Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum
Citation for published version (APA):
van Haren, P. (2020). Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum. Technische Universiteit
Eindhoven.

Document status and date:
Gepubliceerd: 02/09/2020
Document Version:
Uitgevers PDF, ook bekend als Version of Record
Please check the document version of this publication:
• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can be
important differences between the submitted version and the official published version of record. People
interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication, or visit the
DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.
• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.
If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above, please
follow below link for the End User Agreement:
www.tue.nl/taverne

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:
openaccess@tue.nl
providing details and we will investigate your claim.

Download date: 09. Jan. 2023

Ontwerp informatievoorziening
Hoofdpijn Expertise Centrum
Digitale middelen maken betere hoofdpijnzorg mogelijk
Pieter van Haren
Versie 1.0 augustus 2020

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum
at
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

By
Pieter van Haren
Guided by
Wim Mulleners
Barbara Michels
Hans Boon
Remco Dijkman

31 augustus 2020
PDEng report 2020/038

Not Confidential

The work described in this report is executed in accordance with the TU/e Code of Scientific Conduct
One year project presented to Eindhoven University of Technology
towards the degree of Professional Doctorate in Engineering in
Clinical Informatics

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

ii

The PDEng Thesis Evaluation Committee consisted of:

Scientific supervisor

Hans Boon
Remco Dijkman

Company representatives

Wim Mulleners
Els Bakker
Barbara Michels

First independent member

Anne Marie Weggelaar

Second independent
member

Jeroen van Wijngaarden

Other members

Ward Cottaar, non-voting member

Chair of the committee

Hans Boon

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

iii

Samenvatting
De ambitie van het CWZ is om de hoofdpijnzorg in Nederland te verbeteren. Hoofdpijn is één
van de grootste oorzaken waardoor mensen een mindere kwaliteit van leven ervaren.
Hoofdpijn is een chronische aandoening en dient zo behandeld te worden. Er is echter veel
onderbehandeling en onderdiagnostiek. Hoofdpijnzorg is vooral eerstelijnszorg en veel
hoofdpijnpatiënten worden niet (h)erkend als chronische patiënt met alle gevolgen voor hun
kwaliteit van leven en de maatschappij (verzuim!) tot gevolg.
Het Hoofdpijn Expertise Centrum (HEC) gaat huisartsen ondersteunen bij de opvolging van
hoofdpijnpatiënten. Ambitie is om de hoofdpijnlast van patiënten te verminderen met 50%.
Het HEC positioneert zich als 1½ lijns zorg: de regie blijft bij de huisarts met ondersteuning
vanuit het ziekenhuis. Door de inzet van digitale middelen kan hoofdpijnzorg op een betere
en efficiënte manier.
Belangrijkste informatiebron voor de behandeling van hoofdpijn is de patiënt zelf. Als de
hoofdpijn van de patiënt scherp in kaart is gebracht en kan de optimale aanvals- en
preventieve behandeling ingezet worden. Dit kan gerealiseerd worden door inzet van een
digitaal dagboek. Daarnaast werkt het HEC zoveel mogelijk digitaal en virtueel: contacten
met patiënten gaan via videoconsulten, eConsulten of telefonisch. Ook de contacten met
huisartsen worden digitaal ondersteund.
Processen van het HEC kenmerken zich door het digitaal monitoren van patiënten en digitale
gegevensuitwisseling met huisartsen. De bestaande infrastructuur en applicaties die
beschikbaar zijn in het ziekenhuis, kunnen de gewenste ondersteuning bieden. Uitzondering
is het digitale dagboek dat ontwikkeld wordt.
Het digitale dagboek maakt de hoofdpijn van de patiënt transparant. De bestaande
hoofdpijn richtlijnen zijn vertaald naar algoritmes. Samen met de via het dagboek verkregen
gegevens, wordt een dashboard opgebouwd. Dit dashboard ondersteunt de zorgverlener bij
het de diagnose en het bepalen van het beleid. Met behulp van een tweede dashboard
wordt de ontwikkeling van de hoofdpijn helder in beeld gebracht. Dit was voorheen met
papieren dagboeken complex, onnauwkeurig en tijdrovend.
Dit rapport beschrijft het ontwerp van de samenwerking tussen huisarts en HEC, mogelijke
financiering, het proces van hoofdpijnzorgverlening, de relevante informatie, het digitale
dagboek en de manier waarop applicaties het proces gaan ondersteunen. De
informatievoorziening en digitale mogelijkheden lijken daarbij niet het probleem.
Uitdagingen liggen vooral op het gebied van financiering en samenwerking. Baten van goede
hoofdpijnzorg vallen bij patiënten (kwaliteit van leven), werkgevers (minder verzuim) en de
maatschappij (hogere participatie). Kosten vallen binnen de zorg (zorgverzekeraars) en er
staat weinig substitutie voor ze tegenover. Daarnaast moeten de patiënten toegang krijgen
tot deze hoofdpijnzorg: de eerste lijn zal gebruik moeten gaan maken van de geboden
ondersteuningsmogelijkheden.
Met dit ontwerp en de realisatie van het HEC wordt een eerste stap gezet om zorgverleners
te faciliteren vanuit de richtlijnen. Doorontwikkeling vanuit de ervaringen van en gericht op
meer regie voor patiënten, lijkt een logische vervolgstap.
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1. Inleiding
1.1

Leeswijzer

Dit rapport beschrijft het ontwerp van de organisatie, processen en informatievoorziening van het op te richten
Hoofdpijn Expertise Centrum (HEC).
Hoofdstuk 1 geeft een inleiding op de opdracht en aanpak van CWZ om het HEC vorm te geven. Om de context
te schetsen waarin de opdracht zich afspeelt, wordt in hoofdstuk 2 meer achtergrondinformatie gegeven over
hoofdpijn en hoofdpijnzorg: over welke hoofdpijn gaat het, wat is de impact van hoofdpijn voor mens en
maatschappij, hoe is de zorg georganiseerd en wat zijn de uitdagingen bij hoofdpijnzorg.
Hoofdstuk 3 schetst het onderliggende idee en de globale lijnen van het Hoofdpijn Expertise Centrum (HEC). Op
basis van dit idee, is verder inhoud gegeven aan het ontwerp.
Daarna wordt, conform het interoperabiliteitsmodel (NiCTiZ, 2020), het concept verder uitgewerkt. Hoofdstuk
4 schets de organisatorische en financieringscontext, hoofdstuk 5 gaat in op het zorgproces en hoofdstuk 6
schetst welke informatie er omgaat in het HEC. Hoofdstuk 7 gaat in op de inhoudelijke essentie van de
informatievoorziening bij hoofdpijnzorg: het digitale dagboek en onderliggende algoritmen. Een digitaal
dagboek voor zorgverlener en patiënt is een ontbrekende schakel in de huidige hoofdpijnzorg. In hoofdstuk 8
wordt uitgewerkt, welke applicaties bij de verschillende processtappen worden gebruikt.
Dit rapport beschrijft het ontwerp. Momenteel bevindt het CWZ zicht in de realisatiefase. Hoofdstuk 9 schetst
het vervolg: waar staat HEC nu en hoe ziet het vervolg eruit. Hoofdstuk 10 bevat aanbevelingen welke mogelijk
aanleiding zijn voor discussie. Het rapport wordt afgesloten met een aantal persoonlijke reflecties. In
onderstaande schema is de opzet van dit rapport samengevat:

Figuur 1 Opzet verslag

1.2

Algemeen

De afdeling Neurologie van het CWZ heeft de ambitie om de hoofdpijnzorg in Nederland te verbeteren. Als
enige ziekenhuis heeft het CWZ een STZ-erkend expertisecentrum Hoofd- en aangezichtspijn (STZ:
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen). In dat kader is het Hoofdpijn Expertise Centrum (HEC)
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opgericht. Grootste gezondheidswinst voor hoofdpijnpatiënten wil men behalen door huisartsen te
ondersteunen bij hoofdpijnzorg. In bijlage 1 is het startdocument opgenomen dat ten grondslag ligt aan dit
initiatief.
Het opzetten van een Hoofdpijn Expertise Centrum (HEC) ter ondersteuning van de eerste lijn is nieuw. Er
bestaat nog geen uitwerking van de financiering (financieringstitel), organisatie, transmurale samenwerking,
zorgprocessen, opleiding verpleegkundig specialisten, behandelprotocollen, ondersteunende
informatievoorziening en tooling.

1.3

Ontwerp van de informatievoorziening

Vanuit het CWZ wordt invulling gegeven aan alle aspecten van het HEC. Dit document beschrijft het ontwerp
van de informatievoorziening voor het HEC.
Informatievoorziening is nooit een doel op zich: het dient de organisatie en processen van het HEC te
ondersteunen De organisatie, met name positionering en samenwerking met huisartsen en zorgverzekeraars,
en processen zijn daarom eerst vormgegeven, zodat de informatie gericht kan worden.
Bij hoofdpijnzorg is de informatiecomponent extreem belangrijk: de zorgverlener baseert zijn behandeling voor
het grootste deel op informatie van de patiënt: alleen de patiënt kan zijn hoofdpijn duiden. Dit maakt het
bijhouden en inzichtelijk maken van patiëntervaringen en indrukken essentieel voor een goede behandeling.
Een andere ambitie van het HEC is om zoveel mogelijk digitaal te gaan werken, onder ander om de zorg
betaalbaar het houden. Het ontwerp moet invulling geven aan deze digitale werkwijze.
Een aantal zaken zijn buiten scope van dit ontwerp geplaatst. Dit zijn zaken die geen invloed hadden op de
informatievoorziening zoals de opleiding van hoofdpijn verpleegkundig specialisten, interne besprekingen over
de positionering en financiering van het HEC en zaken van organisatorische aard (personeel, aansturing e.d.).

1.4

Vijflagenmodel als structuur voor verslag

In de ideale wereld wordt de informatievoorziening vormgegeven op basis van een bestaande organisatie en
bestaande processen. De organisatie en de processen van het HEC moeten nog ontworpen worden en zullen
het komende jaar evolueren. Daarnaast zijn ook randvoorwaarden als inhoudelijke afbakening en financiering
nog niet duidelijk, welke invloed kunnen hebben op de definitieve invulling van het HEC.
Hoewel de ambitie en het doel duidelijk zijn, zijn de organisatie, de
processen en de financiering nog schuivende panelen.
Het interoperabiliteitsmodel, of vijf-lagenmodel, van NiCTiZ
(Sprenger, 2018) (NiCTiZ, 2020) geeft de domeinen aan, waar
aandacht voor moet zijn om te komen tot een goede inrichting van
de informatie-uitwisseling en informatievoorziening.
Het interoperabiliteitsmodel bevat impliciet een bepaalde
volgordelijkheid, van boven naar beneden (rode pijl in afbeelding):
als de organisatorische kaders duidelijk zijn, is duidelijk binnen
welke kaders het zorgproces vormgegeven dient te worden.
Vervolgens kan uit dit zorgproces de informatiebehoefte worden
afgeleid, welke vervolgens vertaald kan worden in applicatie en
infrastructuur eisen.
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In dit rapport is in de opzet gekozen om de impliciete
volgordelijkheid van het model te volgen. In de tijd
heeft het vormgeven van de met name de bovenste drie
lagen uit het interoperabiliteitsmodel parallel gelopen
en hebben deze elkaar ook beïnvloed.

Figuur 4 Interactie en afhankelijkheid financiering
rondom ontwerpproces

Het onderwerp financiering is opgenomen in het
hoofdstuk over organisatiebeleid. Binnen het
interoperabiliteitsmodel is financiering niet expliciet
opgenomen, maar speelt het zich vooral af op het
gebied van afspraken tussen organisaties, waaronder de
zorgverzekeraars.

Dit rapport is opgebouwd op basis van de verschillende lagen van het interoperabiliteitsmodel. Daarbij komen
per laag stappen uit de ontwerpcyclus, welke binnen de SMPE/e CI opleiding gehanteerd wordt, voorbij. Deze
zijn minder expliciet benoemd. Niet in iedere laag zijn alle stappen even relevant. Gezien de status van het
project, zijn de laatste twee stappen, Implementatie (verificatie) en Validatie Overdracht, beperkt uitgewerkt.
In hoofdstuk 9 (Vervolg), is een overzicht opgenomen van alle requirements die in de verschillende
hoofdstukken voorbijkomen. Op basis van deze requirements kan de validatie en verificatie van de
informatievoorziening plaatsvinden.

Figuur 5 Ontwerpcyclus (SMPE/e – CI 2018 )

1.5

Projectorganisatie

Het realiseren van het expertisecentrum vindt plaats door een kerngroep van een aantal medewerkers met de
gedeelde ambitie rondom het HEC. De kerngroep bestaat uit:
 Wim Mulleners, neuroloog en initiator
 Janneke Poelen, neuroloog / medisch manager neurologie
 Els Bakker, manager bedrijfsvoering (oa neurologie)
 Dorien van Dijk, hoofd neurologie
 Pieter van Haren, sr. informatie adviseur, klinisch informaticus io
In deze kerngroep hebben zowel de inhoudelijke en bedrijfsmatige verantwoordelijken zitting. Het team wordt
uitgebreid met 2 verpleegkundigen, Suzanne Geerts en Mieke Heitkamp-van Deursen, die worden opgeleid tot
verpleegkundig specialist met specialisatie Hoofdpijn (start 1 september 2020).
Er is niet gekozen voor een klassieke projectorganisatie met een projectleider en een projectplan/planning (zie
reflectie paragraaf 11.3).
De kerngroep richt zich op alle aspecten van de realisatie van het HEC. Naast het ontwerp van de
informatievoorziening zoals deze beschreven is in dit document, betreft dat ook bijvoorbeeld de werving en
opleiding van verpleegkundig specialisten en de interne afspraken over (embedding HEC in) de organisatie. Dit
is buiten scope van de informatievoorziening geplaatst evenals de financiering van het project zelf.
De werkwijze van het kernteam is dat men wekelijks bij elkaar komt en via een issue/actielijst, de voortgang
bewaakt en de risico’s managed. Hoewel er geen expliciet risicomanagement is gedefinieerd, zijn op de
actielijst onder verschillende thema’s de doelen benoemd, waar gericht acties op worden uitgezet.
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2. Hoofdpijn(zorg)
2.1

Hoofdpijn en migraine

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn, soms heel kort en mild, maar soms ook langdurig en zeer frequent.
Hoofdpijn maakt functioneren soms onmogelijk. Hoofpijn komt veel voor, maar de oorzaak is zelden ernstig in
de zin van een onderliggende ernstige ziekte zoals een tumor (Thuisarts, 2014).
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
 primaire hoofdpijn, er is geen aantoonbare oorzaak of onderliggende ziekte
 secundaire hoofdpijn, waarbij de hoofdpijn een gevolg is van een andere aandoening, Oftewel, de
hoofdpijn is het gevolg van een onderliggende ziekte.
De focus ligt hier op primaire hoofdpijn. Onder primaire hoofdpijn vallen spanningshoofdpijn, migraine en
clusterhoofdpijn. Clusterhoofdpijn wordt buiten beschouwing gelaten. Clusterhoofdpijn is relatief zeldzaam,
maar wel zeer heftig.
Het verschil tussen migraine en spanningshoofdpijn, is dat bij migraine bekend is wat er in de hersenen gebeurt
en waar het in de hersenen start. Bij spanningshoofdpijn is onbekend waar de activatie start.
Spanningshoofdpijn kan, maar hoeft overigens niet te komen door (spier)spanning. De oorzaak is vaak
onbekend.
Migraine en spanningshoofdpijn komen veelvuldig voor (paragraaf 2.2). Omdat er geen duidelijke oorzaak is
van de hoofdpijn, richt de behandeling zich op het verlichten van de pijn en voorkomen van aanvallen.
Medicatieovergebruiks- of medicatie-afhankelijke hoofdpijn (MOH) behoort ook tot de focus van het HEC. Deze
hoofdpijn ontstaat door het langdurig gebruik van te veel pijnstillers. Dit gebruik hoeft niet alleen met de
hoofdpijn te maken te hebben. Wel komt MOH enkel voor bij patiënten die van tevoren al hoofdpijn hadden.
MOH is een secundaire hoofdpijn. De hoofdpijn wordt veroorzaakt door het slikken van medicatie voor een
onderliggende aandoening, Reden van het slikken van de medicatie kan daarbij een primaire hoofdpijn zijn.
Middel ter verlichting van de hoofdpijn is daarmee zelf de oorzaak van de hoofdpijn geworden.

Figuur 6 Soorten hoofdpijn en de focus van het HEC

Meer informatie over hoofdpijn is te vinden op www.thuisarts.nl en www.allesoverhoofdpijn.nl .

2.2

Zorg rondom hoofdpijn kan beter

Hoofdpijn komt veelvuldig voor (Donker, 1992). In 2018 gaf 13,9 % van de bevolking aan ernstige hoofdpijn of
migraine te hebben gehad (RIVM, 2019 (3)). Opvallend bij de cijfers is de sterk stijgende prevalentie: bij
migraine ten opzichte van 1991 meer dan een verdriedubbeling (RIVM, 2020 (6)). In populaire media wordt
hoofdpijn ook wel gepositioneerd als ‘de nationale ziekte nummer 1’ met name in relatie tot arbeidsverzuim
(Intermediair, 2005). Internationaal wordt hoofdpijn gezien als de tweede oorzaak van
arbeidsongeschiktheid/verzuim (Saylor D. S., 2018).
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Migraine treft met name de beroepsbevolking tussen de 15 en 55 jaar. Maatschappelijk is bestrijding en
preventie van hoofdpijn dan ook zeer relevant.
Als er gekeken wordt naar ziektelast in YLD’s (Years lived with disability / jaren geleefd met beperking)) (RIVM,
2020 (4)), dan wordt de omvang en impact van hoofdpijn erg duidelijk: hoofdpijn staat op een 2e plek na lage
rugpijn (voor vrouwen tussen de 15-49 jaar zelfs op de eerste plek). De verhouding ten opzichte van andere
aandoeningen wordt duidelijk in onderstaande afbeelding (betreft 2017).
De zorguitgaven voor migraine waren 37,4 miljoen euro in 2017. Dit komt overeen met 0,64% van de totale
zorguitgaven voor ziekten van het zenuwstelsel en de zintuigen en 0,04% van de totale uitgaven voor de
gezondheidszorg in Nederland. Van de zorguitgaven voor migraine werd het grootste deel besteed aan
genees- en hulpmiddelen (69%), gevolgd door eerstelijnszorg (19%) (RIVM, 2019 (2)). Andere
hoofdpijnaandoeningen worden niet genoemd. In de ranglijst van aandoeningen op basis van zorguitgaven,
komt hoofdpijn niet eens voor (RIVM, 2020 (1)).
Hoofdpijn en migraine wordt suboptimaal behandeld, er is sprake van onder diagnostiek en onderbehandeling
(WHO, Lifting the burden, 2011) (Leonardi, 2018) (McGrath PJ, 2006).

Figuur 7 Impact op YLD's, 2017 Nederland. Bron: Global Burden of Disease https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/

Opvallend bij hoofdpijn en met name migraine, is dat veel patiënten ‘berusten in hun lot’. Veel patiënten gaan
niet naar de huisarts, in de veronderstelling dat er geen remedie is en men ermee dient te leren leven. ‘Mijn
moeder had het ook en die zei ‘er is toch niets aan te doen’ aldus neuroloog Prof. Dr. M. Ferrari (Vermeulen,
2018). Onderstaande cijfers onderbouwen deze stelling.

Figuur 8 Aantal patiënten 0de 1ste en 2de lijn
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Behandeling van hoofdpijnklachten in de regio Nijmegen vindt momenteel niet in netwerkzorg plaats.
Patiënten met hoofdpijnklachten melden zich eerst in de eerste lijn (bij de huisarts) en als dit noodzakelijk lijkt,
volgt een doorverwijzing naar de tweede lijn. In de tweede lijn voert de neuroloog de regie. Daarbij worden
indien noodzakelijk andere specialisten betrokken (pijnspecialisten, psychiater/psycholoog, apotheker,
gnatholoog, neurochirurg, ACT, e.a.). Naast medische professionals kunnen ook arbeidsdeskundigen betrokken
worden.

2.3

Hoofdpijn als chronische aandoening

Migraine en chronische spanningshoofdpijn worden, ook door de NHG, als chronische ziekte geduid, waarbij
chronische behandeling van belang is (NHG, 2014). In de praktijk acteren huisartsen op de incidentele
hulpvraag van hoofdpijnpatiënten en behandelen hen niet als chronische patiënten. Dit gebeurt wel met
andere chronische aandoeningen als diabetes, COPD of CVRM. Dit blijkt onder andere uit gesprekken zoals
gevoerd met huisartsen (bijlage 5) en uit het ontbreken van chronische zorgprogramma’s bij zorggroepen voor
hoofdpijnpatiënten.

