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Sybren Bangma is voorzitter raad van bestuur van Dimence, een grote ggz-instelling in het oosten van het land. 

Daarnaast is hij vice-voorzitter van GGZ Nederland en voorzitter van de commissie Informatiebeleid van dezelfde 

brancheorganisatie. In die hoedanigheid praat Zorgmarkt met hem over het belang van ICT voor de ggz.

‘Investeren in ICT is 
waarborg voor zorg’
Wat doet de commissie Informatiebeleid?
De commissie Informatiebeleid is dertien jaar geleden  

begonnen met het ontstaan van GGZ Nederland. De eerste 

taak van deze commissie was dat we de bestaande infor-

matiesystemen van GGZ Nederland wilde gaan uitbouwen 

en beheren. Daarnaast zagen we het als onze taak om een 

visie op de toepassing van ICT in de ggz te ontwikkelen. 

Dat leidde begin deze eeuw tot een visienota. Eén van de 

onderdelen hiervan was dat we vonden dat binnen afzien-

bare tijd elke ggz-instelling een EPD moest hebben. Dat is 

nu bereikt. Het EPD voldoet nu aan de wensen van toen, 

dus: alle informatie op één plek, hergebruik van informa-

tie mogelijk, informatie plaats- en tijdsonafhankelijk te 

raadplegen, enzovoort.  Het papieren dossier is binnen  

de ggz bijna helemaal verdwenen.

En wat is de volgende stap?
Drie jaar geleden hebben we geconstateerd dat er heel veel 

ICT-leveranciers waren voor de EPD’s in onze sector. Als 

GGZ Nederland wilden we daar meer sturing aan geven. 

Tegelijkertijd wilden we het EPD verder ontwikkelen. We 

hebben een referentie EPD ontwikkeld, een zogenaamd 

REPD. Dat is een beschrijving van een aantal zaken waar-

aan een EPD moet voldoen. Deze beschrijving is tot stand 
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gekomen naar aanleiding van discussies tussen vertegen-

woordigers van ggz-instellingen en ICT-deskundigen.  

Gezamenlijk is vastgesteld wat er in zo’n EPD thuishoort. 

Dat zijn zaken als: agendabeheer, declaratie, facturatie, 

kennissystemen, maar ook werkprocessen, de verslagleg-

ging van de behandeling en het meten van de resultaten. 

En hoe ver is het REPD nu?
Voor het REPD hebben we een aanbesteding gedaan bij 

verschillende leveranciers. Er zijn negen serieuze leveran-

ciers overgebleven. Daarvan zullen er in februari uiteinde-

lijk maximaal vier overblijven die de EPD’s voor onze 

 sector kunnen gaan bouwen. Het blijft overigens als 

 individuele ggz-instelling wel mogelijk om een andere  

leverancier in de arm te nemen, maar dan moet dit EPD 

wel voldoen aan de eisen die we aan het REPD hebben 

 gesteld. Dit gezamenlijk optrekken, hebben we gedaan om 

tot een beter en toekomstvast EPD te komen. Het heeft ons 

als sector ook geholpen om  redelijk snel vorderingen te  

maken op dit dossier.

Loopt de ggz-sector voorop in deze ontwikkeling?
Als je het vergelijkt met ziekenhuizen lopen we voorop. 

Ziekenhuizen zijn vaak, en dan nog alleen op afdelings-
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niveau, bezig met een zogenaamd eerstegeneratie-EPD.  

Ze kennen ook geen centrale aansturing door de branche-

organisatie, zoals bij ons. De ggz is verder: het eerste-

generatie-EPD is instellingsbreed in alle ggz-organisaties 

ingevoerd. We gaan nu een stap verder. We willen een EPD 

dat geen administratieve moloch is, maar dat de werk-

processen ondersteunt en verbetert en dat bijdraagt aan 

een betere behandeling van onze cliënten. Het EPD is ook 

bedoeld om van te leren, namelijk van de uitkomstmetin-

gen die er ook in staan. In de eerste plaats is dat voor 

 eigen gebruik, maar we kunnen het ook inzetten om te 

benchmarken tussen ggz-instellingen. En de zorgver-

zekeraars kunnen het natuurlijk ook gaan gebruiken. 

