beroepskrachten hebben inzicht in wie met welk 
behandeldoel bezig is. Dat geldt eveneens voor de patiënt, 
die daardoor meer eigen regie kan nemen en zelfredzamer 
wordt. Door goede organisatie van de zorg- en hulpverlening 
en betere onderlinge afstemming, hopen we onnodige en 
overmatige zorg op termijn te voorkomen. Dat is niet 
alleen veel prettiger voor het gezin en de zorgverlener, 
maar bespaart ook veel geld. Vanzelfsprekend voorziet het 
systeem in veilige communicatie, die voldoet aan alle eisen 
op het gebied van privacywetgeving.” Ook het gemak 
neemt toe. “De huisarts hoeft niet meer in te loggen in 
verschillende ICT-systemen van zorgaanbieders, maar kan 
via de app snel en eenvoudig de benodigde informatie 
opzoeken.” 

Goede communicatie en prettige samenwerking tussen zorgverleners én een patiënt (cliënt) die goed is geïnformeerd  
over de zorg die hij of zij krijgt. Dat (en meer) gaat de ‘digitale overlegtafel’ binnenkort bieden in de vier Blauwe Wijken.  
Een wens van veel zorgverleners gaat daarmee in vervulling. 
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De digitale overlegtafel vergemakkelijkt en 
structureert het overleg tussen aanbieders  
binnen het zorg en sociale domein die zich  
inzetten voor een patiënt (cliënt) of gezin.

Werkgroep van professionals heeft gekozen  
voor eGPO ICT-systeem

Implementatie vanaf oktober 2018

Monitoring opgezet in samenwerking  
met Universiteit Maastricht

Resultaten tot nu toe
DIRECTE COMMUNICATIE 
“De digitale overlegtafel vergemakkelijkt en structureert 
het overleg tussen aanbieders binnen het zorg en sociale 
domein die zich inzetten voor een patiënt (cliënt) of gezin. 
Het is dan ook vooral een veilig overlegplatform. Zorg- en 
behandelplannen worden er (nog) niet op gedeeld.  
De casemanager maakt voor de patiënt een account aan 
en beheert dit, samen met de patiënt. Uitgangspunt is  
de vraag of behoefte van de patiënt of het gezin. Elke 
zorgverlener die betrokken is bij deze patiënt krijgt toegang 
tot de digitale overlegtafel. Zo ontstaat een totaalbeeld van 
de hoeveelheid en de aard van de zorg die verleend wordt, 
en biedt de mogelijkheid tot directe communicatie.  
De huisarts kan bijvoorbeeld direct met de wijkverpleeg-
kundige of fysiotherapeut communiceren, maar kan ook 
berichten met alle betrokkenen delen. Zo wordt de 
onderlinge bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd.” 

EERST TESTEN, DAN UITROLLEN 
In het najaar starten trainingen voor alle betrokkenen.  
“Per praktijk willen we in het eerste half jaar 25 patiënten 
selecteren om mee te doen aan deze pilot. Het streven is 
dat de digitale overlegtafel eind 2018 echt in gebruik is.  
De toegevoegde waarde ervan wordt dan getoetst en 
geëvalueerd. Dit doen we in samenwerking met de  
Universiteit Maastricht en met patiënten en zorgverleners. 
Als de pilot slaagt, willen we de digitale overlegtafel 
uitbreiden naar de hele regio Maastricht-Heuvelland.” 