2.4

Informatieaspect bij hoofdpijn

Hoofdpijn is een symptoom en geen diagnose. Daarbij is het is een complexe klacht waar veel omstandigheden
invloed op kunnen hebben. Voor artsen is hoofdpijn daarmee ook complex: zicht krijgen op alle aspecten van
het leven van de patiënt en zijn hoofdpijnverschijnselen is de essentie van de diagnostiek. De oorzaken van de
hoofdpijn (Hoofdpijnnet, 2018 (1)) (Hoofdpijnnet, 2018 (2)) en de oplossingen ervoor zijn dan ook zeer divers.
Meestal betreft hoofdpijn een onschuldig maar heftig verschijnsel, maar alertheid op mogelijk oorzaken is gewenst.
Uitsluiten van ernstige aandoeningen dient dan ook grondig te gebeuren. Dit gebeurt veelal uit het uitvragen van
de patiënt, eventueel met aanvullende diagnostiek.
Diagnosestelling en het volgen van de ontwikkeling van hoofdpijn is bijna geheel gebaseerd op de informatie die
ontvangen wordt van de patiënt. Er zijn geen biomedische of fysieke meetwaarden die hoofdpijn kunnen duiden.
Zowel diagnosestelling als opvolging van patiënten gebeurt op basis van gerapporteerde data door de patiënt.
Als eenmaal een diagnose is gesteld, dan start de behandeling. Ook hier speelt de informatie die ontvangen wordt
van de patiënt de belangrijkste rol. Om de ontwikkeling van verschillende soorten hoofdpijn (migraine,
spanningshoofdpijn, MOH) te volgen, is wel andere informatie gewenst dan bij de diagnosestelling, maar ook deze
informatie moet uitgevraagd worden bij de patiënt.
Een hoofdpijn-dagboek wordt gezien als een belangrijk instrument om het gewenste inzicht te verkrijgen: zowel de
NHG standaard (NHG, 2014) als de behandeling in de tweede lijn (Couturier, 2007) adviseren het gebruik van een
dagboek.
Meerwaarde van het dagboek is Alternatief voor een dagboek is om een beroep te doen op het geheugen van
patiënten, maar dit blijkt niet altijd even betrouwbaar te zijn, zeker over lagere termijn (Schneider, 2016). Volgen
(meten) van de ontwikkeling van de hoofdpijn, en daarmee het effect van interventies, is daarmee gebaseerd op
drijfzand.
Des te sneller er wordt gestart met het (eenduidig) registreren van de hoofdpijn van de patiënt, des te sneller
kan de juiste behandeling ingezet worden en de effecten geëvalueerd. In de eerste lijn wordt de hoofdpijnlast
van de patiënt vaak niet gestructureerd in kaart gebracht, onder andere omdat digitale middelen ontbreken. Bij
overdracht naar de tweede lijn, wordt daarom opnieuw gestart met het diagnose traject omdat duidelijke
informatie ontbreekt.

2.5

Digitaal dagboek

Momenteel wordt vooral gebruik gemaakt van papieren dagboeken (NHG Thuisarts, 2014). Deze hebben als
nadeel dat papier snel verloren gaat en moeilijk deelbaar is over verschillende partijen. Daarnaast biedt een
papieren registratie weinig mogelijkheid tot analyse van de ingevulde gegevens en dwingt het geen eenduidige
registratie af.
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Het bieden van digitale oplossingen voor de registratie van hoofdpijnlast, neemt veel van deze nadelen weg. Een
digitaal dagboek voorkomt dat diagnostiek telkens opnieuw dient plaats te vinden en er kan voortgebouwd worden
op eerdere informatie.
Daarnaast biedt een digitaal dagboek toegevoegde waarde door het herkennen van patronen en het uitvragen van
relevante aspecten om de zorgverlener te ondersteunen bij het stellen van de diagnose en volgen van de
aandoening. Een digitaal dagboek biedt kansen op een betere registratietrouw van de patiënt, doordat op afstand
gevolgd kan worden of de patiënt wel trouw registreert.
Er zijn tientallen ‘hoofdpijndagboeken’ beschikbaar via app-stores. Deze app’s richten zich primair op de patiënt en
niet op de zorgverlener. Ze ondersteunen de patiënt om goed zicht te krijgen op en leren omgaan met hoofdpijn.
De app’s ondersteunen zelden de diagnosestelling en behandeling van de patiënt door een zorgverlener. Daarnaast
richten de app’s zich meestal op 1 soort hoofdpijn (migraine of cluster). Het LUMC lijkt wel een veelbelovend
dagboek ontwikkeld te hebben, welke eventueel in een zorgpad geïntegreerd kan worden. Het LUMC stelt dit
vooralsnog niet beschikbaar aan andere zorgverleners (zie paragraaf 6.6).
De tweede lijn heeft voor de complexere gevallen contact met een derde lijn en bespreekt op MDO’s deze gevallen.
Ook bij het MDO is een goed begrip van de situatie van de patiënt essentieel. Door hetzelfde (digitaal) dagboek te
gebruiken in de keten (0de, 1ste, 2de/3de lijn), wordt inzicht in de hoofdpijn door de gehele keten inzichtelijk. Dit blijft
verder buiten scope van dit ontwerp.

2.6

Toekomstige ontwikkelingen behandeling chronische hoofdpijn

Er zijn de laatste jaren nieuwe inzichten ontstaan rondom de behandeling van hoofdpijn:
 Hoofdpijn wordt niet meer primair als vasculair gezien maar neuronaal;
 Behandeling met aanvalsmedicatie en het verlagen van de frequentie van aanvallen met preventieve
medicatie is verbeterd;
 Bij chronische pijn, waar hoofdpijn onder valt, is meer aandacht voor psychologische en sociale
aspecten en niet alleen de biomedische aspecten (biopsychosociaal model).
 Digitale middelen worden ingezet om zicht te krijgen op hoofdpijnsituatie patiënt en het meten van de
effectiviteit van de behandeling.
De verwachting is dat in de nabije toekomst de beschikbaarheid van nieuwe medicatie, CGRP-remmers (IVM,
2019), voor een grote verbetering van de migrainezorg zorgt (geldt niet voor spanningshoofdpijn en
medicatieovergebruikshoofdpijn). Momenteel lopen een aantal onderzoeken naar het middel. De Food and
Drug Adminsitration (FDA / bepaalt toelating geneesmiddeling in de USA) heeft de eerste behandelingen
toegelaten (FDA, 2019). Ook de European Medicines Agency's (EMA) is positief over toelating tot de markt
(European Medicines Agency's, 2018). Het Zorginstituut heeft voorlopig nog negatief geadviseerd (Zorginstituut
Nederland (Schutte), 2019), dit is voornamelijk gebaseerd op het ontbreken van voldoende (vergelijkend)
onderzoek om vergoedingsinschaling mogelijk te maken. Het lijkt een kwestie van tijd totdat CGRP-remmers
worden opgenomen in het basispakket.
De financiële impact is groot: gezien het grote aantal patiënten en de kosten per jaar per patiënt, schatting
tussen de € 5.000 en € 10.000 (IVM, 2019), zal het voorschrijven en bewaken van de kosten extra aandacht
vragen.
Een expertisecentrum hoofdpijn kan een regie-voerende rol krijgen in het beheersen van de kosten door de
toegang tot de medicatie te reguleren. Door de gestructureerde en betrouwbare manier van het in kaart
brengen van de klachten, kan voorkomen worden dat het middel onterecht verstrekt wordt.
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3. Concept Hoofdpijn Expertise Centrum
3.1

Hoe het begon

Het HEC kreeg in eerste instantie vorm als de ‘integrated headache service’. Dit is beschreven door Dr. W.M.
Mulleners en Prof. Dr. T.J. Steiner in een eerste concept onder de titel ‘Organisation of headache services in the
Nijmegen area’ (zie bijlage 1). Dit document start bij de constatering dat de hoofdpijnzorg verbeterd kan
worden: de kwaliteit van leven van hoofdpijnpatiënten kan flink verbeteren en het heeft grote meerwaarde
voor de maatschappij. Het stroomlijnen van de zorg tussen de verschillende lijnen wordt als oplossing
geschetst. Dit door de inzet van een Headache coach vanuit een Headache Support Team. Hiermee was het
idee van het HEC geboren!
Het idee is verder uitgewerkt in een eerste pitch. In deze pitch krijgt het HEC meer vorm. Belangrijke
verschuiving in het idee is dat het niet meer draait om het stroomlijnen van zorg tussen de lijnen, maar het
ondersteunen van de eerste lijn. Daarnaast wordt het belang van de ICT-ondersteuning benoemd en globaal
uitgewerkt. Digitalisering wordt gezien als essentieel onderdeel om het centrum levensvatbaar te maken. Dit
onder andere op basis van de ervaringen uit de regio Zwolle, waar men vorm heeft proberen te geven aan
ondersteuning van de eerste lijn door hoofdpijnverpleegkundigen. Het onderzoek dat gekoppeld was aan dit
initiatief (van den Berg, 2017) wees uit, dat de kwaliteit van zorg inderdaad verbeterde, maar dat de
organisatie van hoofdpijnverpleegkundigen fysiek op de huisartsenpraktijk, niet realistisch is, gezien de kosten.

3.2

Van ambitie naar Business case

Op basis van bovenstaande documenten is een eerste business case (BC) ontwikkeld (bijlage 2). Deze BC is zeer
tekstueel opgezet. Om interne en externe partijen beter mee te kunnen nemen, is een powerpoint gemaakt,
waarin op een meer visuele manier het idee van het HEC is uitgewerkt (bijlage 3).
Primair is de behandeling van hoofdpijn een taak van de eerste lijn, de huisarts. Uitgangspunt is dat dat zo
blijft. Ambitie is om huisartsen te ondersteunen bij het behandelen van hoofdpijn als chronische ziekte zoals
het door de NHG ook wordt geduid, zonder de verantwoordelijkheid over te nemen in de 2 e lijn. In figuur 8 is
het concept en de positionering van het HEC weergegeven:

Figuur 9 Globaal concept HEC

Zoals geschetst in paragraaf 2.2 is er sprake van onderbehandeling en onderdiagnostiek. De ambitie van het
HEC is, door deze onderbehandeling en onderdiagnostiek aan te pakken, de ziektelast van hoofdpijnpatiënten
te reduceren met 25 tot 50%. Het HEC wil dit bereiken door het organiseren van een betere ondersteuning van
de behandeling in de eerste lijn, concreet door de opvolging van patiënten tijdelijk over te nemen (zie verder
paragraaf 4.2). Daarnaast verwacht men door het ziektepatroon van de patiënt beter in kaart te brengen met
behulp van een digitaal dagboek, de diagnosestelling te verbeteren en daarmee foutieve behandelingen te
voorkomen.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de Zorgstandaard Chronische pijn (Pijnpatiënten naar één stem, 2017).
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Hierin wordt binnen een stepped care model als derde stap beschreven ‘Multidisciplinaire diagnostiek,
pijneducatie en behandeling in de eerste lijn in nauwe samenwerking met de tweede lijn’ (zie verder paragraaf
0). In de praktijk gebeurt dit momenteel minimaal tot niet.
Er zijn tot nu toe weinig Initiatieven geweest om invulling te geven aan ondersteuning van huisartsen op het
gebied van hoofdpijn. De bekende initiatieven zijn gestrand op de financiering (van den Berg, 2017)
(Samendraads, 2017). Grote verschil met vorige initiatieven is, dat het CWZ vooral op een digitale manier
invulling wil geven aan de oplossing, wat financieel een andere impact zal hebben: goedkoper door het
ontbreken van verplaatsingen en effectievere consultvoering met ondersteuning van het digitale dagboek.
De ambitie is om oktober 2020 met de behandeling van de eerste patiënten te beginnen en vanuit de eerste
ervaringen door te ontwikkelen.
Figuur 10 (uit de powerpoint business case, bijlage 3) benoemt de redenen van het CWZ om vorm te geven aan
het HEC.

Figuur 10 Afbeelding uit BC HEC CWZ: waarom doen?

De Raad van Bestuur van CWZ onderschrijft de ambities van het HEC. Daarbij wordt vooral de samenwerking
met huisartsen als belangrijk gezien.
De presentatie heeft meerdere versies gekend en is gebruikt bij huisartsen en zorgverzekeraars. Het idee heeft
daarbij verschillende namen gekend: van ‘integrated headache serivice’, via ‘virtueel hoofdpijn centrum’ en
‘regionaal hoofdpijnexpertisecentrum’ tot uiteindelijk Hoofdpijn Expertise Centrum CWZ Nijmegen (afgekort
HEC). Voor de patiënten-hoofdpijn-vereniging, Hoofdpijnnet, is de business case omgezet naar en uitgebreid
met een aantal praatplaten (bijlage 4).

3.3

Stakeholders

De ambitie en daarmee het doel van het HEC is met de BC neergezet. Op basis hiervan is een kerngroep
(paragraaf 1.5) gestart met de uitwerking en realisatie van het HEC. Het bespreken en steun krijgen voor de
ambitie en het belang, is een doorlopend proces. Daarbij kunnen een groot aantal stakeholders onderkend
worden. Er kan daarbij een onderscheid gemaakt worden tussen de stakeholders die:
 belang hebben bij een goede behandeling van de ziekte;
 betrokken zijn bij de behandeling;
 betrokken zijn bij de organisatie van de behandeling
Dit is weergegeven in figuur 9.
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Figuur 11 Stakeholders belanghebbenden, behandelaren en organisatie

In hoeverre de partijen betrokken worden bij de organisatie van het HEC, is afhankelijk van de keuzes die
gemaakt worden op de verschillende gebieden (organisatie, financiering, informatievoorziening).
De patiënten (via de hoofdpijnvereniging), de huisartsen (georganiseerd via de ELG, OCE, CIHN) en
zorgverzekeraars worden als belangrijkste partners en partijen gezien om mee te nemen in het initiatief. Hier
wordt dan ook de meeste energie in gestoken.
De interne stakeholders zijn vanaf het begin meegenomen. In bijlage 20 is een stakeholder analyse opgenomen
van de verschillende stakeholders, hun belangen en rol.
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4. Organisatie
4.1

Positionering tussen eerste en tweede lijn in

Het HEC gaat invulling geven aan de opvolging van hoofdpijnpatiënten. Deze zorg behoort
voornamelijk tot het domein van de eerste lijn, de huisarts. Door onbekendheid met en
beperkte beschikbaarheid van tijd, methoden en (digitale) middelen bij huisartsen, komt
deze zorg suboptimaal uit de verf in de eerste lijn. Het HEC dient hier invulling aan te geven,
waarbij de regie bij de eerste lijn blijft.
In Nederland is de zorg georganiseerd in zogenaamde ‘lijnen’:
 0de lijn: door de patiënt zelf: zelfzorg en preventie
 1ste lijn: rechtstreeks toegankelijk. Belangrijkste zorgverlener is hierin de huisarts, maar ook apotheek
fysio, tandarts ea. De huisarts is tevens de ‘poortwachter’ tot de 2 e lijn.
 2e lijn: niet rechtstreeks toegankelijk maar alleen na verwijzing: gespecialiseerde zorgverleners in
ziekenhuizen.
 3e lijn: academische ziekenhuizen en specialistische centra.
In de zorgstandaard Chronische pijn (Pijnpatiënten naar één stem, 2017) wordt aan de indeling van zorg een
derde stap toegevoegd, om een betere invulling te kunnen geven aan de stepped care aanpak bij chronische
pijn: diagnostiek, pijneducatie en behandeling in de 1ste lijn in samenwerking met de 2e lijn.
Figuur 12 verbeeldt het idee van stepped: de juiste zorg aan de juiste patiënt bieden. Niet te weinig, maar ook
niet te veel. Als nodig wordt opgeschaald, en indien (weer) mogelijk afgeschaald. Dit wordt verbeeld door de
pijlen.

Figuur 12 Stepped care Chronische pijn

Het HEC geeft invulling aan de derde stap: behandeling in de 1ste lijn in samenwerking met de 2e lijn. Hiermee
ontstaat een nieuwe vorm van zorgverlening tussen de 1ste en 2e lijn in. Deze zorg wordt vaak anderhalve lijns
(1½de lijns) zorg genoemd. Bij een aantal zorgsoorten en in bepaalde regio’s heeft deze vorm van zorg al een
plek gevonden (Maassen, 2019).

4.2

Specificaties organisatie HEC

De organisatie van het HEC dient aan de volgende specificaties te voldoen, welke zijn gespecificeerd door de
organiserende afdeling Neurologie van het ziekenhuis:
 Het HEC ondersteunt de 1ste lijn (huisarts). Regie blijft in de 1ste lijn;
 De verpleegkundige van het HEC heeft contact met de patiënt en voert zelfstandig dossier;
 De verpleegkundige van het HEC opereert vanuit het ziekenhuis;
 Het ziekenhuis faciliteert het HEC en de verpleegkundige van het HEC. Het gaat hierbij om:
o Ziekenhuis organiseert opleiding en borgt kwaliteit verpleegkundigen
o Ziekenhuis stelt een werkplek beschikbaar
o Beschikbaar stellen digitale middelen: EPD, digitale infrastructuur voor beeldcontact met
patiënt, communicatiemogelijkheden met huisarts en digitale middelen om de patiënt te
begeleiden;
 De verpleegkundige kan binnen afgesproken protocollen met de huisarts, zelfstandig de behandeling
van hoofdpijnpatiënten aanpassen;
 De verpleegkundige van het HEC rapporteert aan de huisarts;
 De verpleegkundige van het HEC verwijst NIET zelfstandig door naar de 2 e lijn;
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Liefst buiten eigen risico patiënt (huisartsenzorg): in het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op
de financiering.

Met een aantal huisartsen, regievoerders van de hoofdpijnzorg, is een workshop geweest. Het verslag van deze
bijeenkomst is terug te lezen in bijlage 5. Door de huisartsen zijn daarbij de volgende randvoorwaarden
aangegeven:
 Behandeling conform (transparante) protocollen die in gezamenlijkheid opgesteld worden conform de
NHG standaard;
 Expliciet duidelijkheid over moment stoppen opvolging door verpleegkundige;
 Ondersteuning bij diagnostiek ‘mengvormen’;
 Opvolging via reguliere kanaal Zorgdomein;
 Niet spreken over ‘verwijzing’ maar over ‘opvolging door...’;
 Contactmomenten tussen huisarts en verpleegkundige organiseren zodat men elkaar kent, er een
gezicht achter de hoofdpijnverpleegkundige zit;
 Neerzetten als alternatief voor aanvullend onderzoek;
 Terugkoppeling verpleegkundige naar huisarts moet goed geregeld zijn; ook proactief bij ‘issues’;
 Vooral inzetten bij afbouw medicatie (detox);
 Voorkomen overdiagnostiek via beeldonderzoek: patiënten willen graag gerustgesteld worden en
vragen om scans terwijl daar geen objectieve klinische reden voor is, los van het geruststellen van de
patiënt. HEC moet niet leiden tot meer beeldvormend onderzoek;
 Kosten van behandeling liefst buiten het Eigen Risico van patiënten, conform overige huisartsenzorg;
 Alternatief voor patiënten die geen digitale zorg wensen te ontvangen;
 Geen hersenscan voor de eerste lijn: deze is niet/moeilijk te interpreteren door huisarts (itt scan van
knie, thorax of echo).
Naast bovenstaande specificaties, werd er meegeven, dat veel huisartsen zich er niet bewustzijn van zijn, dat
hoofdpijnzorg beter kan. Het HEC zal aandacht moeten vragen en overtuigen dat hoofdpijnzorg beter kan,
oftewel: er is nog missiewerk te doen.
Eisen die aan de organisatie van het HEC worden gesteld vanuit het CWZ:
 De financiering voor de structurele zorg dient geborgd te worden:
o Vanuit de ambitie van het CWZ als STZ hoofdpijn expertise centrum, wordt vorm gegeven aan
dit initiatief onder andere via innovatiegelden. Op de langere termijn dient deze zorg wel
structureel bekostigd te worden;
o Wens is, dat de financiering van het HEC niet ten koste gaat van de overige zorg die geleverd
wordt door het CWZ;
 Het HEC moet zorgen voor borging van de STZ-hoofdpijn expertise status van het CWZ;
 Bewijsvoering voor de meerwaarde van het HEC;
 Zorg wordt via digitale kanalen geleverd. Geen fysiek contact of fysieke consulten bij het HEC;
 Er dient zoveel mogelijk gewerkt te worden conform de standaarden van CWZ (oa qua ICT).
Derde, en natuurlijk de belangrijkste partij, zijn de patiënten: daar draait alles om. De patiëntenvereniging
Hoofdpijnnet ondersteunt het initiatief. Zij hebben ook medewerking toegezegd onder andere om te
ondersteunen bij gesprekken met zorgverzekeraars. De betrokken neurologen, huisartsen en verpleegkundigen
hebben veel contacten met patiënten, maar er zijn geen individuele patiënten betrokken.
De patiënt moet bij het HEC wel het gevoel hebben, dat het huisartsenzorg betreft. Niet dat hij/zij onder
behandeling staat van de het CWZ.

