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Hoeveel dagen besteedt u per week aan ICT? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene statistieken 

Respondenten: 27 
• Openbare apotheek: 20 300 aangeschreven van 19701 landelijk  aantal  
• Dienstapotheek: 3  
• Ziekenhuisapotheek: 4 44 aangeschreven van 442  
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De data representeert 1% van de openbare en dienst- 
apotheken en 9% van de ziekenhuisapotheken. 

Functies respondenten: 

Aantal (fte) zorgprofessionals  

Aantal (fte) niet-medische medewerkers 

18 

4 

1 1 

Apotheker
Ziekenhuisapotheker
Eigenaar
IT manager

19 openbaar of 
dienst 

3 ziekenhuisapotheek 
en 1 keten 

Dienst en openbare 
apotheken 

1 Volksgezondheidenzorg.nl        2Lijst IGZ 

Van de respondenten vertegenwoordigd 81% een kleine organisatie van 1 tot 5 
vestigingen, 15% betreft ziekenhuisapotheken en er is 1 keten bij met >200 
vestigingen. De enquête is, op de keten na, ingevuld door een apotheker. In 
lijn hiermee is de beperkte tijd die door veel deelnemers aan ICT wordt 
besteed. Naast de keten, werken apothekers in 3 openbare apotheken full-time 
aan ICT; wellicht wordt hier meer een gevoel dan een feit verwoord. 

3 openbare apotheken 
en 1 keten 

3 ziekenhuisapotheek 
en 1 keten 

1 keten 
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Aanbevelingen van leveranciers worden gevolgd. 

O.b.v. ervaringen en veranderende regelgeving wordt 
overwogen om de ICT-systemen aan te passen. 

Algemeen gebruik van ICT in de organisatie 

Beheer op basis van ‘ad hoc probleemoplossing’ is bij de 
meerderheid van respondenten niet aan de orde. 
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Aanbevelingen van leveranciers worden ter harte genomen,  
een meerjarenplanning is niet algemeen gangbaar 

Ongeveer éénderde heeft een meerjarenplanning of heeft 
meerjarendoelen ingesteld. 
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Voornamelijk elektronisch 

Apotheek,
openbaar

Apotheek,
ziekenhuis

Huidig gebruik van het Patiënten Dossier 
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Het EPD is gemeengoed bij de apotheken. Voor een deel wordt 
daarnaast op papier gewerkt, waarschijnlijk betreffen dit de recepten 
en actuele medicatie-overzichten. 

De helft van de respondenten gaf aan dat patiëntendossiers 
elektronisch worden bijgehouden, bij een kwart voornamelijk 
elektronisch. 
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Zowel elektronisch als op papier 

Apotheek,
openbaar

Apotheek,
dienst
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Uitsluitend elektronisch 
Apotheek,
dienst

Apotheek,
openbaar

Apotheek,
ziekenhuis

Door KNMP (beroeps- en brancheorganisatie voor 
apothekers en apotheken ) is toegelicht dat er vanwege 
wettelijke verplichtingen rondom de recepten en het EPD, 
dat in alle apotheken wordt gebruikt, nog (veel) papier zit. 
Het actuele medicatieoverzicht wordt vaak per fax naar het 
ziekenhuis gestuurd. 
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Kenmerken EPD 

Vorm 
• De zorgprofessionals in de organisatie hebben de mogelijkheid om de dossiers elektronisch te raadplegen en hier gegevens in vast te 

leggen (23/27). Het EPD wordt ook vaak genoemd voor de communicatie met andere zorgverleners in de eigen organisatie. 
• De beschikbaarheid van het EPD op handheld devices is niet ingevoerd. Gezien de aard van de organisatie (niet-ambulant) biedt dit 

wellicht ook weinig voordelen. 
 
Intelligentie 
• Het EPD/ECD geeft vrijwel altijd (25/27) automatische waarschuwingen (bv. over allergieën, medicatie-interacties, etc.). 
• Het gebruikte EPD geeft in ongeveer de helft van de gevallen de mogelijkheid om de zorgverlener te adviseren over de 

behandelopties. 
 

Toegankelijkheid 
• De meeste respondenten (85%) geven aan dat het EPD gesloten is, dwz alleen of voornamelijk toegankelijk voor de eigen 

medewerkers.  
 