Waarom lijkt het zo makkelijk te gaan binnen de ggz,  
en hebben andere sectoren grote problemen?
Het EPD van de ggz is een EPD dat vooral in de instelling 

zelf wordt gebruikt, net als voorheen het papieren dossier. 

Het is geen regionaal of landelijk EPD zoals de minister 

dat voorstelt. Pas als we het ggz-EPD in de keten gaan 

 gebruiken, en dus met andere instellingen gegevens gaan 

uitwisselen, zullen er ook bij ons problemen ontstaan. Je 

hebt het dan over privacygevoelige zaken. We hebben in 

het REPD vastgelegd dat het EPD geschikt moet zijn  

om informatie uit te wisselen met andere instanties, zoals 

apothekers, laboratoria of huisartsen. We vinden het 

 belangrijk dat uitwisseling met andere instanties via  

het EPD gaat plaatsvinden.

Ehealth
ICT is meer dan het EPD, wat voor de rol speelt de ICT 
verder binnen de ggz?
ICT  is heel belangrijk. Het gaat niet om de techniek op 

zich, maar het is belangrijk als ondersteuning van de 

hulpverlening. De grote groei van cliënten die we ver-

wachten, zullen we moeten opvangen met minder of in 

het beste geval hetzelfde aantal medewerkers. Dat is de 

grote uitdaging waar we voor staan. Met ICT kun je slim-

mer en efficiënter werken. Als voorbeeld kan domotica 

dienen. In de somatiek is dat verder ontwikkeld, maar het 

kan in de ggz ook goed worden toegepast. Met webcams 

bijvoorbeeld kunnen hulpverleners met cliënten thuis 

communiceren en daardoor kunnen onze cliënten langer 

thuis blijven wonen. Binnen de ggz wordt hier nu op klei-

ne schaal mee geëxperimenteerd. Verder ontwikkeld is de 

behandeling via internet, en dan met name de preventie-

programma’s die de ggz met instanties als het Trimbos 

Instituut heeft ontwikkeld, zoals Kleurjeleven en Grip op 

je Dip. Daarnaast zijn er ook online-hulpverleningspro-

gramma’s ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld in de versla-

vingszorg.  

Alcohol de baas is daar een voorbeeld van. Binnen de ggz 

hebben we dan ook nog behandelprogramma’s voor cliën-

ten met lichte klachten. Denk aan Interapy, maar ook aan 

andere online-therapietoepassingen. Internationaal zijn 

we in Nederland daarin leidend.
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U noemt toepassingen voor de eerste lijn. Hoe zit het 
met de tweede lijn?
Ook in de tweedelijns ggz-zorg zullen we steeds meer 

 behandelmethodes krijgen die een mix zijn van face to 

face-behandelingen en contact via internet. Dat zie je al 

ontstaan bij de behandeling van mensen met een bipolaire 

stoornis, bij borderliners en bij depressie. Het is wel zo 

dat voor grote groepen ggz-patiënten internetbehandeling 

niet mogelijk is. Maar we móéten hiermee verder voor 

 patiënten die er wel bij gebaat zijn. De opdracht is toch  

om het aantal klinische bedden terug te dringen om het 

arbeidstekort op te kunnen vangen!

U had het over het verspreiden van goede voorbeelden. 
Meestal vormt dat opschalen een groot probleem.  
Hoe gaat uw commissie daarmee om?
Dat is ook heel lastig. Voor de ontwikkeling van het EPD is 

dat goed gelukt, mede omdat we daar een strakke regie in 

hebben gevoerd. Maar voor kleinere, interessante ICT-initi-

atieven binnen de sector is dat veel moeilijker. Dan gaat het 

not invented here-syndroom een rol spelen. Voor onze com-

missie vormt het een uitdaging om toch mensen te overtui-

gen van het voordeel van zo’n initiatief. Daarvoor dient het 

ambassadeurswerk van de commissie Informatiebeleid.