4.3

Samenwerking huisarts en HEC

De huisarts en het HEC dienen een juridische overeenkomst te sluiten om de verantwoordelijkheden bij de
inzet van het HEC scherp te krijgen. Het betreft immers geen reguliere doorverwijzing, maar uitvoering van de
opvolging van patiënten onder regie van de huisarts. Voor de pilot is deze samenwerking uitgewerkt in een
juridische overeenkomst (bijlage 6). Bij deze overeenkomst hoort een protocol (bijlage 7). De overeenkomst
schetst voor beide partijen duidelijkheid over de werkwijze van het HEC. In het protocol is uitwerkt:
 Welke diensten het HEC aanbiedt (en wat niet)
 Wat inclusie/exclusie criteria zijn
 Hoe de opvolging er uitziet van de diensten die het HEC aanbiedt.
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Tijdens de pilot dient met iedere huisarts een overeenkomst gesloten te worden. Er wordt nog onderzocht of
dit eenvoudiger kan, waarbij een organisatie namens de huisartsen een overeenkomst sluit (zie ook paragraaf
4.5).

4.4
4.4.1

Financiering
Inleiding

Het CWZ start het hoofdpijnexpertise centrum op vanuit eigen (innovatie)gelden en vanuit de ambitie om
verder invulling te geven aan de STZ expertise status.
De ambitie is daarbij niet alleen om het HEC bij het CWZ te starten, maar om structureel de hoofdpijnzorg in
Nederland te verbeteren. Daarvoor is een structurele betaaltitel noodzakelijk zodat elders in Nederland
vergelijkbare initiatieven gerealiseerd kunnen worden.
Financiering van opvolging van hoofdpijn als chronische ziekte, onder regie van de huisarts, is conform de
richtlijnen en standaarden van goede zorg en zou dan ook voor vergoeding in aanmerking moeten komen
binnen de Zvw.
Als door de reguliere bekostiging de exploitatiekosten niet gedekt worden, zal de 1½ lijns functie van het HEC
niet levensvatbaar zijn en zal men terugvallen op (onder)behandeling in de 1ste lijn en/of meer
doorverwijzingen naar de 2e lijn.
4.4.2

Specificaties financiering

Aan de structurele financiering van het HEC kunnen de volgende eisen gesteld worden:
1. Dekkend voor de kosten die gemaakt worden door het HEC. Deze kosten zullen vooral bestaan uit:
a. Uren die gemaakt worden door verpleegkundigen besteedt aan de patiëntenzorg
b. Overleg en afstemmingstijd van verpleegkundigen
c. Overheadkosten voor ICT (applicaties, infrastructuur) en huisvestingsfaciliteiten;
2. Liefst ook dekking voor onderzoekskosten waarmee de zorg geëvalueerd kan worden;
3. Minimale administratieve last voor huisartsen of contracterende partij namens de huisartsen;
4. Schaalbare financiering: zowel voor het HEC als voor andere organisaties die deze zorg aan willen gaan
bieden in NL;
5. Liefst buiten het eigen risico van de patiënt aangezien de zorg eerstelijns/huisartsenzorg betreft;
6. Buiten bestaande afspraken tussen ziekenhuis en verzekeraar (plafond) gezien het ontbreken van
substitutie (zie paragraaf 4.4.4);
7. Continuïteit waarborg over meerdere jaren.
Deze vraag is voorgelegd aan ‘ZorgvoorInnoveren’ (Zorg voor innoveren, 2020). Zij gaven aan dat een traject via
de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) / Beleidsregel innovatie voor kleinschalige experimenten (Nederlandse
Zorgautoriteit NZA, 2018) het meest kansrijk lijkt:
 Het HEC sluit aan op het doel van de beleidsregel: ‘verbetering van de kwaliteit van zorg voor de
patiënt’ en ‘nieuwe of vernieuwende zorgverlening met een betere prijs/kwaliteitsverhouding’;
 Het betreft hier een nieuwe zorgprestatie: ondersteuning huisarts bij opvolging chronische hoofdpijn.
Toets zal na aanvraag door de NZa plaatsvinden;
 3 tot 5 jaar (=looptijd experiment) is een mooie termijn die aansluit om bewijslast te verkrijgen voor
de meerwaarde van het HEC;
 Sluit aan bij de ambitie om op termijn structureel de hoofdpijnzorg landelijk te verbeteren;
 De zorgprestatie past het beste in Segment 3 huisartsenzorg/eerste lijnzorg. Het betreft immers geen
Medisch Specialistische Zorg.
Ambitie van het HEC is een reductie van de ziektelast van de hoofdpijnpatiënten met 25% tot 50%. Als dit
waargemaakt wordt, lijkt opname in het pakket voor de hand liggend.
4.4.3

Zorgverzekeraars

Een voorwaarde voor de beleidsregel kleinschalige experimenten, is dat de aanvraag samen met een
zorgverzekeraar wordt ingediend. Er lopen gesprekken met zorgverzekeraars. Een eerste concept uitwerking
van de beleidsregel is opgenomen in bijlage 14.
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Het grote knelpunt is, dat zorgverzekeraars erg inzetten op substitutie van zorg. Ze zijn bereid mee te werken
aan deze bekostiging maar willen daar tegenover bezuinigingen zien. Zorgverzekeraars hebben de
‘zorgstandaard voor chronische pijn’ geaccordeerd waarmee ze aangeven ook vorm te willen geven aan de
samenwerking tussen de eerste en tweede lijn. Dilemma voor zorgverzekeraars is dat ze zorgkosten dienen te
bewaken en geen direct belang hebben bij de realisatie van gezondheids- en maatschappelijke winst.
4.4.4

Minimale substitutie binnen zorgsilo’s

Uitgangspunt bij veel vernieuwingen in de zorg, is dat de nieuwe zorg oude zorg dient te vervangen: substitutie.
De situatie rondom hoofdpijn betreft niet het vervangen van 2e lijns zorg, maar het tegengaan van
onderdiagnostiek en onderbehandeling in de eerste lijn. Daardoor is de verwachting dat het substitutie effect
in de zorg beperkt zal zijn.
Het HEC kent maar zeer beperkt een substitutie effect:
 Hoofdpijn/migraine patiënten krijgen vaak de mededeling ‘dat ze er maar mee moeten leven’.
Daarmee is het zorgtraject vaak afgesloten, met als gevolg een (vaak onnodig) grote impact op de
kwaliteit van leven en ziektelast.
 Substitutie kan wel beperkt ontstaan doordat minder patiënten worden doorgestuurd naar de 2e lijn.
Denk daarbij vooral aan medicatieovergebruikshoofdpijn (ivm een detox) en patiënten die geen
genoegen nemen met de mededeling ‘dat ze ermee moeten leren leven’.
 Substitutie kan tevens optreden bij medicatieovergebruikshoofdpijn waarbij deze wordt afgebouwd
(detox) en daarna derhalve minder medicijnkosten gaat maken.
 Het is waarschijnlijk dat de nieuwe zorgvorm zal leiden tot een groter bewustzijn van de impact van
hoofdpijn bij de huisarts. Naast een betere behandeling in de eerste lijn zal dit zeker ook gaan leiden
tot nieuwe verwijsstromen naar de tweede lijn. Deze nieuwe stromen zullen het substitutie effect
gedeeltelijk tenietdoen.
Deze substitutie staat in geen verhouding tot de meerwaarde van het HEC op het gebied van terugdringen van
verzuim en ziektelast. Maatschappelijk is er wel degelijk een substitutie effect, namelijk met het sociale domein
waar hoofdpijnpatiënten dan beter participeren.

Figuur 13 Kosten en opbrengsten vallen in verschillende silo's

Het ontbreken van substitutie effecten binnen de zorgkosten lijkt de grootste barrière te zijn voor
zorgverzekeraars. Concreet aantonen van de winst op het gebied van ziektelast en maatschappelijke kosten is
essentieel.
Voor de Zorgverzekeraar kan er op (korte) termijn urgentie ontstaan om een oplossing te zoeken ivm de
toelating van nieuwe medicatie voor migraine de CGRP-remmers (zie paragraaf 2.6). Gezien de hoge kosten van
deze medicatie, zullen verzekeraars deze nieuwe middelen beheerst naar de markt willen brengen.
Verwachting is dat de indicatiestelling om een correcte diagnose te borgen voor aanvang en het uitschrijven
van (vervolg)recepten voorbehouden zal blijven aan de 2e lijn. Daarbij zal objectief de werkzaamheid
aangetoond moeten worden.
Het HEC en de onderliggende infrastructuur zou dit kunnen faciliteren door de situatie van de patiënt goed in
kaart te brengen en daarmee de doorstroom filteren en stroomlijnen. Als dit allemaal via de 2e lijn, de
neuroloog, moet gaan lopen, staan daar hogere kosten tegenover en zullen daar capaciteitsproblemen
ontstaan. De huidige neurologie wachttijden zitten net onder de aanvaardbare norm (RIVM, 2020 (5)). Als het
HEC deze rol van de 2e lijn overneemt, zou er wel een substitutie effect binnen de 2e lijn ontstaan.
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4.5

Alternatieven

Binnen de organisatie zijn keuzes gemaakt, welke grote invloed hebben op de processen en
informatievoorziening. Een aantal alternatieven zijn in onderzoek of kunnen dienen als terugvalscenario als
voorgenomen oplossingen niet gerealiseerd kunnen worden.
Een aantal alternatieven:
1. Samenwerking met zorggroepen in plaats van met individuele huisartsen
Afspraken maken en een overeenkomst sluiten met een zorggroep, scheelt veel administratieve
ballast
2. Hoofdpijnzorg niet aanbieden via het HEC, maar verbetering van hoofdpijnzorg door:
a. Opleiden van huisartsen en beschikbaar stellen van tooling aan huisartsen
b. Opleiden en ondersteunen praktijkondersteuners huisarts
c. Zelfmanagement en regie mogelijkheden patiënt verbeteren
3. Alternatieve verwijsmogelijkheden organiseren voor verwijzing door huisarts
Als huisartsen het HEC niet inzetten voor opvolging, zal verbetering van hoofdpijnzorg uitblijven.
Patiënten zouden ook via andere verwijzers toegang kunnen krijgen tot goede hoofdpijnzorg van het
HEC. Figuur 14 schetst alternatieven voor de doorverwijzing naar het HEC.

Figuur 14 Alternatieven verwijzing

HEC positioneren als 2e lijns zorg
Tot nu toe is bewust gekozen om de regie bij de huisarts te laten. Als dit organisatorisch/financieel
niet haalbaar is, kan het HEC ook als 2e lijn gepositioneerd worden en onder regie van de neuroloog
gaan opereren. Daarmee vervallen echter veel voordelen zoals voorkomen van dubbele diagnostiek,
snelle toegang tot de zorg in verband met bestaande wachtlijsten en minder kosten door inzet van
verpleegkundigen in plaats van neurologen.
5. Alternatieve financiering. In plaats van de beleidsregel ‘kleinschalige experimenten’:
a. Subsidieregeling Veelbelovende zorg
b. Segment 3 huisartsenzorg
c. Eerstelijns ondersteuningsgelden
d. Transformatiegelden
e. 2e lijns/ MSZ budget
In bijlage 8 zijn bovenstaande alternatieven verder uitgewerkt. Mocht blijken dat de beoogde financiering via
de beleidsregel Kleinschalige experimenten niet haalbaar is, dan kan 1 van de alternatieven mogelijk een
oplossing zijn.
4.
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5. Zorgproces
5.1

Inleiding

De (zorg)processen van het HEC geven invulling aan de opvolging van hoofdpijnpatiënten
onder regie van de huisarts.
Deze processen hebben vorm gekregen door gesprekken met het kernteam, op basis van
de businesscase en de organisatie die gewenst is (hoofdstuk 4), de overeenkomst tussen de huisarts en het HEC
(bijlage 6) en het onderliggende protocol (zie bijlage 7).

5.2

Use cases

Primaire proces van het HEC is het opvolgen van de hoofdpijnpatiënt door de verpleegkundig specialist.
Hieronder een toelichting op een hoog abstractieniveau.
Het primaire proces start met:
1. De overdracht van de opvolging van
de patiënt door de huisarts aan de
verpleegkundig specialist van het
HEC. Bron daarbij is het
huisartsinformatiesysteem (HIS) van
de huisarts, waarna de
verpleegkundig specialist de dossier
voering overneemt in het eigen
elektronisch patiëntendossier (EPD).
Voordat de huisarts hiertoe
overgaat, dient hij/zij dit met de
patiënt afgestemd te hebben en
gecontroleerd dat de patiënt voldoet
aan de inclusiecriteria van het HEC.
2. Als de patiënt door het HEC
geaccepteerd wordt, dan wordt er
een dossier voor de patiënt
aangemaakt en een
hoofdpijndagboek.
3. Er vindt een intake plaats van de
patiënt door de verpleegkundig
specialist. Hierbij worden een aantal
vragenlijsten uitgezet naar de
patiënt, wordt het dossier van de
patiënt aangevuld en krijgt de
patiënt uitleg over de werkwijze en
het digitale dagboek.
4. De patiënt dient tijdens de opvolging
het digitale hoofdpijndagboek bij te
houden.
5. Volgens protocol bespreekt de
verpleegkundig specialist de
ontwikkeling van de hoofdpijn van
de patiënt. De behandeling en
Figuur 15 Use case Primaire proces HEC -opvolgen hoofdpijnpatiënt
medicatie wordt daarbij bijgesteld.
Dit gebeurt op basis van de inzichten
die worden verkregen door het hoofdpijndagboek. De bevindingen en de bijstellingen van het beleid
worden vastgelegd in het dossier van de patiënt in het HEC. Deze bespreking vindt digitaal plaats.
6. Als de gewenste doelen zijn bereikt of als de patiënt of de verpleegkundig specialist denkt dat er geen
verbetering meer behaald kan worden in de situatie, dan wordt de opvolging door het HEC afgesloten.
Daarbij wordt de patiënt weer overgedragen aan de huisarts. Het dossier van de patiënt bij het HEC wordt
gesloten.
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7. Bij wijziging beleid, afsluiting van het dossier of bij andere bijzonderheden, informeert de verpleegkundig
specialist de huisarts. Daarbij worden de relevante gegevens uit het dossier van het HEC gedeeld met de
huisarts die deze registreert in zijn HIS.
Naast bovenstaande primaire proces, kunnen een aantal use cases onderkend worden, die tevens ondersteund
dienen te worden. Deze zijn hieronder weergegeven:
8. Overleg tussen de huisarts en de
verpleegkundig specialist. Dit kan
bijvoorbeeld zijn omdat een huisarts
niet weet of een patiënt wel of niet
doorgestuurd moet worden voor
opvolging, of als de verpleegkundig
specialist vragen of twijfels heeft over
de voortgang van de opvolging. De
huisarts zal daarbij zijn centrale
systeem, het HIS en de
verpleegkundige het eigen EPD
hebben als belangrijkste bron.
9. De patiënt moet vragen kunnen
stellen aan het HEC / de
verpleegkundig specialist die
hem/haar behandelt. Het
hoofdpijndagboek biedt de
verpleegkundig specialist inzicht in de
voortgang van de patiënt.
10. Als de patiënt zin hoofdpijndagboek
niet of niet juist invult, zal de
verpleegkundig specialist de patiënt
hierop aanspreken. Dit is de basis
voor de opvolging en zonder deze
data kan een goede opvolging niet
plaatsvinden.
11. Door een administratief medewerker
zal de geleverde zorg gedeclareerd
moeten kunnen worden. Aanname is
dat dat gebeurt bij de
zorgverzekeraar (noot: de
financieringsconstructie met de
zorgverzekeraar is nog niet
gerealiseerd).
12. De werking van het HEC zal
geëvalueerd en aangestuurd dienen
te worden. Naast bevindingen uit het
EPD en de hoofdpijndagboeken,
zullen aparte evaluatie vragenlijsten
gestuurd worden aan de betrokkenen
bij het zorgproces (patiënt, huisarts,
verpleegkundig specialist). Zowel qua
proces, inhoudelijk, bedrijfsmatig als
financieel zal er een evaluatie
plaatsvinden.

Figuur 16 Overige use cases HEC
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5.3

Taakverdeling huisarts en HEC/verpleegkundig specialist

Essentie van de taakverdeling tussen de huisarts en de verpleegkundig specialist van het HEC, dat de
verpleegkundig specialist geen diagnose mag stellen. Na het stellen van de diagnose zet de huisarts, eventueel,
een behandeling in, maar laat vervolgens de behandeling over aan het HEC.
Als het HEC sterke aanwijzingen heeft dat er een foutieve diagnose is gesteld, wordt terugverwezen naar de
huisarts die eventueel zijn diagnose bijstelt.
Deze taakverdeling kan helder gemaakt worden op basis van het procesmodel van de ziekenhuis referentie
architectuur (ZIRA) (NiCTiZ, z.d. (2)) waarin het ‘leveren van zorg’ wordt beschreven, zie Figuur 17. Daarin
worden verschillende stappen onderscheidden. Als de zorg activiteiten van het HEC daarop geplot worden, dan
beperken deze zich tot (blauwe kader in Figuur 17):
 opstellen behandelplan,
 behandelen (in de terminologie van het HEC: opvolgen),
 adviseren en
 terug overdragen (aan de huisarts).
De huisarts richt zich op de eerste twee en eventueel derde stap (rode kader in Figuur 17):
 Vaststellen zorgbehoefte
 Diagnosticeren
 Opstellen behandelplan (eventueel)
Uitvoeren aanvullend onderzoek is bij de samenwerking tussen huisarts en HEC niet van toepassing.

Figuur 17 Taakverdeling huisarts - HEC op procesmodel ZIRA, onderdeel 'Leveren van zorg'

5.4

Vertaling use cases naar procesmodel

Bovenstaande use cases zijn vertaald naar een procesmodel. Waar de use cases situaties beschrijven, is in het
procesmodel een flow toegevoegd, waarbij de processen in onderlinge samenhang zijn gemodelleerd en in
meer detail uitgewerkt.
In onderstaande Figuur 18 zijn de processen op het hoogste niveau uitgewerkt.
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Figuur 18 Processchema HEC niveau 0

De detail uitwerking van de processen in processchema’s met een toelichting op de processtappen zijn
opgenomen in bijlage 22. In de uitwerking in deze bijlage wordt tevens de interactie tussen processtap met de
verschillende applicaties weergegeven. De applicaties worden verder toegelicht in hoofdstuk 8.
In onderstaande tabel wordt aangegeven waar de use cases terugkomen in de processen in bijlage 22.
Nr.
1
2

Use case
Overdracht opvolging behandeling VPS
Aanmaken dossier / ICT omgeving

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Intake / uitleg VPS-patiënt
Aanval registratie / bijhouden dagboek
Begeleiding / opvolging
Afsluiting opvolging
Terugkoppeling / overleg VPS-huisarts
Overleg huisarts – verpleegkundig specialist
Hulpvraag patiënt aan HEC
Reminder registratie
Declaratie opvolging
Evaluatie en sturing HEC

5.5

Nr.
2
2.4
3.2
3.3
3.4
3.5
4
3.9
1
3.6
3.10
5
6

Proces
Doorsturen voor opvolging
Accepteren opvolging
Aanmaken profiel dagboek
Intake
Bijhouden dagboek / registratie aanvallen
Bespreken situatie
Afsluiten opvolging
Informeren HA
Consultatie HA VS
Hulpvraag
Monitoring dagboek trouw
Declaratie opvolging
Sturing en verantwoording

Functionaliteit ter ondersteuning van use cases

Vanuit bovenstaande use cases, kunnen een aantal functionaliteiten afgeleid worden die ondersteund dienen
te worden met digitale systemen.
Nr.
1.

Functionaliteit
Elektronisch dossier (EPD)

2.

(Digitaal) Dagboek

3.

Overzichten (dashboards)

4.

Vragenlijsten

5.
6.

Evaluatie vragenlijsten
Communicatie ondersteuning HEC
en patiënt: digitale consultvoering
Communicatie ondersteuning HEC
en patiënt: vragen patiënt

7.

Toelichting
waarin het HEC / verpleegkundig specialist
zijn dossier voert
waarin de patiënt het verloop van zijn
hoofdpijn en relevante zaken kan bijhouden
die inzicht bieden in soort en ontwikkeling
van de hoofdpijn van de patiënt
waarmee aanvullende informatie bij
patiënten uitgevraagd kan worden
om werking HEC te evalueren
om de patiënt te kunnen behandelen

Use case nr.
1–2–3–5–6
– 7 – 8 – 9 – 10
2–4–5–7

om ad-hoc vragen van patiënten te
ondervangen

9
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8.

waarmee de huisarts een patiënt kan
aanmelden voor opvolging
om patiënten te bespreken

1

om huisartsen vanuit het HEC op de hoogte te
houden van de opvolging en terug
overdragen als opvolging afgesloten wordt
om geleverde zorg vergoed te krijgen

7

11.

Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: opvolgingsverzoek
Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: overleg
Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: rapportage en
overdracht
Declaratie systeem

12.

Tooling voor data analyse

voor evaluatie

12

9.
10.