Invoer gegevens 
• Gegevens worden bij 75% van de respondenten tijdens of direct na het contact met de patiënt  

ingevoerd. Een kleine minderheid (7%) geeft aan gegevens eerst op papier te noteren en deze  
op een later moment in het EPD in te voeren. Eénderde geeft aan ook nog patiëntengegevens  
buiten het EPD vast te leggen.  
 

Inzage en invoer door patiënten 
• Het online kunnen inzien van het eigen dossier door patiënten is bij de helft van de  

respondenten (ten dele) mogelijk.  
• Met betrekking tot de mogelijkheid voor patiënten om zelf online gegevens te kunnen  

toevoegen, bijvoorbeeld resultaten van zelftesten, is bij 10% (beperkt) mogelijk 
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Opvallend is dat patiëntgegevens ook buiten het EPD worden vastgelegd 
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Huidig gebruik ICT 
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Opmerkingen van respondenten 

De limiet is bereikt. Ontwikkelaars hebben geen geld meer. Preferentie kost heel veel onnodig instellingswerk in de systemen. 
 
Met klem aandacht vragen voor problemen waarvoor steeds verder gaande privacywetgeving zorgverleners stelt. 
Ontbrekende opt-in is niet alleen zorginhoudelijk een groot probleem, ook vraagt het veel meer inzet van mensen en 
middelen om de kwaliteit van de zorg binnen de hierdoor veel meer beperkte mogelijkheden op acceptabel niveau te houden. 
 

Opmerking KNMP: Over de inzage in het dossier door patiënten: Meer 
dan de helft biedt het aan, maar dat wil niet zeggen de patiënten er 
gebruik van maken. Veel patiënten hebben er geen behoefte aan. Alleen 
mensen die bewust met gezondheid bezig zijn en de hoog opgeleide 
zorgkritische consument. De meerwaarde zit er ook in dat je na 
aanmelding ook herhaalmedicatie kunt opvragen.  
 
KNMP licht verder toe dat ieder EPD-systeem intelligentie heeft voor 
medicatiebewaking en voor basale adviezen, bv maagzuurremmer bij 
bepaalde geneesmiddelen. Medisch-farmaceutische beslisregels worden 
nader uitgewerkt. Nu zijn de systemen vooral gericht op logistiek, het 
‘verstrekken van het doosje op verzoek van de arts’. Maar er gaat meer 
gericht worden op de therapie, die langer loopt dan de verstrekking. De 
apotheker kan toezien op het medicatiegebruik en therapietrouw, ipv 
zorg om het doosje heen.  
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Gegevensuitwisseling - Versturing 

Bij doorverwijzing/overdracht van een patiënt aan een andere zorgverlener worden gegevens zowel elektronisch als op 
papier (of andere fysieke informatiedrager) verstuurd. 
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Versturing van informatie naar andere zorgorganisaties (binnen naar buiten) gaat zowel 
elektronisch als op papier; elektronisch versturen blijft wat achter 
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Andere wijzen van gegevensuitwisseling naar buiten 
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Gegevens worden analoog uitgestuurd (per brief, per fax of telefonisch), maar ook werden digitale 
systemen genoemd zoals Zorgmail en het LSP 
 

Veel genoemd worden fax, papier en mondeling/ 
telefonisch.  
Daarnaast wordt email veelvuldig genoemd, maar 
een service, zoals Zorgmail, minder. 
 
In meerdere mate maakt men gebruik van 
elektronische regionale netwerken en het LSP 
 
Onder ‘Anders, namelijk:’ werd genoemd: 
Gegevens via sms/email mbv ''patiëntnummer'' wat 
niet is te herleiden tot patiënt zonder toegang tot 
apotheeksysteem/huisartsensysteem.  
 
 
 

KNMP licht toe dat nu 
landelijk 95% van de 
apothekers aangesloten 
is op het LSP. 
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Gegevensuitwisseling - Ontvangst 

Gegevens aangeleverd door zorgverleners van 
andere organisaties worden door een 
meerderheid (59%) handmatig ingevoerd of 
ingelezen. Minder dan één derde van de 
respondenten antwoordde dat gegevens 
automatisch in het EPD ingevoerd worden.  
 