De ICT bepaalt de zorg, hoor je critici wel eens zeggen. 
Dat zou toch andersom moeten zijn?
Het gaat erom dat ICT ondersteunend is aan de behande-

ling en aan werkprocessen. Dus: hoe kan ik ervoor zorgen 

dat de ICT de werkprocessen ondersteunt zodat het voor 

de behandelaar beter wordt en voor de cliënt gastvrijer.? 

Je moet de werkprocessen als uitgangspunt nemen en 

daar de ICT op laten aansluiten. En als de werkprocessen 

niet goed zijn, dan zul je eerst die moeten aanpakken. Toch 

kan ICT ook heel goed als trigger werken om werkproces-

sen te verbeteren. Neem het EPD als voorbeeld; dit heeft 

zeker invloed gehad op de manier van werken van mensen 

in de ggz. Ze worden gedwongen om hun werk anders, 

 beter, te doen.

Hoe krijg je mensen zo ver dat ze hierin meegaan?
Voor een deel is dat mensen verleiden. Door te laten zien 

dat het beter kan. Voor een deel zul je het  moeten afdwin-

gen. Bij Dimence hebben we net een Veilig Incident  

Melding-systeem ingevoerd.  We zijn ervan overtuigd dat 

het een goed systeem is. Ook omdat het je bewust maakt 

van incidenten en hoe je daarmee omgaat. Sommige men-

sen ervaren dit echter als een extra belasting, terwijl ze 

het voorheen ook moesten bijhouden, maar dan op papier. 

Gelukkig zijn er altijd ook mensen die het nut van zo’n 

nieuw systeem inzien en anderen meetrekken. We moeten 

wel zorgen dat door ICT het werk niet ingewikkelder 

wordt dan op papier. Het moet juist eenvoudiger worden.

Gebouw van de toekomst
Hoe ziet u de toekomst van Dimence en welke rol speelt  
ICT daarin?
Ik zou zeggen een cruciale rol. Dat mag blijken uit het vol-

gende voorbeeld. Binnen Dimence gaan we op onze locatie 

in Almelo een nieuw gebouw neerzetten. We proberen om 

alle ideeën die we hebben over het werk van de ggz -

behandelaar in de toekomst daarin te integreren. Dus be-

ginnen we niet met een gebouw neer te zetten, maar gaan 

we eerst de (werk)processen beschrijven. Vervolgens kijken 

we hoe we die processen met ICT kunnen ondersteunen. 

En dan pas maken we een plan van eisen voor de bouw. 

Hoe ziet dat er concreet uit?
We kijken eerst naar de cliënt van de toekomst. Die ggz-

cliënt van de toekomst is de jongere van nu. Die is 

 opgegroeid met internet en sociale netwerken. Daar moet 

je op aansluiten: je moet voor een groot deel met hem com-

municeren via internet. Bij de aanmelding, maar ook ver-

der in het behandeltraject. 

Zonder internet bereik je hem niet. Een ander idee is om te 

gaan werken met zogenaamde aanmeldingszuilen op loca-

tie. De cliënt meldt zich via zo’n zuil aan en gaat vervol-

gens in de bibliotheek of het café zitten. Hij krijgt een 

sms’je als hij aan de beurt is.  

Ook zitten we te denken aan het zelf via internet laten in-

vullen van de gegevens door een nieuwe cliënt. Zo’n beetje 

zo als de belastingdienst dat doet. Dat scheelt veel admi-

nistratief werk voor onze medewerkers. De cliënt zal ook 

zijn eigen dossier via internet kunnen bekijken en zijn uit-

komsten inzien. 

Uiteraard houden we ook rekening met het nieuwe werken. 

Door internet hoeft niet alles op locatie te gebeuren. Dit 

alles heeft invloed op wat voor een gebouw we neerzetten. 

We hebben uitgerekend dat het doorvoeren van deze en 

andere nieuwe ideeën betekent dat we geen slordige 12000 

m2 nodig hebben, maar waarschijnlijk 8000 m2. Dat is een 

besparing van een derde! |