8

11

De functionaliteit van het huisartseninformatiesysteem (HIS) is buiten scope.
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6. Informatie
6.1

Inleiding

Om de gewenste informatievoorziening van het HEC in kaart te brengen, wordt het
informatiedomeinenmodel van ZIRA (NiCTiZ, z.d. (1)) als kapstok gebruikt. De meest
relevante domeinen voor het HEC zijn in Figuur 19 omcirkeld. Dit hoofdstuk specificeert de informatiebehoefte
in relatie tot deze domeinen. Daarbij wordt eerst ingaan op de benodigde informatie rondom het leveren van
zorg, Consultatie en Behandeling (paragraaf 6.2). Daarna zal er ingegaan worden op de verwijzing en
overdracht (paragraaf 6.3) zorgondersteuning (paragraaf 6.4) en sturing (paragraaf 6.5).

Figuur 19 ZIRA Informatiedomeinenmodel aandachtsgebieden HEC

6.2

Consultatie en behandeling

Kern van het model, het leveren van zorg: Consultatie en Behandeling, kent twee belangrijke bronnen van
informatie:
1. Inzicht in hoofdpijn(klachten) van de patiënt
2. Inzicht in de behandeling en onderliggende diagnose
De zorgondersteuning (zorgplanning, zorgfacturering) en de sturing (strategie en governance, planning en
control, verantwoording) betreft het primaire proces van het HEC.
Op basis van gesprekken met betrokken neurologen bij het HEC, analyse van literatuur (International Headache
Society, 2018) (NHG, 2014) en bestaand app’s, (onder andere Migraine Buddy (Migraine Buddy, 2019)), is het
datamodel zoals verbeeld in Figuur 20 ontstaan.
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Figuur 20 Datamodel HEC

Centraal in het model staat de ‘Patiënt’. Alle verleende zorg is gerelateerd en dus ook de registratie is
gerelateerd aan een hoofdpijnpatiënt.
Enerzijds wordt inzicht verkregen hoe de patiënt zijn/haar hoofdpijn ervaart en hoe deze zich ontwikkelt via
‘Aanval’ en ‘Medicatiegebruik’ en ‘Vragenlijsten’. De subset voor het dagboek, waarmee inzicht wordt
verkregen in de hoofdpijn ervaring van de patiënt, zijn in Figuur 20 donkerrood gekleurd.
Anderzijds wordt de zorg en behandeling in kaart gebracht via ‘Behandeling’ en ‘Diagnose’. Deze objecten zijn
blauw en worden vastgelegd in het EPD.
De twee groene objecten zullen zowel in het dagboek als het EPD terugkomen. Rondom de grijze objecten is
nog onduidelijkheid of en waar deze te realiseren.

6.3

Verwijzing en overdracht

De verwijzing en overdracht zoals benoemd in het ZIRA-informatiedomeinenmodel, speelt tussen de huisarts
en het HEC en vice versa. In de terminologie bij de samenwerking tussen huisarts en HEC wordt het begrip
‘verwijzing’ bewust vermeden, maar gesproken van ‘opvolging’. Het HEC levert een service aan de huisarts
door de patiënt op te volgen en is geen verwijzing van de 1ste naar de 2e lijn. Dat impliceert dat het
hoofdbehandelaarschap verschuift, wat niet het geval is. De regie blijft bij de huisarts.
Als de huisarts de patiënt doorstuurt voor opvolging, dient hij de volgende gegevens door te geven:
 patiëntgegevens (NAW, telefoon, eMail, BSN);
 de hulpvraag aan het HEC (migraine opvolging, spanningshoofdpijn opvolging, MOH opvolging of
diagnose verheldering, zie bijlage 7);
 de gestelde diagnose (conform ICD-10);
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 de ingezette behandeling (voorgeschreven medicatie, andere interventie);
 eventueel andere relevante (medische) informatie (relevante andere episodes, context patiënt).
Als het HEC de opvolging afsluit, zal de huisarts een verslag ontvangen van de opvolging:
 reden beëindiging opvolging: gewenst einddoel behaald of een andere reden;
 verslag van de opvolging: welke interventies hebben plaatsgevonden;
 bevindingen en beleid;
 eventueel adviezen voor vervolg behandeling/opvolging..

6.4

Zorgondersteuning

De informatiebehoefte vanuit Zorgondersteuning is niet uitgewerkt. Zoals in paragraaf 4.4 is toegelicht, is
onduidelijk hoe de financiering precies gaat verlopen. Welke exacte informatie-eisen er gesteld worden aan de
zorgfacturering is daarom onbekend.
Om zorg te kunnen factureren en zorgplanning op te zetten, zal altijd inzichtelijk moeten zijn welke zorg
verleend is en waar tijd aan is besteed. Hoe de vergoeding gaat worden, zal ingevuld worden zodra er
afspraken over financiering zijn.
Van de verleende zorg zal inzichtelijk moeten zijn:
 Contacten met patiënten: frequentie, duur en manier waarop contact is geweest (beeldcontact,
telefonisch, eConsult);
 Contacten met andere zorgverleners/huisartsen: frequentie, duur en manier waarop contact is
geweest (Patiëntoverleg, telefonisch, mail, anders?);
 Administratieve belasting (dossier activiteiten, planning, e.a.);
Bij de zorgplanning speelt, dat er weinig zicht is op de precieze druk en invulling van de werkwijze. Er zijn pas
enkele ervaringen met het op afstand begeleiden van patiënten. Hier zullen tijdens de pilotfase de eerste
ervaringen mee opgedaan worden. Door de tijdsbesteding goed te registreren kan er een beeld van de wensen
en eisen rondom de zorgplanning van de diensten van het HEC.
Bij de Zorgfacturatie is nog veel onduidelijkheid rondom codes, termijnen, prijssetting e.d. Verwachting is wel,
dat uiteindelijk een declaratie richting de verzekeraar gaat.

6.5
6.5.1

Sturing
Algemeen

Deze paragraaf werkt de ‘sturings’ laag uit het ZIRA model uit. Dit
gebeurt door vanuit de verschillende invalshoeken indicatoren te
benoemen.
Als eerste de indicatoren waarop het proces wordt geëvalueerd. Daarna
worden de uitkomsten van het HEC uitgewerkt. Wat de uitkomst van de
zorg is, is afhankelijk van de invalshoek. Quadruple aim (Sinsky, 2014)
onderscheidt 4 invalshoeken, die op verschillende domeinen benoemen,
wat goede zorg is: vanuit de patiënt, klinisch, financieel en voor de
zorgverlener. Hiermee ontstaat een compleet beeld van de opbrengst
van de zorg.
De indicatoren zijn tot stand gekomen door gesprekken met de
kerngroepleden, analyse van de organisatie en processen, gesprekken
met medewerkers van de afdeling Klant Markt en Innovatie van CWZ en
gesprekken met zorgverzekeraar VGZ.

Figuur 21 Indicatoren en uitkomsten

Vooruitlopend op de invulling van de applicaties (hoofdstuk 8) is reeds de bron van de informatie toegevoegd.
Met de specificering van wat gemeten wordt, wordt tegemoetgekomen aan de behoeften van de verschillende
stakeholders. In Figuur 22 is op genomen welke indicatoren voor welke stakeholders het meest interessant zijn.
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Zo zwart wit als hieronder gesteld, is het natuurlijk niet. Het geeft wel de kern weer waar de grootste belangen
van de verschillende partijen liggen.

Figuur 22 Aandachtsgebieden indicatoren en stakeholders

6.5.2

0-meting uitkomsten

Om het effect van de behandeling te duiden is bij veel indicatoren is een 0-meting gewenst: wat is de
ontwikkeling van de patiënt ten opzichte van de start van de behandeling? Het betreft hier vooral de
indicatoren die de ziektelast van de patiënt duiden.
Omdat het HEC zijn meerwaarde dient te bewijzen ten opzichte van de behandeling door de huisarts, zal als 0punt de start van de opvolging door het HEC genomen worden. De eerste 30 dagen van de opvolging zal de
hoofdpijn van de patiënt met behulp van het digitaal dagboek in kaart worden gebracht. Deze eerste maand zal
dienstdoen als ‘0-meting’.
6.5.3

Proces / bedrijfsinformatie: zicht op proces / werking HEC

Onderstaande kengetallen (indicatoren) geven zicht op het bedrijfsproces van het HEC. Wat is de input (nr. 1 en
2), wat is onderhanden werk (nr.3), geleverde activiteiten (nr. 4), output (5, 6, 7 en 8).

Nr Omschrijving

Afleiding

Bron

Doel

1

Aantal huisartsen die verwijzen

Som per maand

HiX

2

Aantal verwijzingen per huisarts

Wordt de verwijzende
doelgroep bereikt?
Structureel gebruik of
incidenteel

2a
2b
2c
2d

Som per maand
Som per maand
Som per maand
Som per maand

Zorgdomein
Zorgdomein
Zorgdomein
Zorgdomein

Som per maand
Som per maand
Som per maand
Som per maand

HiX
HiX
HiX
HiX

4a

Opvolging migraine
Opvolging spanningshoofdpijn
Opvolging medicatieovergebruik
Opvolging onduidelijk
klachtenpatroon
Aantal opgevolgde patiënten
Opvolging migraine
Opvolging spanningshoofdpijn
Opvolging medicatieovergebruik
Opvolging onduidelijk
klachtenpatroon
Gemiddeld aantal contact momenten
(beeld, eConsult) VPS patiënt
Contact migraine

4b

Contact spanningshoofdpijn

3
3a
3b
3c
3d
4

Zicht op productie HEC

HiX
Som contacten / aantal
patiënten
Som contacten / aantal
patiënten
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4c

Contact medicatieovergebruik

4d

Contact onduidelijk klachtenpatroon

5

% bijgestelde diagnoses na verwijzing

6

8a

Aantal afgeronde opvolgingen
voltooid
(maximaal doel bereikt)
Migraine
Spanningshoofdpijn
Medicatieovergebruik
Onduidelijk klachtenpatroon
Aantal afgeronde opvolgingen
onvoltooid (patiënt stopt vroegtijdig)
Migraine
Spanningshoofdpijn
Medicatieovergebruik
Onduidelijk klachtenpatroon
Gem. doorlooptijd opvolgingen
voltooid
Migraine

8b

Spanningshoofdpijn

8c

Medicatieovergebruik

8d

Onduidelijk klachtenpatroon

6a
6b
6c
6d
7
7a
7b
7c
7d
8

Som contacten / aantal
patiënten
Som contacten / aantal
patiënten
Aantal bijgestelde diagnoses /
aantal verwijzingen (vorige
maand)

Som per maand
Som per maand
Som per maand
Som per maand

Som per maand
Som per maand
Som per maand
Som per maand

Doorlooptijd voltooid afgeronde
trajecten maand / aantal
voltooid afgeronde trajecten
maand
Doorlooptijd voltooid afgeronde
trajecten maand / aantal
voltooid afgeronde trajecten
maand
Doorlooptijd voltooid afgeronde
trajecten maand / aantal
voltooid afgeronde trajecten
maand
Doorlooptijd voltooid afgeronde
trajecten maand / aantal
voltooid afgeronde trajecten
maand

HiX
HiX
HiX

Kwaliteit verwijzingen
1ste lijn

HiX

Zicht succesvolle
productie HEC

HiX
HiX
HiX
HiX
HiX

Zicht op onvoltooide
productie HEC

HiX
HiX
HiX
HiX
HiX

Zicht op doorlooptijd
patiënten

HiX

HiX

HiX

HiX

Zodra er duidelijkheid is over de financiering, zou bovenstaande uitgebreid kunnen worden met aantal
gedeclareerde zorgproducten, eventueel per soort. Dit is afhankelijk van de gekozen Los te bepalen: financiële
opbrengst CWZ. Aantal gedeclareerde zorgproducten per maand (afhankelijk van afspraken met
zorgverzekeraar)
6.5.4

Uitkomstinformatie klinisch

Eerste uitkomstmaat betreft de klinische evaluatie: wat is meetbaar de effectiviteit van de behandeling?
Nr

Omschrijving

1
1a

Uitkomst afname frequentie
% minder aanvallen per maand
migraine

1b

% minder aanvallen per maand
spanningshoofdpijn
Uitkomst afname duur
% kortere duur per maand migraine

2
2a

2b
3
3a

3b

% kortere duur per maand
spanningshoofdpijn
Uitkomst intensiteit
% verminderde intensiteit migraine

% verminderde intensiteit
spanningshoofdpijn

Afleiding

Bron

Doel

Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
100% -/- (frequentie aantal aanvallen laatste
30 dagen / Frequentie aantal aanvallen 0
meting)
Idem

Digitaal dagboek

> 50%

idem

> 50%

Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
100% -/- (totale duur aanvallen laatste 30
dagen / totale duur aanvallen 0 meting)
Idem

Digitaal dagboek

> 50%

Idem

> 50%

Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
100% -/- (gemiddelde intensiteit aanvallen
laatste 30 dagen / gemiddelde intensiteit
aanvallen 0 meting)
Idem

Digitaal dagboek

> 50%

Idem

> 50%
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4

6.5.5

% Medicatie afhankelijkheid geslaagd

Bij afgeronde medicatie afhankelijkheid
opvolgingen: Aantal geslaagde opvolgingen /
aantal afgeronde opvolgingen

Digitaal dagboek

80%

Uitkomst kwaliteit van zorg in de ogen van patiënt (patient experience)

Naast de klinische evaluatie is de ervaring van de individuele patiënt minstens zo belangrijk: hoe heeft de
patiënt de behandeling ervaren?
Nr

Omschrijving

Afleiding

Bron

Doel

1

Tevredenheidsscore

Vragenlijst patiënt

80% >= 7

2

Aanbevelen aan andere patiënten /
NPS score1

Vragenlijst patiënt

NPS >= 11

3

Samenwerking huisarts – HEC (VPS)

Antwoord op vragenlijst van patiënten die
afgelopen maand zijn binnengekomen, bij wie
traject is afgerond: hoe tevreden was u met
de behandeling (1-10)
Antwoord op vragenlijst van patiënten die
afgelopen maand zijn binnengekomen, bij wie
traject is afgerond: NPS-score (Wikipedia,
2020 (1)) (0-10)
Antwoord op vragenlijst van patiënten die
afgelopen maand zijn binnengekomen, bij wie
traject is afgerond: Hoe goed heeft u de
samenwerking tussen huisarts en HEC ervaren
(1-10)

Vragenlijst patiënt

80% >= 7

Naast bovenstaande indicatoren wordt aan de patiënt gevraagd of men overige opmerkingen heeft (suggesties
ter verbetering). Uitwerking van de vragenlijsten zijn opgenomen in bijlage 10.
6.5.6

Tevredenheid kwaliteit van zorg in de ogen van zorgverlener (user experience)

Naast de patiënt zijn de zorgverleners, in dit geval de huisarts en de verpleegkundig specialist van het HEC,
betrokken bij het verlenen van de hoofdpijnzorg. Hoe staan zij tegenover de geboden zorg?
Nr

Omschrijving

Afleiding

Bron

Doel

1

Tevredenheid behandeling door het
HEC
Tevredenheid samenwerking
huisarts-VPS

Antwoord op de betreffende vraag. (0 – 10)

Vragenlijst huisarts

80% >= 7

Antwoord op vragenlijst aan huisartsen die
samengewerkt hebben met HEC (afgelopen
half jaar?): hoe tevreden was u met de
opvolging door het HEC (1-10)
Antwoord op vragenlijst aan huisartsen die
samengewerkt hebben met HEC (afgelopen
half jaar?): NPS-score (Wikipedia, 2020 (1))
(zou u opvolging door het HEC aanbevelen aan
andere huisartsen?) (0-10)
Antwoord op de betreffende vraag (geen
toegevoegde waarde / voldoende-goed / te
beperkt) _ toelichting
Antwoord op de betreffende vraag (heeft u de
inzet van het HEC als ontlastend ervaren?)

Vragenlijst huisarts

80% >= 7

Vragenlijst huisarts

NPS >= 11

Vragenlijst huisarts

nvt

Vragenlijst huisarts

Antwoord op vragenlijst aan VPS van het HEC:
Hoe goed heeft u de samenwerking met de
huisartsen ervaren (1-10)
Antwoord op vragenlijst aan VPS van het HEC:
Hoe tevreden bent u met de behandeling zoals
u die kunt aanbieden aan uw patiënten (1-10)

Vragenlijst VPS

Positief (> 3
op vijfpuntschaal)
80% >= 7

Vragenlijst VPS

80% >= 7

2

3

Aanbevelen aan andere huisartsen /
NPS score1

4

Tevredenheid met aanbod diensten
HEC

5

Ontlasting huisarts

6

Tevredenheid samenwerking VPShuisarts

7

Tevredenheid met aangeboden
ondersteuning

Naast bovenstaande indicatoren wordt aan de zorgverleners gevraagd of men overige opmerkingen heeft
(suggesties ter verbetering). Zie bijlage 11 voor de vragenlijst en aan huisarts en verpleegkundig specialist van
het HEC.

De NPS is nog een de standaard binnen CWZ vanuit de afdeling ‘Klant, marketing en innovatie’ van het CWZ, m maar staat
(zeker wetenschappelijk) ter discussie. Mogelijk dat deze vervangen worden door een nieuw concept.
1
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6.5.7

Kosten/opbrengsten

Het kostenaspect is zeer relevant voor de gezonde hoofdpijnzorg. Uiteindelijk betreft het maatschappelijk geld
dat verantwoord moet worden. Complex hierbij is, dat de plek waar opbrengsten vallen niet gelijk is aan de
plek waar de kosten landen. De plek waar opbrengsten vallen is daarbij een ‘abstractie’ (werkgevers/ overheid)
en kosten kunnen er niet eenvoudig op verhaald worden. Inzichtelijk maken van opbrengsten en kosten geeft
wel inzicht in het effect van de hoofdpijnzorg.
Nr

Omschrijving

Afleiding

Bron

Doel

1

Absoluut aantal verminderde
verzuimdagen

Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
Aantal verzuimdagen 0 meting – aantal
verzuimdagen laatste 30 dagen meting

Digitaal dagboek

2

% verminderde verzuimdagen

Digitaal dagboek

3

Afname verwijzingen naar de 2e lijn

Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
100% -/- (aantal verzuimdagen laatste 30
dagen meting /
Aantal verzuimdagen 0 meting)
Som positieve antwoorden op de vraag: ‘Zou u
deze patiënt verwezen hebben naar de 2e lijn
indien u niet naar het HEC kon verwijzen?’

Financieel
kunnen
maken
opbrengst
HEC
> 25%

4

Afname verwijzingen naar de 2e lijn

HiX

5

Gedeclareerde kosten

Aantal lichte DBC’s afgelopen maand tov
maand vorig jaren (uitdaging corona 2020)
Afhankelijke van financieel arrangement *)

6

Kosten HEC

Afhankelijk van
financiering
(vermoedelijk HiX)

7

Afname medicatie gebruik
medicatieovergebruikhoofdpijn

-nog uit te werken met financiën, afhankelijk
van uitkomsten financiering *)Kosten verpleegkundig specialist
Kosten overhead (ICT, huisvesting)
Bij voltooid afgeronde trajecten maand:
Medicatiegebruik 0 meting – medicatiegebruik
laatste 30 dagen meting

Zorgdomein
(uitzoeken of deze
vraag opgenomen kan
worden)

HiX

Digitaal dagboek

Financieel
kunnen
maken
opbrengst
HEC
< 20%
Nader te
bepalen
Nader te
bepalen

Nader te
bepalen

*) Onduidelijk is hoe de financiering gaat lopen van het HEC, zie paragraaf 4.4. Zodra dit duidelijk is, kan dit
uitgewerkt worden.
6.5.8

Buiten scope: Inhoudelijke evaluatie behandeling

De evaluatie van de geleverde zorg en in hoeverre de IHS/NHG-richtlijnen voldoen en welke inhoudelijke
conclusies getrokken kunnen worden op basis van de geleverde zorg, wordt voorlopig buiten beschouwing
gelaten. Denk daarbij aan:
 Bij welke personen/persoonskenmerken worden de beste resultaten behaald;
 Bij welke personen/welke persoonskenmerken bepalen werkzame medicatie;
 Effectiviteit van de richtlijnen bijvoorbeeld mbt voorschrijven en termijnen.
Door het HEC wordt een databestand opgebouwd waar de geleverde zorg mee geëvalueerd kan worden zoals
de effectiviteit van behandelingen voor bepaalde doelgroepen. Dit blijft voorlopig buiten scope en zal mogelijk
op een later moment opgepakt worden, als het HEC zijn meerwaarde en levensvatbaarheid bewezen heeft.