Wanneer het gegevens van derden betreft (bv. 
lab uitslagen), is het beeld eveneens dat de 
handmatige invoer prevaleert. 
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Invoer van ontvangen informatie (van buiten naar binnen) voornamelijk handmatig  
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Wijze gegevensuitwisseling binnen de organisatie 

Uitwisseling van gegevens binnen de eigen 
organisatie gaat voor een belangrijk deel via EPD of 
mondeling/telefonisch. Maar ook papieren 
gegevensuitwisseling, email en het lokale netwerk 
worden vaak genoemd 
 
Social media en app’s lijken niet te worden gebruikt 
 
Onder ‘Anders, namelijk:’ werden genoemd: 
- Pharmacom; de beschrijving op de website van de 

leverancier lijkt op EPD 
- Apotheek Informatie Systeem (AIS); te 

beschouwen als EPD 
- Gegevens via email mbt ''patiëntnummer'' dus 

zonder verdere gegevens van die patiënt niet te 
koppelen aan die patiënt zonder toegang tot ons 
apotheeksysteem. 
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Uitwisseling via het EPD en mondelinge communicatie zijn de belangrijkste kanalen binnen de 
organisatie 



Resultaten Apotheken 

Richtlijnen zijn meestal niet concreet 
benoemd, vaak alleen de bron. Ook 
werden normen genoemd; NEN7510 
is een norm, geen richtlijn van een 
vakvereniging.  
Genoemd zijn: 
KNMP (9) 
NEN7510 (7) 
NAN (3) 
Richtlijn GBZ (2) 
Nictiz (1) 
Richtlijn Elektronisch voorschrijven 
(1) 
 
 

Richtlijnen op het gebied van ICT van branche 
of beroepsverenigingen worden gebruikt. 
Ook hebben een aantal organisaties hier 
‘onbekend’ genoemd.  
 
 
 
 
  
 

Afspraken omtrent gegevensuitwisseling 

De meeste respondenten (67%) geven 
aan dat er met de organisaties waarmee 
patiëntengegevens worden uitgewisseld 
op regionaal of landelijk niveau 
afspraken zijn gemaakt over welke 
gegevens er worden uitgewisseld en 
44% over welke standaarden (zoals 
LOINC, ICD-10, EDIFACT) daarbij 
worden gehanteerd. Nog eens 14% geeft 
aan deze afspraken zelf gemaakt te 
hebben mbt tot de gegevens en 11% 
mbt de standaarden Voor 30% was 
onbekend welke standaarden worden 
gebruikt. 
 
Gebruikte standaarden (n=14): 
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Standaarden en richtlijnen worden gehanteerd, maar er lijkt geen helder overzicht van te zijn 

62% 
19% 

13% 

6% 

Edifact

HL7 (LSP)

Onbekend

Loinc
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Ervaren belemmeringen bij gegevensuitwisseling 

Als antwoord op de vraag of er belemmeringen of problemen werden ervaren, gaf men aan (22/27): 
 
Communicatie 
• Problemen van technische aard worden het meest genoemd (11). De problemen komen voort uit het feit dat systemen van de 

verschillende zorgverleners niet met elkaar kunnen communiceren, niet alle gewenste gegevens elektronisch verstuurd kunnen 
worden (bv lab-waarden) of dat systemen te omslachtig werken. Dit kost veel extra “domme tijd” die de efficiëntie niet ten goede 
komt. Eén respondent gaf aan dat sommige zorgverleners creatief worden door dan maar via email patiëntengegevens uit te wisselen. 

• Eén respondent opperde dat fabrikanten van software geen belang hebben bij ‘open standaarden’ en alleen voor de eigen producten 
zorgen voor een goede onderlinge communicatie 

 
Patiënt privacy 
• Het opt-in systeem wordt vaak genoemd als belemmering (6). De mogelijkheid tot het elektronisch uitwisselen van gegevens is niet 

mogelijk als de patiënt daarvoor niet vooraf toestemming heeft gegeven. Eén respondent sprak van een spanningsveld tussen privacy 
en patiëntveiligheid. 