6.6

Eenduidige hoofdpijn registratie in Nederland, samenwerking met LUMC

Nederland kent een academisch expertisecentrum Hoofdpijn, onderdeel van het LUMC. De focus ligt bij het
LUMC op het doen van onderzoek gericht op begrip over en behandeling van de aandoening (LUMC, 2018). Het
LUMC richt zich minder op de samenwerking met de 1 ste lijn en de implementatie van nieuwe inzichten in de
praktijk. De neurologen van het CWZ werken onder andere via de hoofdpijn werkgroep van de NVN
(Nederlandse vereniging voor Neurologie) nauw samen met het LUMC.
Een ambitie van het HEC is om in Nederland tot één standaard registratie te komen. Daarvoor wordt de
samenwerking met het andere expertisecentrum in Nederland gezocht: het LUMC. Belangrijk uitgangspunt
voor deze samenwerking en mogelijk uitwisseling van de gegevens in de toekomst, is een eenduidige definitie.
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De huidige landelijk beschikbare informatiestandaarden zoals deze door NiCTiZ zijn gedefinieerd in
Zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) (NiCTiZ, 2019) dekken maar een klein gedeelte van het datamodel. In bijlage
21 is een matching van de ZIB’s op het datamodel opgenomen. Deze ZIB’s zijn leidend voor het gedeelte dat ze
afdekken. Veel data wordt echter niet afgedekt. Intentie is om met het LUMC tot overeenstemming te komen
voor een eenduidige registratie van de data die niet afgedekt worden door ZIB’s. Hiervoor is een document
opgesteld wat nog besproken moet worden met het LUMC (bijlage 9). Op basis van de afstemming met het
LUMC kan het geheel nog bijgesteld worden. Er kunnen geen concessies gedaan worden aan het gedeelte dat
voorgeschreven wordt door de IHS/ICHD-3. Deze borgt de wetenschappelijke onderbouwing van de registratie
en diagnosestelling.
Het LUMC heeft reeds een dagboek ontwikkeld, maar dat is niet beschikbaar voor andere partijen. Onduidelijk
is nog steeds of dit beschikbaar komt. Ontwikkeling van een digitaal dagboek voor eigen gebruik en
onderzoeksdoeleinden (LUMC) stelt heel andere eisen aan een applicatie dan de ontwikkeling van een dagboek
gericht op samenwerking met de eerste lijn dat men breed beschikbaar wil stellen (CWZ). Het CWZ heeft
daarom besloten om zelf door te ontwikkelen en hun tijdsplanning niet afhankelijk te maken van het LUMC.
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7. Digitaal dagboek
7.1

Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op het digitale dagboek, een essentieel onderdeel voor het HEC om de gewenste zorg te
kunnen leveren. Op basis van het ontwerp in dit hoofdstuk gaat het digitale dagboek ontwikkeld worden.
Zoals in paragraaf 6.2 is toegelicht, zijn twee belangrijke informatieverzamelingen binnen het zorgproces:
1. Inzicht in hoofdpijn(klachten) van de patiënt
2. Inzicht in de behandeling en onderliggende diagnose
Het tweede punt zal afgedekt worden in het EPD. Binnen CWZ wordt HiX van Chipsoft gebruikt en daar zal het
HEC zijn dossier in gaan voeren. Het eerste punt wordt gerealiseerd door de patiënt zelf dagelijks zijn/haar
ervaringen te laten optekenen in een (digitaal) dagboek.
Het dagboek heeft twee doelen:
1. Het bevestigen van een diagnose op basis van de geregistreerde informatie2;
2. Beoordelen effectiviteit van de behandeling en ontwikkeling van de hoofdpijnklachten (monitoring).
Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerp van het digitale dagboek.

7.2
7.2.1

Requirements digitaal dagboek
Volgen richtlijn ICHD en gevalideerde vragenlijst BDHD

Het belangrijkste doel van het diagnostische dagboek, is om die gegevens van de patiënt in kaart te brengen op
basis waarvan een diagnose gesteld kan worden. Het stellen van een diagnose gebeurt op basis van de
internationale richtlijnen die zijn vastgelegd in The International Classification of Headache Disorders (ICHD),
derde versie (International Headache Society, 2018). De NHG en NVN standaarden volgen deze ICHD-3. Dit
moet dan ook de basis zijn, waarop het dagboek gebaseerd is.
Op basis van de ICHD is een vragenlijst ontwikkeld, de ‘Basic Diagnostic Headache Diary’ (BDHD) (Jensen, 2011)
welke is gevalideerd. Deze vragenlijst kan dienen als basis voor het dagboek. In bijlage 19 is de BDHD
opgenomen.
In 2019 is door ‘Lifting the burden’, een internationaal samenwerkingsverband om hoofdpijn wereldwijd terug
te dringen, een aanpaste versie gemaakt van de vragenlijst (Steiner T. J., 2019). Deze is nog niet gevalideerd en
de afleiding is minder specifiek door het gebruik van termen als ‘nee – een beetje – veel’ bij bijvoorbeeld
vragen over misselijkheid en braken. Besloten is daarom vast te houden aan de gevalideerde BDHD.
Door de ICHD-3 / BDHD te volgen, kan het HEC zorg verlenen conform de geldende richtlijnen.
7.2.2

Diagnose en ontwikkeling

Het dagboek dient de zorgverlener (en patiënt) te ondersteunen bij het zicht krijgen op de diagnose en de
ontwikkeling van de hoofdpijn. Hiervoor zullen overzichten of dashboards beschikbaar dienen te komen.
7.2.3

Meten effectiviteit behandeling- 0-meting

Via het dagboek dient het effect van de behandeling gemeten te worden. Met de ICHD-3 en BDHD wordt een
beeld geschetst van de hoofdpijn, maar daarmee ontstaat nog geen zicht op de ziektelast: de impact van de
hoofdpijn op het functioneren van de patiënt.
Om de ziektelast en impact van de hoofdpijn te meten bestaan er gevalideerde vragenlijsten 3. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gevraagd ‘hoeveel dagen had u door de hoofdpijn moeite met werken’. Ervaring leert, dat
mensen zonder dit dagelijks te noteren, moeilijk en weinig betrouwbaar deze gegevens kunnen reproduceren.

2

Het HEC stelt zelf geen diagnose. Wel wil het HEC op basis van verzamelde informatie de diagnose verifiëren en, als de data daar
aanleiding voor geeft, dit bespreken met de huisarts.
3 Oa de HURT-vragenlijst (Steiner T. B., 2018 (1)) , de HIT-6 vragenlijst (Ware, 1998), de MIDAS vragenlijst (Lipton, 1998) of de HALT-30/90
(Steiner T. L., 2018 (2))
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Om de effectiviteit van behandeling te kunnen meten, is daarbij een goede 0-meting noodzakelijk. De eerste 30
dagen wordt het beleid van de huisarts voortgezet. Dit is de 0-meting voor het HEC. Als de ingezette
behandeling niet optimaal is, past het HEC de behandeling na 30 dagen aan. De meerwaarde van het HEC kan
zo afgezet worden tegen de reguliere behandeling.
7.2.4

Overige eisen

Naast de inhoudelijke eisen die aan de applicatie gesteld worden, zijn er enkele technische randvoorwaarden
die gesteld worden aan het Digitale Dagboek door het kernteam:
 Toegang tot Digitale Dagboek door de patiënt via een reguliere Windows-, Android- en iOS-devices.
 Toegang dashboards via werkplek CWZ
Het HEC dient via de reguliere werkplek op het CWZ toegang te kunnen krijgen tot het dagboek
 Beschikbaarheid gegevens voor analyse / mogelijkheid tot exporteren gegevens
Zowel het HEC als de patiënt dient de beschikking te krijgen over de gegevens, zodat eigen overzichten
en analyses uitgevoerd kunnen worden.
7.2.5
7.2.5.1

Wet en regelgeving
AVG

Het te realiseren Digitale dagboek dient (natuurlijk) te voldoen aan de informatiebeveiligingsrichtlijnen.
Aangezien er gezondheid/medische gegevens vastgelegd worden, is er sprake van strenge beveiligingseisen.
Praktisch houdt dat in, dat de er voldaan moet worden aan de NEN7510 en NEN7513. Dit brengt oa met zich
mee dat de te ontwikkelen applicatie gecertificeerd moet zijn of op een gecertificeerd platform draait. Daarbij
komen praktische zaken voorbij als 2-factor autorisatie en logging van toegang.
Om zicht te krijgen op de eisen en risico’s op het gebied van informatieveiligheid is een business impact
assessment (BIA) / privacy impact analyse (PIA) uitgevoerd. Zie bijlage 15.
Conclusie van de BIA/PIA is dat de eisen aan beschikbaarheid ‘laag’ zijn, aan de integriteit ‘midden en de eisen
aan vertrouwelijkheid ‘hoog’. Rondom de verwerkersovereenkomst en beveiligingseisen dient het
hoofdpijndagboek aan de hoogste eisen te voldoen.
7.2.5.2

MDR

Verwachting is dat het Hoofdpijn Dagboek onder de MDR gaat vallen, het is immers een hulpmiddel (software)
bij de diagnosestelling en behandeling van patiënten. De leverancier dient aan te geven, op basis van het
beoogd gebruik, in welke klasse het dagboek gaat vallen. De beoogde leverancier geeft aan dat deze
momenteel nog valt onder klasse 1. Dit houdt in dat er en minimaal risico is en dat de fabrikant zichzelf kan
beoordelen (conformiteitsbeoordeling). Per mei 2021 wordt de nieuwe aangescherpte MDR van kracht.
Daarmee lijkt dit te veranderen.
NiCTiZ heeft een hulpmiddel ontwikkeld (Stroomschema medische software, 2019) om te bepalen of software
onder de MDR valt. Dit hulpmiddel is toegepast, zie bijlage 17. Op basis van dit hulpmiddel is de verwachting
dat de klasse uitkomt op IIb. Daarmee dient (mei 2021) de leverancier van het dagboek gecertificeerd te
hebben.
De werking van de app zal wel aantoonbaar getest moeten worden op correcte werking.

7.3
7.3.1

Analyse, concepten en ontwerpkeuze
Bestaande dagboeken en oplossingen

Er bestaan veel digitale hoofdpijndagboeken. Vraag was dan ook of er geen gebruik gemaakt kon worden van
een bestaand dagboek. Dit bleek niet het geval.
De bestaande dagboeken focussen zich vooral op de hoofdpijnpatiënt en niet op de behandeling en
ondersteuning van de behandeling tussen zorgverlener en patiënt. Nadruk bij deze hoofdpijndagboeken ligt erg
op het in kaart brengen van triggers en leefpatronen en minder op kenmerken van de aandoening. Er is geen
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dagboek onderkend waarbij de ICHD-3 / BDHD werd gevolgd. Dat is voor de behandeling door het HEC een
harde eis, omdat anders de richtlijnen vanuit de beroepsgroep niet gevolgd konden worden.
Het LUMC gebruikt ook een digitaal dagboek. Dit dagboek leek nog de meeste potentie te hebben. Het LUMC
lijkt geen plannen en/of ambitie te hebben, om op korte termijn dit digitale dagboek breder beschikbaar te
maken.
Vanuit Hoofdpijnnet wordt de MigraineBuddy (Hoofdpijnnet, 2018 (3)) gepromoot. Deze app is zeer uitgebreid
en biedt de hoofdpijnpatiënt vele mogelijkheden om zelf zijn hoofdpijn te analyseren. De ondersteuning van de
behandeling ism een zorgverlener ontbreekt, hoewel er veel overzichten en verslagen gegenereerd kunnen
worden.
7.3.2

Zelf ontwikkelen

Besloten is om zelf een basisontwerp te maken en het digitale dagboek te laten ontwikkelen.
Vanuit CWZ zijn er een aantal voorkeursleveranciers en bestaande leveranciers. Deze zijn afgewogen en soms
benaderd. Via contacten met een farmaceut is ook een partij aangedragen die in potentie het dagboek kon
bouwen. Ons ontwerp is vervolgens voorgelegd.
Uiteindelijk is gekozen voor CuraVista, waarbij zij op het platform ‘Gezondheidsnet PGO+’, een hoofdpijn
module voor CWZ gaan ontwikkelen.
De keus voor een leverancier met een bestaand platform brengt een aantal voordelen mee. Met name op het
gebied van beveiliging, verwerkersovereenkomsten en certificering zijn er dan minder uitdagingen. CWZ
gebruikt al een tiental jaar naar tevredenheid de MS-monitor (multiple sclerose) van CuraVista.

7.4

Ontwerp

7.4.1

BDHD vragenlijst: van vragenlijst naar criteria

Het digitale dagboek vraagt, op basis van de gevalideerde BDHD-vragenlijst (bijlage 19), alle relevante gegevens
uit die nodig zijn om de hoofdpijn te duiden. Op basis van deze vragen, ondersteunt het digitale dagboek bij het
duiden van de hoofdpijn en het monitoren van de ontwikkeling van de hoofdpijn.
Om van de vragenlijst te komen tot de duiding van de hoofdpijn, kan een algoritme gebruikt worden. Het
algoritme ondersteunt: mag zelf nooit een diagnose stellen, daar is de klinische blik en ervaring van een arts
noodzakelijk, maar kan wel op basis van de richtlijn tot een suggestie komen. Te allen tijde moet
duidelijk/transparant zijn, waarom het algoritme komt tot zijn suggestie.
Hierbij wordt beperkt tot de diagnose suggesties:
 (vermoeden van) Medicatieovergebruikshoofdpijn (MOH)
 (vermoeden van) Chronische spanningshoofdpijn
 (vermoeden van) Migraine met aura
 (vermoeden van) Migraine zonder aura
 (vermoeden van) Chronische migraine
 (vermoeden van) Waarschijnlijk migraine (probable)
 (vermoeden van) Spanningshoofdpijn
 (vermoeden van) Waarschijnlijk spanningshoofdpijn (probable)
De IHS/ICHD-3 kent naast bovenstaande diagnoses nog een groot aantal specificaties van migraine en
spanningshoofdpijn. De verfijning van deze diagnoses is voor de behandeling niet relevant. In de huidige
(eerstelijns)praktijk worden deze diagnoses ook niet onderkend.
Om te komen tot de diagnose, worden op basis van onderstaande uitgevraagde waarden een aantal criteria
vastgesteld op basis waarvan de diagnose afgeleid kan worden.
In onderstaande tabel zijn de vragen uit de BDHD opgenomen, waarbij deze vervolgens worden vertaald naar
een criterium:
Vraag
Nr.

Vraag uit de BDHD

Antwoord
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1.
2.
3.

4.
5.

6.

Dag en datum van de maand
Had u vandaag hoofdpijn?
Indien nee, ga dan naar vraag 15.
Hoe laat had u dat voor het eerst
bemerkt

Hoe laat was de hoofdpijn
verdwenen5
Had u problemen met zien (zoals
flitsen, zigzag lijnen of vlekken) in
het uur voordat de hoofdpijn
begon?
Was de hoofdpijn eenzijdig of
dubbelzijdig?

7.

Welke soort pijn had u?

8.

Nam de pijn toe bij lichte
inspanning (zoals traplopen)?
Hoe zwaar was de hoofdpijn6?

9.

10.

Was u misselijk?
(Had u het gevoel te gaan
overgeven?)

11.

Heeft u overgegeven?

12.

Had u hinder van licht?

13.

Had u hinder van geluid?

14.

Heeft u iets gedaan of is er iets
gebeurd waardoor de aanval
veroorzaakt kan zijn?
Heeft u vandaag medicatie(s)
genomen voor hoofdpijn of een
andere pijn?
Vul voor elk geneesmiddel in:
A) Naam
B) Aantallen
C) Tijdstip(pen) van inname
(uur-minuten)

15.

1.
2.

Dagnr.
Hoofdpijn (ja/nee)

3.

Duur hoofdpijn: vraag 4 minus vraag 3,
uur-minuten
Drie waarden:
< 30 minuten
≥ 30 minuten – 4 uur
≥ 4 uur tot 72 uur 4

Nee
Ja

4.

Aura (ja/nee)

Eenzijdig links
Eenzijdig rechts
Dubbelzijdig
Bonzend
Drukkend
Nee
Ja
Licht
Matig
Hevig
Nee
Beetje
Meer dan een
beetje
Nee
Ja
Nee
Ja

5.

Manifestatie (eenzijdig/dubbelzijdig)

6.

Soort pijn (Bonzend, drukkend)

7.

Verergering inspanning (ja/nee)

8.

Pijn (licht, matig, hevig)

9.

Misselijk/overgeven (ja/nee):
Bij vraag 10: ‘beetje’ OF ‘meer dan een
beetje’ OF bij vraag 11 ‘Ja’, dan ‘Ja’.
Anders ‘nee’

10.

Prikkel gevoelig (ja/nee):
Als vraag 12 = ‘Ja’ EN vraag 13 = ‘Ja’ dan
‘Ja’, anders ‘Nee’.

-

- niet gebruikt bij diagnose-

11.

Paracetamol (aantal)

12.
13.
14.

NSAID (aantal)
Triptan (aantal)
Op basis van bovenstaande criteria kan
het soort hoofdpijndag bepaald worden
(zie paragraaf 7.4.2)
Op basis van bovenstaande criteria kan
bepaald worden of er sprake is van een
chronische migraine meeteldag (zie
paragraaf 7.4.2)

Nee
Ja
Uur – minuten

Uur – minuten

Nee
Ja
Indien ja, leg
uit…

15.

4

Alle hoofdpijn die langer duurt dan 72 uur, wordt geclassificeerd als 4-72 uur. Als een aanval langer duurt dan 72 uur, dan komt de
instructie dan de patiënt contact opneemt met de zorgverlener.
5 Als iemand met hoofdpijn gaat slapen en men wordt wakker zonder hoofdpijn, dan is het tijdstip van ontwaken, de eindtijd van de
hoofdpijn.
6 Intensiteit van pijn: pijnniveau: milde pijn, verstoort de gebruikelijke activiteiten niet; 2, matig
pijn, remt maar verhindert de gebruikelijke activiteiten niet volledig; ernstige pijn, voorkomt alle activiteiten.
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7.4.2

Bepaling ‘soort hoofdpijn dag’

Op basis van bovenstaande criteria, kan bepaald worden wat voor een hoofdpijn dag het betreft. Dit gebeurt
wederom op basis van de International-Classification-of-Headache-Disorders (ICHD-3) (International Headache
Society, 2018). De NHG heeft deze criteria ook overgenomen in hun huisartsenstandaard (NHG, 2014).
Bij de bepaling van de soort hoofdpijn binnen de ICHD-3, wordt gebruik gemaakt van een aantal criteria, die
gegroepeerd zijn in 5 categorieën:
A: frequentie (vraag 1)
B: duur (vraag 2 – 4)
C: soort (hoofd)pijn (vraag 6-9)
D: verschijnselen (vraag 10-13)
E: medicatiegebruik (vraag 15)
Vraag 5 (aura) gaat over een specifiek soort hoofdpijn (migraine met aura). Hier zijn de B, C en D criteria anders
ingevuld.
Vraag 14 (mogelijke oorzaken): deze hebben geen invloed op de diagnose. Vraag 15 over medicatie wat
enerzijds een indicatie kan zijn voor Medicatieovergebruikshoofdpijn en anderzijds invloed kan hebben op de
interpretatie van de impact van de pijn en verschijnselen.
De vragen in bovenstaande tabel zijn omgezet naar criteria zoals deze gebruikt worden in de ICHD-3.
In bijlage 12 is een Excel tabel opgenomen, waarin op basis van de criteria (met uitzondering van de criteria 4
(aura), en 11 t/m 13) wordt gekomen tot een classificatie van de hoofdpijn dag (criterium 14).
De criteria/vragen en antwoorden kunnen weergegeven worden in een dashboard welke zowel de patiënt als
de zorgverlener zicht geven op het verloop van de hoofdpijn.

Afleiding diagnoses uit de ICHD-3 (kolom 1: ‘§’ verwijst naar het paragraafnr. uit de ICHD-3)
§

Diagnose

1.1

Migraine (geen aura)

Criteria

B: 4-72 uur OF >30 minuten met aanvalsmedicatie of <30 minuten met aanvalsmedicatie
C: 2 van (1 zijdig, pulserend, matig of heftig, verergering bij inspanning)
D: 1 van ((misselijk en/of overgeven) , (licht en geluid prikkel gevoelig)
1.2
Migraine met aura
B: 1 aura symptoom: visueel, zintuiglijk, spraak en / of taal, motorisch, hersenstam, netvlies
Onderstaande bepaalt of er sprake is van aura. Dit wordt NIET opgenomen in het algoritme, maar
moet als toelichting bij de vraag worden getoond. De meeste migraine patiënten herkennen als het
goed is een aura.
Er is sprake van een aura als aan 3 van de onderstaande 6 karakteristieken wordt voldaan:
1. ten minste één aura-symptoom verspreidt zich geleidelijk
meer dan 5 minuten
2. achtereenvolgens komen twee of meer aurasymptomen voor
3. elk individueel aura-symptoom duurt 5–60
minuten
4. ten minste één aurasymptoom is unilateraal
5. ten minste één aurasymptoom is positief, dwz dat er signalen toegevoegd worden aan
zicht/waarnemen (bv sterren, fel licht, speldenprikken). Dit tov negatieve symptomen waarbij zaken
wel vallen (bv. tunnelzicht, gevoelloosheid)
6. de aura wordt begeleid of binnen 60 minuten gevolgd door hoofdpijn
1.3
Migraine chronisch
Migraine meeteldag, als patiënt triptanen heeft geslikt of als aan criteria C en D wordt voldaan van
migraine.
Aanname: een patiënt slikt alleen een triptan, als hij gelooft dat er een migraine aanval aankomt.
1.5
Migraine Probable
2 van de 3 criteria BCD van migraine (gene aura)
2.1
TTH
B: > 30 min
C: 2 van (2 zijdig, drukkend, licht of matig, niet verergerend bij inspanning)
D: (Niet misselijke EN niet overgeven) EN (niet gevoelig voor licht EN geluid prikkels)
2.4
TTH probable
2 van de 3 criteria BCD
Alle hoofdpijn die langer duurt dan 72 uur, wordt dit geclassificeerd als 4-72 uur. Instructie komt dat als hoofdpijn langer dan 72 uur
duurt, apart contact gezocht moet worden met zorgverlener.
Diagnoses van 'zeker' gaan altijd voor 'probable'
Diagnoses van migraine gaan voor TTH
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7.4.3

Diagnostisch dashboard

Onderstaand is een voorbeeld van een mogelijk dashboard opgenomen.
Belangrijk is om te weten, dat hier het TYPE van een hoofdpijndag wordt aangegeven. Dat is nog niet de
suggestie voor diagnose. Iemand kan 1 migraine dag hebben in de maand, zonder de diagnose migraine te
krijgen.

Figuur 23 Voorbeeld diagnostisch dashboard

Met een ‘mouse-over’ of met behulp van ‘vinkjes’ (of beide), zou extra informatie getoond kunnen worden
over de hoofdpijndag.
7.4.4

Van criteria naar indicatoren

Op basis van bovenstaande kunnen een aantal indicatoren afgeleid worden over de 30 dagen:
Nr.
1.
2.

Indicator
Aantal hoofdpijndagen
Aantal dagen paracetamol/NSAID

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Aantal dagen Triptan
Migraine-aura-dagen
Migraine-dagen
Spanningshoofdpijndagen
Mogelijk migrainedagen
Mogelijk spanningshoofdpijndagen
Aantal migraine-dagen totaal
Aantal chronische migraine
meeteldagen

7.4.5

Omschrijving
SUM(1. Hoofdpijn = ‘Ja’)
SUM(aantal rijen/dagen waar (11. Paracetamol <> 0 OF 12.
NSAID <> 0) en 13. Triptan = 0))
SUM(13. Triptan <> 0)
SUM(4. Aura = ‘Ja’)
Sum(14. Soort hoofdpijndag = ‘Migraine’)
Sum(14. Soort hoofdpijndag = ‘TTH’)
Sum(14. Soort hoofdpijndag = ‘migraine probable’
Sum(14. Soort hoofdpijndag = ‘TTH probable’)
SUM(4. Aura = ‘Ja’ of 14. Soort hoofdpijndag = ‘Migraine’)
SUM(15. Aantal Chronische migraine meeteldag)

Algoritme bepaling suggestie diagnose

Op basis bovenstaande vragen, criteria en indicatoren, kan de vermoedelijke diagnose gesteld worden. Daarbij
dienen onderstaande algoritmen doorlopen te worden. De algoritmes staan daarbij op volgorde: als er een
bevestiging van een (vermoeden van) een diagnose uitkomt, kan gestopt worden.
1. (vermoeden van) Medicatieovergebruiks hoofdpijn (MOH)
Als 1. Aantal hoofdpijndagen ≥ 15
EN
(Als 2. Aantal dagen paracetamol/NSAID + 3. Aantal dagen Triptan ≥ 15 dagen (3 maanden lang)
Of
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Als 3. Aantal dagen Triptan ≥ 10 dagen (3 maanden lang)
)
Om de diagnose definitief te kunnen stellen, zal de zorgverlener moeten nagaan of de afgelopen 30 dagen
symptomatisch zijn voor de afgelopen 3 maanden.
Als 2. Aantal dagen paracetamol/NSAID ≥ 10 dagen, dan dient nagevraagd te worden of er sprake is van
combinatie-medicatie (paracetamol/NSAID icm codeïne of cafeïne). Indien dat het geval is, dan kan tevens
de het vermoeden van de diagnose MOH gesteld worden.
Opmerking 1) Gebruik ergotamine is buiten beschouwing gelaten. Als de patiënt nog ergotamine gebruikt,
dient deze zoiezo apart gesproken te worden. Ergotamines tellen tevens mee in het aantal van 10 per maand.
Ergotamine worden in principe niet door de huisarts voorgeschreven in relatie tot hoofdpijn volgens de NHG
standaard (NHG, 2014).
Opmerking 2) Gebruik opioïden is tevens buiten beschouwing gelaten. Opioïden tellen tevens mee in het aantal
van 10 per maand. Opioïden worden in principe niet door de huisarts voorgeschreven in relatie tot hoofdpijn
volgens de NHG standaard (NHG, 2014).
2. (vermoeden van) Migraine met aura
Als 3. Migraine aura-dagen ≥ 1, dient de vraag gesteld te worden of de patiënt in het verleden vaker een
aura heeft ervaren. Indien dit het geval is (2 of meer migraine aanvallen met aura), is er een vermoeden
van migraine met aura. De diagnose kan enkel door een arts gesteld worden.
3. (vermoeden van) Chronische migraine
Als 1. Hoofdpijndagen ≥ 15 (meer dan 3 maanden / buiten beschouwing)
EN
Als (9. Aantal migraine-dagen + 3. Aantal migraine aura-dagen + 10. Aantal chronische migraine
meeteldagen ) ≥ 8
De zorgverlener zal vervolgens moeten vaststellen of:
1) de patiënt in het verleden minimaal 5 migraine dagen en/of migraine met aura dagen heeft gehad
2) Het patroon van deze 30 dagen representatief is voor de afgelopen 3 maanden.
4. (vermoeden van) Migraine zonder aura
Als 5. Migraine-dagen ≥ 5
Of
Als 5. Migraine-dagen ≥ 1, waarbij de zorgverlener dient uit te vragen of de patiënt in het verleden 4 of
meer vergelijkbare hoofdpijnaanvallen heeft gehad.
5. (vermoeden van) Spanningshoofdpijn chronisch
Als 6. Spanningshoofdpijndagen ≥ 15 dagen per maand
6. (vermoeden van) Spanningshoofdpijn
Als 6. Spanningshoofdpijndagen ≤ 15 dagen per maand (weinig frequent tot frequent)
7. (vermoeden van) Waarschijnlijk migraine (probable)
Als 5. Migraine-dagen ≥ 1
OF
Als 7. Mogelijke migrainedagen ≥ 1, waarbij de zorgverlener dient uit te vragen of de patiënt in het
verleden 4 of meer ‘mogelijke migraineaanvallen of migraineaanvallen’ heeft gehad.
8. (vermoeden van) Waarschijnlijk spanningshoofdpijn (probable)
Overig…
De diagnose die uit de algoritmes kan worden afgeleid, is conform de ICHD-3. De definitieve diagnose dient
gesteld te worden door een arts. De suggestie en het inzicht via het dashboard, kan de arts ondersteunen in
het stellen van de diagnose.
Onder aan het dagboek kan de suggestie voor de diagnose getoond worden.
7.4.6

Monitoring uitkomsten

Als eenmaal de diagnose gesteld is, dan zullen interventies opgestart worden. Doel van de interventies is
drieledig:
1. Verminderen van de frequentie van de aanvallen
2. Verminderen van de duur van de aanvallen
3. Verminderen hevigheid van de aanval

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

40

Dilemma: 0-meting
Een dilemma bij het meten en bepalen van het effect van de interventie, is de 0-meting waarmee de
interventie vergeleken wordt: hoeveel retrospectieve betrouwbare data zijn er?
In principe is er van 1 maand betrouwbare data aanwezig, voordat gestart wordt met een nieuwe interventie.
De vraag is, in hoeverre deze maand representatief is voor de ‘reguliere’ frequentie en ‘hevigheid en duur’ van
de hoofdpijnaanvallen van de patiënt. Complicerende factor daarbij is, dat onbekende en niet/moeilijk
beïnvloedbare factoren (van het weer tot relaties) invloed kunnen hebben op de hoofdpijnaanvallen.
Er dient een toets gedaan worden bij de patiënt of hij/zij afgelopen maand als een representatieve maand ziet.
Als dat niet het geval is, kan besloten worden tot het verlengen van de diagnose-fase met 1 of 2 maanden,
zodat een beter beeld ontstaat van de hoofdpijnlast van de patiënt. Uiteindelijk dient de 0-meting als de basis
waarop effectiviteit van de behandeling afgemeten kan worden.
Primaire uitkomst behandeling: frequentie
Zoals aangegeven is het eerste doel, het verminderen van de frequentie van aanvallen.
De frequentie wordt, conform de vragenlijst bij diagnose, uitgevraagd door het aangeven van de aanvangstijd
van een aanval en het moment van einde aanval.
Primaire uitkomst behandeling: duur
Ook dit doel wordt in de vragenlijst ondervangen door het registreren van de begintijd en de eindtijd van de
aanval. Per dag kan vervolgens het aantal uur/minuten getoond worden.
Primaire uitkomst behandeling: zwaarte
De derde uitkomst betreft de zwaarte. Ook deze uitkomstmaat wordt uitgevraagd in de diagnostische
vragenlijst. De schaal die gebruikt wordt in de hoofdpijn zorg is wel behoorlijk ‘grof’ (4 puntschaal).
Maatschappelijke uitkomst:
Om de ‘zwaarte’ van de hoofdpijnaanval te duiden en te vertalen naar ziektelast voor de patiënt, wordt gebruik
gemaakt van de HURT vragenlijst (Westergaard, 2013), in het Nederlands de HART vragenlijst. Deze is
opgenomen in bijlage 13. Deze vragenlijst is gevalideerd en, vergelijking met andere gevalideerde vragenlijsten,
geeft deze meer maatschappelijke duiding die ook te vertalen is naar een financiële parameter.
De HART-vragenlijst wordt niet integraal opgenomen in het dagboek, maar aanvullende vragen worden gesteld
zodat de HART-vragenlijst gereproduceerd kan worden. Dit omdat het dagboek aanvalsregistraties doet en de
HART-vragenlijst maandelijks uitgevraagd wordt. Maandelijks de patiënt uit vragen en een beroep doen op zijn
geheugen is minder betrouwbaar dan de vragen opnemen in de aanvalsregistratie en daarna afleiden.
Om automatisch de impact/ziektelast te kunnen bepalen, worden de onderstaande vragen toegevoegd aan de
hoofdpijnaanval registratie. Daarmee kan de gevalideerde HART-vragenlijst afgeleid worden. Onderstaande
nummering sluit aan bij de reeds opgenomen vragen in het dagboek op basis van de BDHD, zie bijlage 19:
16.
17.
18.
19.

Heeft u vandaag verzuimd van school of werk vanwege uw
hoofdpijn
Als u wel gewerkt heeft/naar school bent gegaan: heeft u minder
dan 50% kunnen presteren?
Ik was door mijn hoofdpijn beperkt bij het huishouden
Hoofdpijn bedierf of voorkwam familie, sociale of
ontspanningsactiviteiten vandaag

Nee
Ja
Nee (meer dan 50% gepresteerd)
Ja (minder dan 50% gepresteerd)
Nee
Ja
Nee
Ja

Een aantal vragen uit de HART vragenlijst kunnen niet afgeleid worden.
Deze dienen apart maandelijks uitgevraagd te worden. Het betreft de vragen (de nummering verwijst naar de
nummering van de HART-vragenlijst):
5. Wanneer u uw hoofdpijnmedicatie inneemt, is één
dosis dan voldoende om uw hoofdpijn weg te nemen en
weg te houden?
6. Kunt u uw hoofdpijnmedicatie innemen zonder dat u
last van bijwerkingen krijgt?
Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

altijd, vaak, soms, zelden, nooit

altijd, vaak, soms, zelden, nooit

41

7. Hebt u het idee dat u uw hoofdpijn onder controle
hebt?
8. Wat is je verteld dat je diagnose is en snap je deze?
9. Snap je de diagnose:

altijd, vaak, soms, zelden, nooit
Vrije tekst
Ja, nee

Kwaliteit van leven / angst-depressie uitkomst
Naast de klinische uitkomst, zou ook de uitkomst voor de patiënt op het gebied van kwaliteit van leven of,
negatief geformuleerd, angst en depressie interessant zijn. Er is aangetoond dat hoofdpijn (met name migraine
en MOH) invloed hebben op angst en depressie (Lampl, 2016).
Naast hoofdpijn hebben echter veel maar zaken invloed op de kwaliteit van leven en op angst en depressie.
Gezien de beperkte populatie en de discussies rondom dit onderwerp is besloten om (voorlopig) geen
algemene vragenlijst (zoals de EQ5D, SF 36 of de HADS) te gebruiken.
Door de HART toe te voegen aan de bestaande registratie, zou voldoende indicatie moeten ontstaan op de
impact van hoofdpijn op het leven van patiënten.
Verschil diagnostisch en monitor dashboard
Waar het diagnostisch dagboek en dashboard tot doel heeft om te komen tot een goede diagnose, is het doel
van het monitor dagboek om het effect van de interventie/behandeling te meten. Belangrijk daarbij is, dat de
trend van de ontwikkeling zichtbaar wordt: hoe ontwikkelt de ziektelast en uitkomsten zich na de interventie.
7.4.7
7.4.7.1

Interventies
Interventie medicatie / farmacotherapeutisch

Belangrijkste interventie vanuit de verpleegkundig specialist/ HEC zal farmacotherapie zijn. Registratie van
welke medicatie, wanneer en de impact ervan op de hoofdpijn is daarbij dus essentieel:
Bij spanning, aanvalsbehandeling:
 Paracetamol
 NSAID’s
Bij migraine, aanvalsbehandeling:
 Paracetamol
 NSAID
 Triptanen
Bij migraine, preventief:
 Profylactica
Alle specifieke merknamen en doseringen dienen geregistreerd te kunnen worden.
7.4.7.2

Niet medicatie interventies

Naast de farmacotherapeutische behandeling wordt de patiënt door de hoofdpijnverpleegkundige voorgelicht
over de aard en achtergrond van hun hoofdpijn, mogelijke triggers en bijdragende psychosociale factoren.
Daarbij ontvangen ze leefstijladviezen. Wanneer er daarnaast behoefte is aan specialistischer begeleiding
Acceptance Commitment Therapie (ACT), ‘omgaan met pijn’, kan er binnen de reikwijdte van de eerste lijn
verwezen worden naar gespecialiseerde programma’s.
Er dient een tabel te komen waarin deze interventies zijn opgenomen:
 Algemene leefstijladviezen (door hoofdpijn verpleegkundige)
 Psycho-educatie (cursus) online
 Psycho educatie groepsbehandelingen
 Acceptance en commitment therapie (ACT)
 Coping strategieën
Het opnemen van zelfzorg-interventies of verlichtingen is een wens maar niet noodzakelijk. Denk daarbij aan):
rusten (in donkere kamer), slapen, yoga/meditatie, ijskompres, voedsel, hete douche, koude douche, water
drinken, cafeïne, warmtekussen.
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7.4.8

Monitor dashboard

Het monitor dashboard dient duidelijk zicht te geven op de ontwikkeling van de ziektelast in de tijd.
Daarbij kan inzicht op dagelijkse basis getoond worden, door in de tijd grafisch inzicht te geven in de ziektelast.
Hiermee ontstaat op detail niveau zicht, maar is het moeilijker om de trend zichtbaar te krijgen. Door
geaggregeerd op maand niveau de data te tonen, ontstaat dit beeld wel.
Dagbasis
De indicatoren duur en hevigheid worden getoond. Door een dertigtal dagen naast elkaar te tonen zal grafisch
al een beeld ontstaan van de ontwikkeling van de hoofdpijn.
Tegenover de ziektelast staat het medicatiegebruik.
Net als bij het diagnostisch dagboek kan deze gespiegeld weergegeven worden.
Hiermee ontstaat een vergelijkbaar dashboard als het diagnostisch dagboek, maar er is meer zicht op de
ziektelast, dan op het stellen van de diagnose.
Onderstaand dashboard is een voorbeeld opgenomen van een mogelijk dashboard.

Figuur 24 Monitoringsdashboard dagelijks

Maandbasis
Bij het tonen op maandbasis, worden bepaalde gegevens geaggregeerd. De frequentie wordt weergegeven
door de breedte van de kolom (1 aanval: heel smal, 10 aanvallen: heel breed), de intensiteit en de duur van de
aanvallen worden gemiddeld genomen.
De medicatie in het dagboek wordt wederom gespiegeld weergegeven.
Een voorbeeld hoe dit dashboard eruit kan zien:
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Figuur 25 Monitoringsdashboard maandelijks

Opmerking:
Bovenstaande ontwerpen van dashboards zijn behoorlijk ambitieus. De vraag is of beschikbare software
applicaties/ standaard BI-tools deze kunnen genereren. Het betreffen denkrichtingen welke hopelijk sterk
benaderd kunnen worden.

7.5

Realisatie en vervolg

Op basis van bovenstaande ontwerp en randvoorwaarden is door CuraVista een aanbod neergelegd met een
plan om het hoofdpijndagboek te realiseren. Bij het verschijnen van dit rapport7 loopt de contractfase waarbij
zaken als realisatieplan, inkoopvoorwaarden, verwerkersovereenkomst en service levels worden afgesproken.
Daarna wordt het plan uitgevoerd.
Doordat er gebruik wordt gemaakt van een bestaand platform, zijn op het gebied van vormgeving en structuur
een aantal zaken vast. Gezien de positieve ervaringen van CWZ met CuraVista/Gezondheidsmeter, er wordt al 6
jaar gewerkt met een Multiple Sclerose dagboek gewerkt, lijkt dit niet bezwaarlijk, maar juist een voordeel.
Er zal eerst een prototype (werkende mock-up) gerealiseerd worden, waarna, na een validatieslag, het digitale
dagboek gerealiseerd zal worden. Daarna volgt de test, validatie en implementatie fase.

7

31 augustus 2020
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8. Applicaties en infrastructuur
8.1

Bestaand applicatielandschap CWZ

CWZ streeft naar rationalisatie van zijn applicatielandschap. Vanuit beheers en
kostenoogpunt dient het aantal applicaties die dezelfde functionaliteit bieden,
geminimaliseerd te worden. Hier worden enkel uitzonderingen gemaakt indien het
zorgproces dat vereist en aantoonbaar is dat bestaande applicaties te kort schieten.
Als gekeken wordt naar de informatiefuncties zoals deze afgeleid zijn uit de use cases (paragraaf 5.5), wordt
een groot aantal functionaliteiten ingevuld met bestaande oplossingen:
Gewenst functionaliteit vanuit use
case
Elektronisch dossier (EPD)
(Digitaal) Dagboek
Overzichten (dashboards)
Vragenlijsten
Evaluatie vragenlijsten
Communicatie ondersteuning HEC
en patiënt: consult
Communicatie ondersteuning HEC
en patiënt: vragen patiënt
Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: opvolgingsverzoek
Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: overleg
Communicatie ondersteuning HEC
en huisarts: rapportage en
overdracht
Declaratie systeem
Tooling voor data analyse

Bestaande oplossing CWZ
HiX
Geen voorkeur. Wel monitorings-voorkeurs-leverancier
(Luscii), maar die kon gewenste functionaliteit niet invullen.
Zie digitaal dagboek
HiX (MijnCWZ / Zorgportaal)
eAnalyzer
WebCamConsult
eConsult via HiX (MijnCWZ / Zorgportaal)
Zorgdomein
Patiëntoverleg Zorgdomein
Overdrachtsbrieven via HiX/EdiFact

HiX
PowerBI (implementatie loop momenteel)

Rondom het hoofdpijndagboek bestaat er binnen het CWZ geen oplossing. Conform de uitwerking in hoofdstuk
7, dient deze ingepast te worden.

8.2

Uitwerking processen – applicaties

De processen van het HEC zijn uitgewerkt en per processtap is aangegeven welke applicaties daarbij gebruikt
worden. Deze uitwerking is opgenomen in bijlage 22.
De processen zijn genummerd, waarbij gestart wordt met een Globaal overzicht, proces 0 (zie Figuur 18
paragraaf 5.4). De processen zijn daarna in de diepte verder uitgewerkt. Op het laagste niveau zijn de
applicatie-functies en applicaties uitgewerkt. Indien bij een proces op het laagste niveau geen applicatie is
opgenomen, wordt er geen gebruik gemaakt van digitale middelen.
Algemene applicaties als WORD, calculator en Outlook worden buiten beschouwing gelaten als ze geen
expliciete rol spelen in het zorgproces.
Er is gebruik gemaakt van de Archimate notaties (Visual Paradigm, z.d.), waarbij een beperkte set symbolen is
gebruikt. Figuur 26 bevat de legenda van de gebruikte symbolen.
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Figuur 26 Legenda archimate symbolen gebruikt bij processchema's

Als voorbeeld is in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Proces 3.3: Intake opgenomen.

Figuur 27 Processchema 3.3 Intake

In bijlage 22 is per processchema een tekstuele toelichting opgenomen. Onderstaande het voorbeeld van
bovenstaande proces.
Nr.

Processtap

Toelichting

3.3

Intake

De daadwerkelijke intake vindt plaats.