 
Landelijk Schakelpunt (LSP) 
• Niet alle zorgverleners zijn aangesloten op het LSP of voeren de afgegeven ‘opt-in’ niet tijdig door in het systeem (2).  
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In lijn met gemixte responses op vragen rond gegevensuitwisseling worden er veel belemmeringen 
ervaren bij uitwisseling 
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Diagnostiek Behandeling of monitoring 

Gebruik van overige medische ICT 

Klinische beslisondersteuning: Lab4Apo, Handboek parenteralia, MediWare cytostatica management systeem  
 
Medicatievoorschrijfsysteem/-bewaking: MediWare Pharm, Pharmacom (6), Ncontrol (5), Wecare (2), 
Geïntegreerde Farmaceutische Zorg (2) 
 
Datamanagementsystemen: Stichting Farmaceutische Kengetallen,  
 
Workflowmanagementsystemen: KIS 
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Binnen de apotheek worden geen diagnoses gesteld, daar is geen ICT voor aanwezig. 
Evenwel voor de behandeling en/of monitoring 
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Risicobewustzijn 

‘Voor zover mogelijk’ maatregelen getroffen.  
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Men heeft maatregelen getroffen voor alle of een aantal bekende risico‘s 
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• Ondanks standaardisatie 

toch nog verschillende 
computertalen met mogelijk 
miscommunicatie tot gevolg 

• Communicatie tussen 
verschillende  systemen 

Eenheid van taal 

Vertrouwelijkheid 

• Voor de zorg is het delen van info noodzakelijk. Met de 
infrastructuur voor het delen van gegevens neemt het 
risico dat gegevens in verkeerde handen valt toe. 

• Inbreken van derden in het AIS/digitaal lek/hackers 
• Privacy 
• Privacywetgeving vereist handelingen (of uitblijven van 

handelingen) van de organisatie waardoor de 
patiëntveiligheid in het gedrang kan komen. 

• Niet goed beveiligde verbindingen buiten het eigen systeem 
• Beveiliging van LSP 
• Grote databases 
• Alle mogelijkheden om zonder al te veel kennis van zaken 

andere routes te gebruiken om elektronisch te 
communiceren buiten het eigen bedrijfsnetwerk. Denk aan 
hotmail-Skype/MSN-Whatapp etc. 

• Onbeveiligd emailverkeer 
• Gegevens die onbedoeld naar buiten worden gestuurd 

 
 

Werkbaarheid 

Risicobewustzijn 
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Wanneer gevraagd wordt wat de 3  
grootste risico’s zijn voor patiënt- 
veiligheid dan worden genoemd: 

• Niet altijd actueel medicatieoverzicht  
beschikbaar, bv tijdens waarneming 

• Onbekende laboratoriumwaarden 
• Storingen van internet of applicaties 
• Wankele continuïteit van en stagnatie innovatie bij 

ICT bedrijven die software bieden om delen van 
het medicatieproces in ziekenhuizen te 
ondersteunen 

• Fouten door bugs/ bugs na updates 
• Onbekendheid van gebruikers met veel details op 

het gebied van gegevensuitwisseling waardoor 
uitwisseling niet of suboptimaal verloopt 

• Zeer beperkt aantal EPD leveranciers op de 
Nederlandse markt dat de potentie heeft het 
medicatieproces in ziekenhuizen te ondersteunen. 

Beschikbaarheid 

• De mens achter de machine: geen goede 
werkafspraken maakt elk systeem onveilig 

• Slecht beheerde wachtwoorden 
• Workarounds 
• Gebruiker 
• Onzorgvuldige implementatie 
• Medewerking van zorgverleners hieraan 
• Teveel vertrouwen op ICT en daardoor niet 

meer zelf denken 

Kennis en gedrag 

• Foute registratie 
• Incomplete dossiers, switch van zorgverlener kan gegevensverlies  

geven, of als gevolg van huidige stand van zaken LSP. 
• Niet altijd actueel medicatieoverzicht beschikbaar, bv tijdens waarneming 
• Patiëntenverwisseling 
• Geen/slechte/onvolledige koppeling tussen de diverse systemen 
• De gegevens zijn net zo betrouwbaar als de persoon, die ze heeft 

verstrekt. En die betrouwbaarheid kennen we heel vaak niet 
• Dat bij ons soms niet bekend als iemand een nierfunctiestoornis heeft 
• Versnippering van dossiers ,dubbele dossiers, patiënten staan 

meervoudig geregistreerd bij verschillende zorgverleners 
• Het mooiste zou zijn wanneer alle medische zorgverleners relevante 

informatie  met elkaar kunnen uitwisselen 
• Onjuist aangeleverde  of fout geïnterpreteerde informatie (staat bij  

de bronapotheek al fout genoteerd) 