3.3.1

Voorbereiden intake

3.3.2

Invullen vragenlijsten

De VS bereidt de intake door via het raadplegen van de
verwijzing uit HiX. Daarnaast zet hij aanvullende
vragenlijsten uit bij de patiënt via HiX
De patiënt vult deze vragenlijsten in via het HiX

3.3.3

Beeldcontact maken

3.3.3.a

Telefonisch contact

3.3.4

Uitleg behandeling en
Digitaal Dagboek

3.3.5

Commitment verkrijgen

3.3.6

Afspraken maken vervolg
conform protocol

De intake wordt geregistreerd als contactmoment in HiX
en gehouden via een beeldconsult
Als er technische problemen zijn of als het de voorkeur
van de patiënt is, kan het consult ook telefonisch
plaatsvinden
De VS geeft uitleg aan de patiënt rondom de
behandeling en het bijhouden van het digitale dagboek.
Er wordt een instructie / handleiding beschikbaar gesteld
De VS vraagt expliciet aan de patiënt of deze akkoord
gaat met de behandeling
Als de patiënt akkoord is, worden vervolgafspraken
gepland en vastgelegd in HiX. De patiënt krijgt hiervan
een bevestiging.

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

Applicatie
HiX CWZ

MijnCWZ / Zorgportaal HiX
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WebCamConsult
HiX CWZ
Telefoon
Digitaal Dagboek
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46

8.3

Architectuur

De beschreven processen in bijlage 22 leiden tot de applicatie architectuur zoals weergegeven in Figuur 28,
waarbij de interactie tussen de applicaties is beschreven. De stuurinformatie is hierbij buiten beschouwing
gelaten.

Figuur 28 Applicatie architectuur HEC8

Toelichting op cijfers Figuur 28:
1. Patiëntgegevens worden vanuit HiX overgenomen naar het Hoofdpijndagboek (opm. Dit wordt in de
eerste release nog niet geautomatiseerd).
2. Vanuit het HiX Patiëntenportaal (MijnCWZ) komen ingevulde vragenlijsten en vragen aan de HEC
binnen in HiX
3. Via Zorgdomein kan de huisarts een patiënt aanmelden voor opvolging. Hiervoor kan hij of een
bestaande patiënt uit HiX CWZ selecteren of een nieuwe patiënt registreren in HiX CWZ. Dit loopt
beide via Zorgdomein. Bij het aanmaken van een nieuwe patiënt in HiX, gebruikt Zorgdomein de
gegevens zoals deze zijn vastgelegd in het HIS van de huisarts. Vervolgens kan de patiënt via
Zorgdomein worden aangemeld bij HiX CWZ voor opvolging.
4. Via Edifact wordt behandelinformatie (via overdrachtsbrieven) gedeeld door het HEC met de huisarts
5. WebCamConsult wordt geïnitieerd vanuit een agenda-afspraak in HiX. Daarbij gebruikt
WebCamConsult de patiëntgegevens die zijn geregistreerd in HiX
6. Via het LSP worden medicatie opdrachten uitgestuurd naar apothekers
7. Via VeCoZo worden declaraties ingediend bij zorgverzekeraars

8.4

Infrastructuur

Voor het HEC hoeft geen nieuwe infrastructuur ingericht te worden. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande
applicaties en bestaande infrastructuur.

Deze afbeelding is gemaakt in de architectuurtool ‘BlueDolphin’ die binnen CWZ als standaardapplicatie wordt gebruikt
voor architectuurafbeeldingen. De symbolen wijken daarom lichtelijk af van de processchema’s. De pijlen geven relaties aan
en aan de gestippelde of dichte lijnen dienen geen aparte betekenis toegekend te worden, maar is een beperking van het
pakket.
8
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De enige nieuwe component in het applicatielandschap betreft het digitale dagboek. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een (bestaand) SaaS-platform. Deze applicatie kan door de zorgverleners en de patiënten via
reguliere devices en internetverbindingen benaderd worden.

8.5

Verificatie en validatie

Op basis van het beschreven Momenteel wordt de informatievoorziening rondom het HEC gerealiseerd.
Bovenstaande beschrijvingen zijn opgesteld in samenwerking met het kernteam/ en de afdeling Neurologie.
De daadwerkelijke verificatie en validatie vindt pas plaats zodra daadwerkelijk het HEC operationeel wordt.
De verificatie speelt vooral bij het digitale dagboek. In het maakproces worden expliciet stappen opgenomen
om de werking te verifiëren. Het dagboek zelf maar zeker de algoritmen die opgenomen worden in het
dagboek, zullen expliciet gevalideerd dienen te worden. Deze validatie zal ook gedocumenteerd dienen te
worden in verband met de certificering voor de MDR en de NEN.
De verificatieslag van bestaande applicaties die gebruikt gaan worden door het HEC, heeft in het verleden
plaatsgevonden.
De validatie van de informatievoorziening zal tijdens de pilot-fase plaatsvinden. Er wordt gestart met een
beperkt aantal huisartsen en patiënten, waarmee ervaren zal worden, in hoeverre de informatievoorziening
aan de behoeften van de zorgverleners en patiënten voldoet.
De projectgroep (zie paragraaf 1.5) blijft tijdens de pilotfase operationeel en kan de informatievoorziening
bijsturen.
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9. Vervolg: verificatie, validatie en doorontwikkeling
9.1

Samenhang tussen- en eindresultaten

Vanuit dit ontwerp zijn een aantal concrete producten opgeleverd. Daarnaast dienen een aantal zaken nog
gerealiseerd te worden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. schetst in grove lijnen de belangrijkste tussenen eindresultaten.
De tussenresultaten hebben hun waarde bewezen, maar uiteindelijk gaat het om de eindresultaten die in de
tijd actueel dienen te blijven. De donkerrood gekleurde onderdelen zijn de informatiesystemen die gerealiseerd
dienen te worden op basis van het ontwerp en de requirements. Grootste risico rondom de
informatievoorziening betreft de onduidelijkheid over de financiering. Dit zou nog gevolgen kunnen hebben
voor de gewenste informatievoorziening.

Figuur 29 Tussen- en beoogde eindresultaten

Bij het afronden van dit rapport loopt de implementatie nog volop. Intentie is, om oktober 2020 te starten met
een pilot bij een aantal vooroplopende huisartsen. Deze huisartsen worden de vooruitgeschoven post en de
ambassadeurs naar de overige huisartsen.
In deze pilots gaat men:
 De werkwijze/ protocollen toetsen;
 Ervaring opdoen met de samenwerking, waaronder de tooling en gegevensuitwisseling.
In bijlage 24 staat per laag aangegeven welke acties nog lopen. De kerngroep (paragraaf 1.5) volgt deze acties.
In bijlage 25 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de 5 te realiseren informatieonderdelen (zoals
donkerrood gekleurd in Figuur 29).

9.2

Toets informatievoorziening aan requirements

Bij het verschijnen van dit rapport9 waarin het ontwerp van de informatievoorziening van het HEC is
beschreven, is de realisatie volop gaande. De informatievoorziening (gerealiseerde eindproducten) dienen
getoetst te worden aan de requirements, eisen die vanuit het ontwerp gesteld zijn.

9

Te weten: 31 augustus 2020
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In het gehele document zijn op verschillende plekken requirements opgenomen. In bijlage 23 zijn deze
verzameld en gegroepeerd, zodat tijdens de verificatie en validatie fase getoetst kan worden in hoeverre aan
de gestelde eisen wordt voldaan. Daarbij zijn alleen de relevante requirements zijn opgenomen: zaken die
reeds gerealiseerd zijn of geen impact hebben op de informatievoorziening, zijn hieronder niet opgenomen.
Er wordt onderscheid gemaakt naar 5 groepen requirements:
a. Algemene, hoog over, requirements aan het HEC welke door de informatievoorziening ondersteund
moeten worden
b. Algemene requirements aan de informatievoorziening van het HEC
c. Requirements aan het digitale dagboek
d. Requirements aan het EPD
e. Requirements aan de rapportage
Bij alle requirements is opgenomen in welke paragraaf deze verder worden toegelicht.
Er is een inschatting gemaakt conform de MoSCoW methode (H. van Vliet, 2008) (Wikipedia, 2020 (2)). Dit is
een inschatting van de auteur als deelnemer van de kerngroep.

9.3

Risicomanagement

Zoals in paragraaf 1.5 toegelicht, heeft er geen expliciet risicomanagement plaatsgevonden, maar wordt er
gewerkt met een issue/actielijst. Er worden momenteel twee belangrijke risico’s onderkend:
1. Structurele financiering zorgverlening door HEC
Als dit er niet komt, dan wordt opschalen een probleem.
2. Samenwerking met/ draagvlak bij huisartsen
Het HEC staat of valt bij de verzoeken tot opvolging die we gaan ontvangen van huisartsen. Er zijn wel
(warme) contacten, maar of huisartsen daadwerkelijk gebruik gaan maken van de diensten van het
HEC is spannend en onzeker.
Op beide risico’s zijn acties gezet:
Ad 1)..Structurele financiering: In samenwerking met zorgcontractering zijn momenteel gesprekken met
zorgverzekeraars. Hoofdpijnnet wordt als externe partij daarbij betrokken, om meer maatschappelijke
relevantie te creëren. Daarnaast worden alternatieve bekostigingsmogelijkheden verkend, met name
momenteel de ZonMw ‘Veelbelovende zorg’ regeling.
Ad 2). Samenwerking met/ draagvlak bij huisartsen. Voor de pilot worden momenteel huisartsen geselecteerd.
Via deze huisartsen hopen we ook bij de andere huisartsen enthousiasme te krijgen. Daarnaast wordt in
samenwerking met de afdeling Klant, markt en innovatie een communicatieplan opgesteld.
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10. Aanbevelingen/discussie
10.1 informatievoorziening
10.1.1

Doorontwikkeling digitaal dagboek: patiënt wensen en ervaringen

Het digitale dagboek zoals nu neergezet wordt van het dagboek, is ontwikkeld op basis van de richtlijnen en
behoeften van de zorgverlener. Dit is een eerste versie die alle basis functionaliteit bevat (minimum viable
product), maar waarmee ervaring opgedaan moet worden en zeker voor verbetering vatbaar zal zijn.
Verwachting is, dat de behoeften van de hoofdpijnpatiënt minder worden gedekt. Zij zijn alleen indirect
betrokken bij de ontwikkeling. Aanbeveling bij de doorontwikkeling is, om de wensen en ervaringen van
patiënten actief op te halen.
Wetenschappelijk onderzoek (Minen, 2020) heeft een viertal criteria vanuit patiëntperspectief geformuleerd
waar een hoofdpijn app aan zou moeten voldoen:
1. Gebruikers willen de mogelijkheid hebben om hoofdpijnkenmerken, mogelijke triggers en
behandelingen te volgen
2. App-bruikbaarheid is essentieel
3. Personalisatie en functies om trends in gegevens te beoordelen zijn de belangrijkste drijfveren voor appgebruik
4. Gegevens exporteren en bekijken moet makkelijk zijn en is van cruciaal belang
Alle 4 de punten worden wel in meer of mindere mate gedekt door de app, maar dit is nog niet getoetst bij
patiënten.
De ervaringen en behoeften van gebruikers van het digitale dagboek, patiënten, zullen doorslaggevend zijn
voor het succes van het HEC.
Ondertussen zijn er ook contacten met Hoofdpijnnet, de patiëntenvereniging, die hier graag medewerking aan
verlenen. De Nederlandse patiënten federatie (NPF) pleitte eind vorig jaar voor betrokkenheid van patiënten
vanaf het begin van de ontwikkeling van digitale zorg (Nederlanse Patiënten Federatie, 2019). Belangrijkste
argument daarbij is dat daarmee het vertrouwen van patiënten in de digitale zorg vergroot wordt. Patiënten
zijn de belangrijkste gebruikers van het digitale dagboek. Aansluiten bij hun wensen kan alleen maar positieve
impact hebben. Ontwikkelen zonder inbreng van de eindgebruikers is tegenwoordig eigenlijk ook ondenkbaar.
Argument om de gevolgde aanpak te vergoelijken is, dat doorlooptijd en budget geen ruimt boden voor
uitgebreide betrokkenheid van patiënten. Daarnaast wordt de hoofdpijnfunctionaliteit aangeboden op een
platform, dat ontwikkeld is met en gebruikt wordt door 150.000 patiënten (CuraVista, z.d.).
10.1.2

Integratie EPD en dagboek

De twee belangrijkste systemen van het HEC, het digitale dagboek en het EPD, zijn bij de live gang nog niet
gekoppeld. Hoewel de systemen weinig overlappende data registreren, zijn een aantal integratiemogelijkheden
mogelijk voor de toekomst:
1. Frame/SSO integratie voor de zorgverlener, zodat hij vanuit het EPD rechtstreeks de dagboek data van
de patiënt kan raadplegen. Deze integratie wordt ondersteund door de leveranciers, voor het EPD is
dat het HiX van Chipsoft en voor het Digitaal Dagboek/Gezondheidsmeter is dat CuraVista;
2. Aanmaken digitaal dagboek vanuit het EPD. Nu dienen handmatig gebruikers aangemaakt te worden
in het digitale dagboek. Vanuit het EPD kan er een functie beschikbaar worden gesteld waarmee
automatisch een gebruiker aangemaakt wordt voor het digitale dagboek en de gegevens uit het EPD
(NAW e.d.) wordt overgenomen;
3. Opslaan terugkoppelingen vanuit digitaal dagboek en deze koppelen aan het EPD. Het digitale
dagboek levert inzichten op die relevant zijn voor het beleid van de zorgverlener. Deze inzichten
dienen in het EPD vastgelegd te worden. Door een export-functie in het digitale dagboek, kan een
verslag gegenereerd worden, welke automatisch opgeslagen kan worden in het VNA en automatisch
gekoppeld aan het dossier van de patiënt in het EPD.
4. Integratie van het digitale dagboek in het patiënten portaal van het ziekenhuis, zodat de patiënt één
omgeving heeft waar al zijn informatie bij elkaar staat.
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10.1.3

Van hoofdpijn specifiek naar generiek model

De oplossing die het HEC wil realiseren voor hoofdpijnzorg, kan mogelijk dienen als blauwdruk voor meer 1½
lijns zorg. Meer ziekten zijn mogelijk gebaat bij het op afstand volgen van een aandoening. Denk daarbij aan
buikpijn, rugpijn, angst en andere aandoeningen die zich chronisch kunnen manifesteren.
Veel aspecten uit de hoofdpijnzorg, zullen vergelijkbare elementen kennen: een dagboek, digitaal
contactmogelijkheden, medicatie en gedrags/leefstijl interventies. Daarbij ligt veelal de regie in de eerste lijn,
maar ontbreekt het in de eerste lijn aan tooling en soms ook kennis om hier goed vorm aan te geven.
Een generiek model, dat volledig afgedekt wordt met informatiestandaarden/ZIB’s voor
zelfmetingen/dagboekregistraties, zou veel mogelijkheden creëren:
 Uitwisseling tussen systemen (EPD / PGO’s) wordt eenvoudiger;
 Meer regie bij de patiënt en de eerste lijn;
 Kwaliteitsimpuls te geven door optimaal gebruik digitale mogelijkheden;
 Specialisten in de 2e lijn worden minder belasten wat financieel en qua wachtlijsten positief is.
Zoals al eerder geschetst hoeft deze 1½ lijnsfunctie daarbij niet per se vormgegeven te worden door
ziekenhuizen, maar dit zou ook kunnen gebeuren door zorggroepen of andere organisaties. Wel is een
bepaalde schaalgrootte gewenst om specifieke kennis te kunnen opbouwen en kosteneffectief te zijn voor
investering in digitale oplossingen.

10.2 Aanbevelingen onderzoek
De verzamelde data wordt nu gebruikt voor verantwoording en optimalisatie van de processen. Aanbeveling is
om deze data ook te benutten voor verder onderzoek.
Er zijn een aantal potentiële onderzoeksgebieden, waar de data voor aangewend kan worden. De opgebouwde
data verzameling dient daar mogelijk wel voor verrijkt te worden.
10.2.1

Onderzoek: betere hoofdpijnzorg

Wat leren de verzamelde data ons over de behandeling van hoofdpijn? Wat werkt, wanneer bij wie? Hoe
ontwikkelt hoofdpijn zich door de tijd? Er zijn veel vragen en hypotheses die gesteld, getoetst en onderzocht
kunnen worden. Er zijn ideeën over het aanstellen van een AIOS om hier verder onderzoek naar te gaan doen.
10.2.2

Onderzoek: impact op zorgkosten

Dat hoofdpijn grote verzuimkosten met zich meebrengt en maatschappelijke kosten, is geen discussie (Saylor
D. S., 2018). Wat de impact zou zijn van goede behandeling van hoofdpijn op de totale zorgkosten van
patiënten is, is onbekend.
Hoofdpijn is een vorm van chronische pijn. Over chronische pijn wordt in de zorgstandaard gesteld dat er
‘kosten door zorgconsumptie’ worden voorkomen (Pijnpatiënten naar één stem, 2017). Dit wordt verder niet
gespecificeerd.
De hypothese ‘effectieve behandeling van hoofdpijn is kosteneffectief qua zorgkosten’ zou op basis van
anekdotisch materiaal interessant zijn. De impact van onderbehandeling van hoofdpijn op angst en depressie
en andere aandoeningen qua zorgkosten is onbekend.
De aanname dat onderdiagnostiek en onderbehandeling ook rechtstreeks gevolgen heeft voor zorgkosten, is
een hypothese die nader onderzocht zou kunnen worden. Bekend is, dat chronische hoofdpijn impact heeft op
de geestelijke gezondheid. Daarnaast zal chronische hoofdpijn een belemmering kunnen zijn voor een gezonde
en actieve leefstijl met alle gevolgen van dien. Aanpak van hoofdpijn en vermindering van de ziektelast tot
mogelijk 50%, zou een zeer positieve impact kunnen hebben op vervolgschade.
Medicatieovergebruikshoofdpijn zou eveneens gevolgschade kunnen hebben.
Dit kan onderzocht en onderbouwd moeten worden met cijfers. Op basis van retrospectief onderzoek zou zicht
gekregen kunnen worden op de impact van hoofdpijnafname op overige zorgkosten. Dit zou bijvoorbeeld in
samenwerking dienen te gebeuren met Zorgverzekeraars en/of Vektis.
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Onderzoeksvraag algemeen:
 Wijkt het zorgconsumptieprofiel van mensen met chronische hoofdpijn af van mensen zonder
chronische hoofdpijn?
 Hoe deze groep te duiden? Is er zicht op deze diagnose bij huisartsen?
 Eventueel deze onderzoeksvraag uitzetten bij ELG/Radboud: geeft hun registratie hier inzicht in?
Onderzoeksvraag retrospectief:
 Neemt de overige zorgconsumptie af bij hoofdpijnpatiënten die een succesvolle interventie bij het
HEC ondergaan?

10.3 Aanbevelingen inhoudelijk
Dit rapport gaat primair over de informatievoorziening. De auteur is dan ook geen hoofdpijnspecialist. Toch
hierbij enkele inhoudelijke aanbevelingen:
10.3.1

Smeden coalitie

Het HEC is opgezet door bevlogen neurologen met hart voor goede hoofdpijnzorg en hun (potentiële)
patiënten. Vanuit deze setting zijn en worden er enthousiastelingen verzameld om gezamenlijk aan het
idealistische doel te werken. Het overtuigen van andere partijen zoals verzekeraar en overheden om dit plan te
steunen is daardoor moeizaam.
Het smeden van een coalitie en een lobby vanuit een noodzaak creëert mogelijk meer mogelijkheden, zeker
gezien de moeizame substitutie (paragraaf 4.4.4). Een lobby (coalitie) met patiëntenvereniging en
werkgeversvertegenwoordiging opent mogelijk meer deuren dan nu het geval is. Het smeden van deze coalitie
kost echter veel tijd en energie, en heeft eigenlijk weinig met zorg te maken. Om urgentie en draagvlak te
creëren voor nieuwe initiatieven bij verzekeraars en/of andere subsidie instanties, is het wel aan te bevelen.
10.3.1

Individueel zorgplan en positieve gezondheid

De meerwaarde van een effectieve behandeling wordt
momenteel voornamelijk gemeten door te kijken naar
traditionele klinische uitkomsten/ indicatoren en
patiënttevredenheid (zie paragraaf 6.5).
Hoofdpijn heeft een grote impact op het dagelijkse leven
van patiënten. De impact gaat verder dan alleen het wel of
niet kunnen functioneren. Machteld Huber heeft een aantal
dimensies gedefinieerd van gezondheid (Huber, 2013).
Hiermee herdefinieerde ze het begrip gezondheid en heeft
daar de term positieve gezondheid aan gegeven (Institute
for positive health, 2019). De impact van een chronische
aandoening als hoofdpijn zou op meer dimensies een grote
invloed kunnen hebben. Door dit te onderzoeken, kan de
mogelijk de meerwaarde voor een goede behandeling van
hoofdpijn scherper neergezet worden.
Figuur 30 Web Positieve Gezondheid

Juist voor chronische pijnpatiënten, waaronder
hoofdpijnpatiënten, geeft het positieve gezondheidsmodel
mogelijk ook handvatten bij de behandeling conform het biopsychosociale model (Pijnpatiënten naar één stem,
2017).
Binnen in hoofdpijn gespecialiseerde fysiotherapie praktijken 10, wordt al gewerkt met het positieve
gezondheidsmodel.
Een individueel zorgplan is daarbij een mooi instrument om de patiënt zijn eigen doelen te laten stellen.
Daarmee wordt richting gegeven aan de behandeling. Dit wordt als belangrijke toegevoegde waarde gezien
(Kalsbeek C.J.C., 2014), onder andere door de patiëntenvereniging. De NHG raadt het gebruik van een
individueel zorgplan aan als hulpmiddel om persoonsgerichte zorg te bieden (NHG, 2016), maar is geen
10

Bijvoorbeeld Fysiotherapie Bosman & May
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onderdeel van de hoofdpijn richtlijn. Het concept van positieve gezondheid is een handvat om invulling te
geven aan het individuele zorgplan.
Het NHG heeft vanuit informatieperspectief het individueel zorgplan vormgegeven (NHG, 2016). Figuur 31
geeft grafisch weer welke informatie-objecten een rol spelen bij het zorgplan.