Integriteit  
(juistheid, volledigheid, tijdigheid) 

• Niet functionerend LSP of AIS  
• Onvoldoende dekking van LSP 

• Patiënt heeft (nog) geen toestemming 
gegeven voor LSP 

• Het zelf aan moeten melden op het LSP, als 
een apotheek dus een dagje vergeten is aan 
te melden kan het zijn dat dossier niet 
compleet is 

• Onjuiste gebruikersprofielen bij andere 
zorgverleners (niet up tot date bijgewerkt). 
Landelijk is daar een grote achterstand in 

• Er wordt nog veel gecommuniceerd  
via de fax 

Toegankelijkheid 

• Het gebruikte informatiesysteem 
zorgt voor een stortvloed aan  
signalen waardoor relevante signalen 
ondersneeuwen en niet herkend 
worden 

• Eigen handigheidjes binnen een ICT 
systeem, worden niet begrepen door 
een outsider 
• ICT past niet in de workflow van  

arts en verpleging 
 

• De tijd die het kost om alles in te 
voeren 

Administratielast 

€ 
• Te kort schietende financiering  
bij systeemhuizen waardoor 
bekende ICT knelpunten niet 
binnen acceptabele termijnen 
kunnen worden verholpen 
• Zorgverzekeraars stellen hier 
nauwelijks geld voor beschikbaar in 
de vergoedingen 
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Risicobewustzijn 

Software/applicaties 
Van de respondenten gaf een kleine twee derde aan een actuele 
lijst van de software/applicaties te hebben. Vier respondenten 
hebben de kwetsbaarheden en de te nemen maatregelen 
geïnventariseerd. Drie respondenten verwachten dat de 
kwetsbaarheden en mogelijke gevolgen door de 
fabrikant/leverancier worden geïnventariseerd en opgelost.  
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De meeste apotheken hebben actuele overzichten van applicaties, maar een minderheid heeft 
inzicht in de informatiestromen. Er wordt nog weinig prospectief nagedacht over kwetsbaarheden, 
gevolgen en te nemen maatregelen 

Informatiestromen 
Twee vijfde heeft een actueel overzicht van de patiënt-
gebonden informatiestromen (koppelingen tussen applicaties) 
Alle kwetsbaarheden worden door de meeste respondenten 
genoemd, met de vertrouwelijkheid van de gegevens als meest 
genoemde punt. 
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Risicobewustzijn 

Als ziekenhuisapotheker ken ik niet alle applicaties in het ziekenhuis. 
 
Ik heb geen idee hoe het zit met declaratiebestanden voor verzekeraar 
 
Maatregelen zijn onder meer vastgelegd in de SLA met de softwareleverancier van het AIS. 
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(Opvallende) opmerkingen van respondenten 
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Informatiebeveiliging NEN7510 
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Iets meer dan de helft van de deelnemende apotheken hanteert NEN7510 

5 Openbare 
apotheken 

6 Openbare 
apotheken en 1 keten 
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Informatiebeveiliging NEN7510 
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Geïmplementeerde aspecten bij respondenten die  
hebben aangegeven ‘deels’ aan NEN7510 te voldoen 
(n=3) 
De antwoorden zijn gegeven door drie respondenten. Nadere 
duiding is hierdoor niet mogelijk. 
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Informatiebeveiliging NEN7510 

Van toepassing bij =>50% van de respondenten (van hoog naar 
laag): 
 
1. Per functie* of medewerker zijn de autorisaties vastgesteld (100%) 
2. Het computernetwerk is beveiligd met een beheerde firewall (100%) 
3. Medewerkers werken altijd onder eigen naam in het ICT-systeem (100%) 
4. Er zijn procedures opgesteld voor de bediening van ICT-systemen (100%) 
5. De ICT-systemen zijn beveiligd met tenminste een 'inlog-naam' en 

'password‘ (100%) 
6. De computers zijn beveiligd met een up-to-date virusscanner (88%) 
7. Toegang patiënt-/cliëntgegevens wordt ‘gelogd’ (75%) 
8. Computerschermen op de balies zijn afgeschermd tegen meekijken (75%) 
9. De medewerkers in uw organisatie zijn op passende wijze ingewerkt op het 

gebied van informatiebeveiliging (63%) 
10. Het is niet toegestaan om 'social media' (bijv. WhatsApp) te gebruiken om 

patiënt-/cliëntgegevens te delen (50%) 
11. Het is niet toegestaan om patiënt-/cliëntgegevens naar privé-accounts te e-

mailen (50%) 
12. Niet BIG-geregistreerde medewerkers tekenen een 

geheimhoudingsverklaring (50%) 
13. Er is een risico-inventarisatie en -analyse uitgevoerd (50%) 

 
 

20 

Indien ‘Nee’, ‘Onbekend’ of ‘Anders’, Welke van de onderstaande stellingen over 
informatiebeveiliging zijn op uw organisatie van toepassing? (n=8) 
 

Van toepassing bij <50% van de respondenten (van laag naar 
hoog): 
 
1. Het is niet toegestaan om openbare cloud-diensten (bijv. Dropbox, iCloud) 

te gebruiken voor patiënt-/cliëntgegevens (38%) 
2. Gebruikers kunnen geen programma's installeren (38%) 
3. Informatiebeveiliging is een terugkerend item in het afdelingsoverleg (25%)  
4. Er is een 'clean desk' / 'clear screen' beleid van kracht (25%)  
5. De verantwoordelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging zijn 

vastgelegd (25%) 
6. Er is een beleidsplan op het gebied van informatiebeveiliging opgesteld 

(25%) 
7. De 'logs' van toegang tot patiënt-/cliëntgegevens worden regelmatig 

gecontroleerd (13%) 
8. Er is een actieplan opgesteld om de geïdentificeerde risico's op te lossen 

(13%) 
9. USB poorten op PCs zijn uitgeschakeld (13%) 
10. Voor nieuw personeel wordt een beveiligingsonderzoek (screening) 

uitgevoerd (0%)  
11. Surfen op het internet is alleen mogelijk op computers die niet verbonden 

zijn met het elektronisch patiënt/cliëntdossier (0%) 
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Informatiebeveiliging NEN7510 

Een aantal zaken zijn door onze software leverancier geregeld, vele vragen zijn voor ons niet duidelijk wat bedoeld wordt, wij zijn 
niet een grote organisatie die een aparte ict-beheerder in dienst heeft! 
 
Veel zaken zijn wel geregeld, maar minder expliciet dan vermeld. 
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Opmerkingen van respondenten 
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Inzoomen op: Beleid 

Een minderheid van de apotheken heeft een actueel ICT-
beleidsplan 7/27  
 
Door 3/7  respondenten is aangegeven dat er problemen bij het 
effectueren van het beleidsplan zijn. Deze liggen op het terrein 
van financiering en personeel  
 
Onder ‘Anders, namelijk:’ werd genoemd: 
- Onvoldoende beslisvaardigheid binnen de organisatie 
- Het volgen van de ontwikkelingen in de zorg wordt 

uitgevoerd. Er worden daar geen beschreven 
meerjarenplannen aan gekoppeld. 

 
 
 
 

22 

Een minderheid van de apotheken heeft een ICT beleidsplan. De uitvoering daarvan lijkt  geremd 
door gebrek aan financiering en personeel 

De KNMP licht toe dat het begrip ICT beleidsplan voor 
veel van de kleinere organisaties geen betekenis heeft. 
Deelaspecten zijn vaak wel uitgewerkt zoals rondom het 
gebruik van UZI-passen en het autorisatiebeleid. 
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Het beheer van de ICT is bij een minderheid bij een ICT- 
afdeling belegd (wel bij ziekenhuis- en keten-apotheek). Het 
zwaartepunt ligt bij het volledig uitbesteed zijn. Daarnaast is 
er soms een medewerker die kleine problemen kan oplossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit reflecteert in het documenteren van het beheer.  
 

Inzoomen op: Beheer 

Het maken van back-ups is door 87% ingevoerd. Het regelmatig 
testen van de data restore minder, evenals het kunnen nagaan 
welke data bij een storing verloren is gegaan. Een calamiteitenplan 
is niet overal aanwezig 
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Het beheer van de ICT-systemen is voornamelijk uitbesteed. De effectiviteit van back-ups is niet in 
kaart gebracht 

12 

4 

4 

3 Volledig uitbesteed

ICT afdeling

Gebruiker /
gekwalificeerde ICT'er

Bij problemen wordt de
leverancier benaderd



Resultaten Apotheken 

Inzoomen op beheer 

Op de vraag “Hoe is het beheer van ICT in uw organisatie belegd” werden onder ‘Anders, namelijk:’ antwoorden gegeven die 
laten zien dat de organisatie rondom het beheer genuanceerder kan liggen dan bij het opstellen van de vragenlijst was 
voorzien: 
• Jaarlijkse controle ICT door externe deskundigheid 
• Het beheer van ICT is volledig uitbesteed; deels is de ICT in eigen beheer 
• AIS is uitbesteedt aan leverancier, 24x7 helpdesk aanwezig 
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Beheer van ICT, ‘anders’ 



Resultaten Apotheken 

Beleid, beheer en aanschaf 

Uitbesteed aan ICT-beheerder 
 
Via ICT leverancier 
 
Back-ups (AHF) worden steekproefsgewijs door de ICT-leverancier getest. AHF is dubbel uitgevoerd. Bij storingen kan de 
leverancier bepalen wat verloren is gegaan. Bij lokale storingen is een plan van aanpak aanwezig om deze te verhelpen. Bij 
langdurige storingen is uitwijk naar een andere apotheek mogelijk (andere AHF, zelfde systeem). Lokale stoomuitval wordt 
binnen 15 seconden overgenomen via noodaggregaat. 
 
Deels uitbesteed bij de leverancier, deels ook in eigen beheer 
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Toelichting bij Beheer  



Resultaten Apotheken 

Inzoomen op: Aanschaf 
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Stellingen rond de aanschaf (1) 

Besluitvorming rond aanschaf 

Aansluiting op de zorginhoud 

Stelling Reactie 

In onze organisatie worden de zorgmedewerkers regelmatig 
actief benaderd voor het inventariseren van de ICT-behoeften  

Bij drie kwart nvt of ‘in ontwikkeling’ 

Voor het aanschaffen van een ICT-systeem wordt een uitgebreid 
programma van eisen opgesteld  

Bij 29% geheel of deels van toepassing 

Bij de keuze voor een ICT-systeem wordt vooral gekeken naar 
wat door collega zorgverleners in andere organisaties wordt 
gebruikt  

Bij 44% is dit niet van toepassing. Bij 
26% is dit in ontwikkeling 

Als koper heb ik (te) weinig invloed op de 
productontwikkelingen van de leverancier  

84% vindt de stelling geheel of 
gedeeltelijk van toepassing 

Voordat software wordt aangeschaft wordt een testversie door 
gebruikers geëvalueerd  

Bij 39% is dit gedeeltelijk, bij 13% geheel 
van toepassing 

De zorgmedewerkers (gebruikers van het ICT-systeem) hebben 
een belangrijke stem bij de uiteindelijke keuze  

Bij 39% is dit geheel of gedeeltelijk van 
toepassing 

Stelling Reactie 

Onze organisatie heeft een duidelijke zorgvisie, waarin de rol 
van ICT is uitgewerkt  

Voor minder dan de helft is dit geheel of 
gedeeltelijk van toepassing 

Ontwikkelingen in de zorgprocessen sturen de ontwikkelingen in 
onze ICT-systemen  

Voor 69% is dit geheel of gedeeltelijk van 
toepassing 

Onze ICT-systemen remmen de ontwikkelingen in de 
zorgprocessen, bijv. door oudere inflexibele systemen  

Bij 43% is dit deels van toepassing , bij 30 
% is dit in ontwikkeling.  

De aanschaf van ICT gebeurt 
meestal niet op basis van een PVE.  
Respondenten vinden dat ze weinig 
invloed hebben op product-
ontwikkelingen.  
Evaluatie van een testversie door 
de gebruikers voor de aanschaf is 
niet heel gebruikelijk. De 
gebruikers hebben vaak geen 
belangrijke stem bij de uiteindelijke 
keuze. Er wordt weinig ICT 
aangeschaft omdat deze al door 
collega zorgverleners wordt 
gebruikt.  

De rol van de ICT in het zorgproces 
is in minder dan de helft 
vastgelegd in de zorgvisie. Bij een 
derde lijken de zorgprocessen geen 
rol te hebben in de ontwikkeling 
van de ICT-systemen. De ICT-
systemen lijken echter niet 
remmend te werken op de 
ontwikkeling van de zorgprocessen. 
. 

KNMP licht toe dat er 5 pakketten 
te koop zijn. De apotheker maakt 

hierin zijn overwegingen. Dit wordt 
niet herkend als PVE. 

 



Resultaten Apotheken 

Inzoomen op: Aanschaf 
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Stellingen rond de aanschaf (2) 

Testen 

Trainen 

Stelling Reactie 

Nadat de bestaande data is overgezet in het nieuwe ICT-systeem wordt de 
volledigheid en correctheid van de data gecontroleerd  

Geheel of gedeeltelijk van 
toepassing (62%) of in 
ontwikkeling (13%) 

Voor de ingebruikname wordt het ICT-systeem getest om na te gaan dat aan 
alle punten van het programma van eisen wordt voldaan  

Geheel of gedeeltelijk van 
toepassing (51%) of in 
ontwikkeling (17%) 

Voor de ingebruikname wordt het ICT-systeem getest om na te gaan dat alle 
koppelingen met andere interne of externe ICT-systemen goed werken zodat 
de gegevens correct worden overgedragen  

Geheel of gedeeltelijk van 
toepassing (83%) 

De resultaten van de acceptatieprocedure van nieuwe of aangepaste ICT- 
systemen wordt schriftelijk vastgelegd en gerapporteerd aan de directie  

Wisselend 
 

Stelling Reactie 

Alle gebruikers worden getraind voordat nieuwe of aangepaste ICT-systemen 
in gebruik worden genomen.  

Geheel of gedeeltelijk van 
toepassing (83%) 

Een deel van de gebruikers wordt getraind voordat nieuwe of aangepaste 
ICT- systemen in gebruik worden genomen. Deze gebruikers trainen de 
overige collega’s.  

Geheel of gedeeltelijk van 
toepassing (64%) 

De gevolgde training wordt in het personeelsdossier van de medewerker 
gedocumenteerd  

Wisselend 

Waar van toepassing wordt bij 
oplevering gecontroleerd dat aan 
het PVE wordt voldaan (5 zonder 
PVE ook). Bij het overzetten van 
bestaande data wordt vaak 
gecontroleerd dat dit goed is 
gegaan en ook worden de 
koppelingen gecontroleerd. 
Het is nog niet gebruikelijk om de 
resultaten van de 
acceptatieprocedure schriftelijk 
vast te leggen en te rapporteren 
aan de directie. 
 

De medewerkers hebben een 
beperkte stem in de aanschaf van 
ICT, maar het merendeel wordt wel 
getraind in het gebruik van nieuwe 
ICT. Dit wordt  niet altijd 
bijgehouden in het p-dossier. 



Resultaten Apotheken 

Beleid, beheer en aanschaf 

Als individuele apotheek kun je wel een ICT wens indienen, maar de brancheorganisaties en de grote ketens hebben hier meer 
invloed op. Veel wordt ook bepaald door de wijzigingen in de eisen die de zorgverzekeraars stellen als voorwaarde voor vergoeding. 
 
Ik ben bekend met het beleid van omzetting van een AIS naar het AIS wat ik gebruik, maar dat is niet van toepassing meer op mijn 
organisatie op dit moment. 
 
De ziekenhuisapotheker is voor medicatiebewaking afhankelijk van het ziekenhuis-EPD. Het ziekenhuis kiest echter voor een 
leverancier zonder inbreng van de apotheek. Voor farmaceutische logistiek is de apotheek niet afhankelijk van het ziekenhuis en is 
een eigen ICT-beleidsplan van kracht. 
 
Het "ziekenhuis" lijkt geheel autonoom te besluiten om op een nieuw automatiseringssysteem over te gaan. 
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Toelichting bij aanschaf 
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