Figuur 31 Schema uit Referentiemodel NHG Individueel zorgplan versie 2.1., oktober 2016

Integratie van een individueel zorgplan zou een mooie volgende toevoeging kunnen zijn aan het Digitale
dagboek en meer een leidraad kunnen gaan zijn bij de opvolging van de patiënt. Dit sluit ook mooi aan bij de
mogelijke ambitie om te komen tot een generiek model (zie paragraaf 10.1.3)
Een voorbeeld van een individueel zorgplan is te vinden op ‘zorgvoorbeter.nl’ (Vilans, 2018).
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11.Reflectie
11.1 Techniek creëert kansen, maar grootste uitdaging is niet de techniek
Digitale mogelijkheden maken nieuwe zorg mogelijk. Zonder de inzet van een digitaal dagboek en digitaal
contact tussen patiënt en zorgverlener was het idee van het HEC niet levensvatbaar.
Toen ik benaderd werd door Dr. Mulleners (Wim), om mee te werken aan de opzet van het HEC, had ik vooral
verwacht dat de uitdaging zou liggen in:
 data-analyse rondom hoofdpijn en
 het vormgeven aan een keten van informatie-uitwisseling.
Dat is iets anders gelopen:
 Richtlijnen en standaarden bleken internationaal goed uitgewerkt en de vertaling van deze richtlijnen
naar algoritmen en registraties waren wel bewerkelijk, maar niet heel complex;
 Informatie-uitwisseling tussen huisarts en ziekenhuis is best goed geregeld en bestaande oplossingen
dekken grotendeels de behoeften af.
De uitdaging voor het HEC ligt niet zozeer op het analytische of technische vlak, maar vooral op het gebied van
samenwerking en financiering. De ‘boerenlogica’ van het vijflagenmodel is daarbij het belangrijkste handvat
geweest. Je kunt geen goede informatievoorziening opzetten, als de organisatie en processen niet staan.
Met name de doorlooptijd om samenwerking op te zetten en financiering te organiseren, zijn trajecten van
lange adem. Daarbij was de corona-crisis ook niet behulpzaam. Samenwerking opzetten kent een heel andere
dynamiek dan het uitwerken/analyseren van de informatiestromen. Daarbij is de samenwerking met huisartsen
en zeker met zorgverzekeraars nog geen gelopen race.
Organiseren van de samenwerking en financiering kost veel energie, tijd en doorzettingsvermogen en soms ook
de twijfel of alle inspanningen rondom de informatievoorziening alsnog zinloos zijn. Daarnaast is concretisering
ook een middel om de partijen mee te krijgen. Nu het idee uitgewerkt is, ontstaat enthousiasme bij
bijvoorbeeld de patiëntenvereniging.

11.2 Behandeling hoofdpijn gaat over verlichten, niet over genezen
Een andere verwachting die ik aan het begin had, was dat we met behulp van monitoring en dagboeken, op
zoek zouden gaan naar de oorzaak van de hoofdpijn. En zo mensen echt van hun hoofdpijn afhelpen. De
behandeling richt zich echter minimaal op het achterhalen en aanpakken van de oorzaak, maar op:
 het terugdringen van de ernst van hoofdpijn
 het verlagen van de frequentie van aanvallen (met name met medicatie)
 manier waarop de patiënt met zijn hoofdpijn omgaat (coping).
Zeker bij migraine is de aanname dat (uitgezonderd hormonale schommelingen) er weinig voorspellende
triggers zijn. Het achterhalen van wat de hoofdpijn veroorzaakt, is vooral een zaak voor de patiënt en minder
voor de zorgverlener. Het in kaart brengen van het leven van de patiënt en op zoek gaan naar mogelijke
patronen daarin die hoofdpijn veroorzaken, is niet de essentie van de behandeling.
Als ICT-er en oorzaak-gevolg denker, is dit voor mij nog altijd moeilijk te accepteren. Met ICT (quantified self
app’s) ontstaan er geheel nieuwe mogelijkheden om zich te krijgen op leefstijlpatronen.
Eigenlijk was dit best wel teleurstellend.
Ik voorzie voor de toekomst wel, dat deze handschoen een keer opgepakt gaat worden: het zo in kaart brengen
van het leven van een patiënt dat met behulp van artificiële intelligentie oorzaken gevonden gaan worden.

11.3 (Geen) Project management
Bij de start van het ontwerproject, is door CWZ commitment afgegeven om het HEC te gaan realiseren. De
vraag kwam toen boven, of en zo ja, hoe dit gerealiseerd diende te gaan worden: wel of geen project. En als
het een formeel project wordt, wie pakt het projectleiderschap dan op?
Met mijn interne en TU/e begeleiders is hierover gesproken: pak ik wel of niet het projectleiderschap?
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Er is toen bewust voor gekozen, dat, gezien de omvangrijke scope en de taken die bij mij lagen, om NIET het
projectleiderschap op me te nemen.
Daarna heb ik me gericht op de inhoud, evenals de andere leden van de kern/werkgroep. Afspraak was, dat er
gekeken werd naar een andere projectleider, maar uiteindelijk is er geen andere projectleider aangesteld en is
de energie in andere zaken gaan zitten.
Vanuit een wekelijks overleg met de kerngroep zijn gezamenlijk de doelen benoemd en wordt aan de hand van
een actielijst de voortgang bewaakt.
Hoewel er geen sprake was van een formeel projectplan, projectleider en projectplanning, is wel in kaart
gebracht wat er dient te gebeuren (conform interoperabiliteitsmodel) en neemt iedereen zijn
verantwoordelijkheid. De actielijst wordt vooral door de bedrijfsmanager/afdelingshoofd bijgehouden.
Doordat in de kerngroep zowel inhoudelijke, bedrijfsmatige als ondersteunende kennis en capaciteit aanwezig
is, heeft het HEC ook daadwerkelijk vorm gekregen.
Informeel projectleider
Omdat ik als trainee het grootste belang had om voortgang op het project te houden (deadline van de
opleiding/ontwerpopdracht), heb ik wel meer initiatief genomen dan alleen de zaken die direct de
informatievoorziening raken.
Daarbij kwamen mijn ervaring met projectmatig werken en ervaring met innovatieve trajecten zeker van pas.
Daarbij had ik ook meer tijd beschikbaar (in vergelijking tot de andere betrokkenen).
Hierdoor ben ik wel in een soort ‘informele’ projectleidersrol terecht gekomen. Deze informele rol zal vooral op
het houden van voortgang en nemen van initiatief. De verantwoordelijkheid is duidelijk bij de betrokkenen in
de business blijven liggen.
Voor- nadelen geen formeel project
Nadeel van het niet formaliseren van het HEC tot een project, is dat voor buitenstaanders het moeilijk is om
zicht te krijgen op de status van het HEC. Er ligt geen formele planning. Omdat de betrokkenen (organisatorisch
en inhoudelijk) zelf in de kern/werkgroep zitten, lijkt hier ook minder behoefte aan te zijn.
Een projectplanning is vooral een must, als veel acties opeenvolgend zijn en onderling een grote
afhankelijkheid kennen. In het geval van het HEC, liepen bijna alle acties parallel. Hoewel er wel onderlinge
afhankelijkheid was, was deze afhankelijkheid moeilijk te voorspellen. De meerwaarde van een planning met
parallelle activiteiten is minder, zeker als deze activiteiten opgenomen zijn in een actielijst.
Daarnaast is er een grote afhankelijkheid van externe partijen en samenwerkingsverbanden waar geen formele
afspraken mee te maken zijn. Dit maakt dat planningen op onzekere aannames gebaseerd zouden zijn.
Grootste voordeel van het niet projectmatig aanvliegen, is dat de energie en tijd niet zijn gaan zitten in het
opstellen van formele projectplannen en planningen. Deze energie is nu gaan zitten in inhoudelijke
doorontwikkeling en uitwerking van het HEC. Gezien factoren die we niet in de hand hebben (corona,
huisartsen, verzekeraars, patiëntenverenigingen) was er waarschijnlijk onnodig veel tijd/energie gaan zitten in
her-plannen en bijstellen.
Leerpunt
Hadden we het anders moeten doen?
Ik denk dat de informele aanpak, zonder strakke planningen, in dit geval positief heeft uitgepakt. Anders
hadden we nooit gestaan waar we nu staan.
Gezien de manier waarop samengewerkt wordt en de intensiteit waarmee de kerngroep contact met elkaar
heeft, lijkt het ontbreken van een formeel projectplan en planning geen negatieve invloed te hebben. Zolang er
volledig commitment bij en een goede relatie tussen de betrokkenen is, werkt dit. Het ontbreken van (grote)
financiële afhankelijkheden voorkomt ook escalaties. Essentieel is daarbij dat de rollen die normaal in de
stuurgroep vertegenwoordigd zijn (opdrachtgever/budgethouder, business manager, senior gebruiker, senior
leverancier) ook vertegenwoordigd waren in de kerngroep.
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Als er een ‘opdrachtgever-opdrachtnemer’ relatie is, dan had dit niet gewerkt. Richting toekomstige projecten
zal altijd de afweging gemaakt moeten worden of de randvoorwaarden (verwachtingen/vertrouwen) aanwezig
is, om zonder projectplanning te werken.

11.4 Reflectie op het HEC als innovatie
Het HEC is echt een nieuw idee: het CWZ gaat een nieuwe vorm van zorg aanbieden. Dat is een weg met
hobbels en kuilen en niet van te voren uit te stippelen.
Mijn favoriete model bij innovaties, is het ‘model van Knoster’ (Knoster, 1991 (vermoedelijk)):

Figuur 32 Model Knoster, plaatje overgenomen van www.marc-coolen.nl

Leerpunt
Als trainee heb ik vooral gezorgd voor meer urgentie. Urgentie bij een aantal stakeholders ontbreekt, met
name bij huisartsen en zorgverzekeraars. Aan het creëren van urgentie bij deze partijen moet aan de voorkant
(en nu nog steeds) meer aandacht besteed worden.
De visie, het plan en de competenties lijken ruimschoots aanwezig. De middelen lijken nu de grootste
uitdaging. Daarbij betreft het niet zozeer de middelen voor het project en de korte termijn, maar vooral de
structurele financiering. Momenteel is weinig frustratie, aangezien we nog in de ontwikkelfase zitten. Frustratie
ligt wel op de loer…
Het is ook een mooi schema om terug te redeneren: als er verwarring is, dan is blijkbaar de visie niet scherp
genoeg neergezet. Ik heb tijdens het project geen van de rode aspecten ervaren.

11.5 Ontwerpaspecten: ontwerp staat, realisatie en verificatie/validatie volgen
Bij het ontwerp van de informatievoorziening heb ik ruimschoots gebruik kunnen maken van de instrumenten
die ik tijdens de opleiding aangereikt heb gekregen. Het gebruik van de modellen en technieken hebben het
idee van het HEC concreet gemaakt. Daarnaast heeft het curriculum bijgedragen rondom het begrip voor de
manier waarop het Gezondheidsstelsel in elkaar zit rondom samenwerking, financiering en verantwoording. Al
deze aspecten zijn voorbij gekomen tijdens mijn ontwerpopdracht.
De fases in het ontwerpproces zijn, hoop ik, allemaal goed terug te zien door de verschillende hoofdstukken
heen. De validatie en validatiefase zijn daarbij helaas nog niet aan de orde gekomen. Zeker bij het digitale
dagboek is deze fase nog spannend.
De volgordelijkheid die in het model zit, is veel minder te herkennen en is in de praktijk amper terug te vinden.
Requirements staan nog ter discussie door onduidelijkheid rondom financiering terwijl de realisatie van de
informatievoorziening gestart is. Iteratie is daarbij ook nog een te gestructureerd begrip: dat suggereert dat
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bewust een aantal keer de cyclus wordt uitgevoerd. Tijdens software ontwikkeltrajecten uit mijn verleden,
waren die cycli ook goed te plannen en uit te voeren. Bij het vormgeven van het HEC is het vooral kansen
pakken als deze zich voordoen en acteren op samenwerkingen.
Vanuit mijn reguliere functie binnen het CWZ blijf ik onderdeel van het kernteam en ga ik de realisatie van het
HEC verder vormgeven.

11.6 Gebruik interoperabiliteitsproject als leidraad, niet de ontwerpcyclus
De structuur van de ontwerpcyclus is bij de meeste PDEng ontwerpopdrachten ook de structuur van het
verslag.
Mijn allereerste versie van mijn verslag was ook opgezet volgens deze structuur. Hier liep ik echter vast: de
verschillende aspecten organisatie, financiering, zorgproces en informatievoorziening kwamen op verschillende
plekken in de ontwerpcyclus terug, maar ook weer niet in iedere laag.
Een aantal functionele requirements rondom de informatievoorziening zijn nog niet hard, omdat de
financiering nog niet gereed is. Dat geldt tevens voor de samenwerking met huisartsen, die verder via pilots
hun precieze vorm moeten krijgen. Dit maakte dat het volgen van de ontwerpcyclus, waarbij bij iedere fase dan
alle lagen voorbij zouden komen, het een lappendeken werd. Door de lagen als leidraad te gebruiken, ontstaan
er wel samenhangende hoofstukken, waarbij onderling wel afhankelijkheden zijn, maar die in mijn ogen de
leesbaarheid bevorderen.
Bij de opzet van dit rapport, maar ook tijdens het gehele traject, is het interoperabiliteitsmodel overigens een
handvat geweest die structuur heeft aangebracht in zowel gedachten, aanpak als verslaglegging, meer dan de
ontwerpcyclus.
Uitzondering is hoofdstuk 7, waar vorm gegeven is aan de functionaliteit van het digitale dagboek. Dit was een
‘mini’-ontwerp binnen het gehele ontwerpproject.

11.7 De kracht van plaatjes
Een ander leermoment is de kracht van plaatjes. Verschillende malen heb ik teruggekregen dat tekeningen
meer zeggen dan hele stukken tekst. Uitdaging en leerpunt is om in de toekomst minder tekst te gebruiken en
meer tekeningen.

11.8 Inbreng trainee
Vanuit de begeleiding was de vraag gekomen om de bijdrage van de trainee expliciet te maken, ten opzichte
van alle producten die zijn gecreëerd rondom het HEC.
De hoofdtekst van dit rapport is opgesteld door de trainee. Ook alle figuren zijn door de trainee gemaakt, tenzij
anders vermeld. Alles is natuurlijk gemaakt met inhoudelijke afstemming en inbreng van met name de
neurologen, bedrijfsmanagers en andere specialisten.
Als naar de bijlagen gekeken worden, zijn de volgende bijlagen opgesteld door de trainee:
Bijlage 3 MNBC Expertisecentrum Hoofdpijn
Bijlage 4 Praatplaatjes
Bijlage 5 Verslag AHN ELG Hoofdpijn focussessie
Bijlage 7 Protocol huisarts – HEC
Bijlage 8 Alternatieven
Bijlage 9 Afstemming LUMC te registreren gegevens
Bijlage 10 Vragenlijsten ervaring patiënten
Bijlage 11 Vragenlijsten ervaring zorgverleners
Bijlage 12 Excel sheet met afleiding soort Hoofdpijndag
Bijlage 14 Uitwerking beleidsregel kleinschalig experiment concept
Bijlage 15 PIA Digitaal Dagboek NVZ format
Bijlage 16 BIV Classificatie Digitaal Dagboek
Bijlage 17 MDR Klassebepaling Digitaal Dagboek
Bijlage 18 Processchema’s
Bijlage 20 Stakeholdermap
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Bijlage 21 Matching ZIB’s op datamodel
Bijlage 22 Uitwerking processen HEC met ondersteunende applicaties
Bijlage 23 Overzicht requirements
Bijlage 24 Openstaande acties vervolg
Bijlage 25 Inhoudelijke toelichting realisatie informatievoorziening
Aan de volgende bijlagen is een substantiële bijdrage levert:
Bijlage 2 Memo BC STZ expertisecentrum Hoofdpijn RvB
Bijlage 6 Overeenkomst hoofdpijn expertise centrum Huisartsen HEC
Wat minder tot uiting komt in bovenstaande, is dat innoveren vaak ook ‘doen’ is. In dit geval het benaderen
van patiënten, huisartsen, financiers en andere partijen. Vaak kost het ‘doen’ minder tijd en energie dan de
argumenten en moed verzamelen om in actie te komen. Soms was het spannend voor de trainee om zijn nek
uit te steken….
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Bijlage 1 Integrated Headache Service
Zie bijlage map.

Bijlage 2 Memo BC STZ expertisecentrum Hoofdpijn RvB
Zie bijlage map.

Bijlage 3 MNBC Expertisecentrum Hoofdpijn
Zie bijlage map.

Bijlage 4 Praatplaatjes
Zie bijlage map.

Bijlage 5 Verslag AHN ELG Hoofdpijn focussessie
Zie bijlage map.

Bijlage 6 Overeenkomst hoofdpijn expertise centrum Huisartsen HEC
Zie bijlage map.

Bijlage 7 Protocol huisarts – HEC
Zie bijlage map.
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Bijlage 8 Alternatieven HEC op het gebied van organisatie en financiering
Alternatief samenwerking individuele huisarts: zorggroepen
Op dit moment wordt uitgegaan van een samenwerking – overeenkomst met individuele huisartsen.
Onderzocht wordt of er geen overeenkomst aangegaan kan worden met een organisatie die namens de
huisartsen overeenkomsten kan aangaan.
In veel regio’s zijn huisartsen georganiseerd in Gezondheidscentra, Zorggroepen of andere organisatievormen.
Deze organisaties kunnen namens de aangesloten huisartsen overeenkomsten aangaan.
Meest aangewezen organisatievorm hierbij zijn de Zorggroepen (InEen, 2020), die namens de huisartsen de
chronische (keten)zorg organiseren en contracteren met zorgverzekeraars. Denk hierbij aan de
programmatische behandeling van diabetes, COPD of cardiovasculair risico management.
Hoofdpijn/ migraine is een aandoening die in tegenstelling tot de huidige chronische ketenzorg programma’s
een ander verloop van de ziekte kent: bij geen/slechte behandeling is er geen risico op snelle verslechtering
van de patiënt met mortaliteit tot gevolg. De NHG duidt migraine en chronische spanningshoofdpijn ook als
chronische ziekte, toch wordt deze zorg niet programmatisch aangeboden. Meest voor de hand liggende reden
is vermoedelijk, dat onderdiagnostiek en onderbehandeling van hoofdpijn niet automatisch leidt tot meer
complicaties en daarmee zorgkosten of sterfte. Dat is wel het geval bij diabetes, COPD en cardiovasculaire
aandoeningen (Elissen, 2012). De kosten voor de maatschappij door hoofdpijn blijven hierdoor onnodig hoog
en is er bij minder urgentie om de hoofdpijnzorg te optimaliseren.

Alternatief hoofdpijnzorg HEC
Alternatieven voor het bieden van betere hoofdpijnzorg, buiten het HEC om, zijn:
 Opleiden / bijspijkeren kennis en tooling van huisartsen. Gezien de werkdruk en overbelasting van
huisartsen (LHV, 2018) lijkt dit geen realistische optie;
 Opleiden praktijkondersteuners bij huisarts: Gezien het beperkte aantal patiënten in een praktijk en
de specifieke hoofpijnkennis en beschikbaarheid van digitale tools maken dit weinig realistisch om dit
te organiseren bij een huisartsenpraktijk;
 Beschikbaar stellen van meer zelfmanagement en regie mogelijkheden voor patiënten. Vanuit
Hoofdpijnnet wordt hier hard aangewerkt. Belangrijkste interventie is momenteel nog steeds juiste
inzet van medicatie. Voorschrijven van medicatie is voorbehouden aan specifieke zorgverleners.

Alternatieven verwijzing
De toegang tot zorg loopt via de huisarts. Het HEC positioneert zich ook op deze traditionele manier, als
verlengstuk van de huisarts.
De toegang tot de behandeling voor hoofdpijnpatiënten door het HEC zou ook op andere manieren
georganiseerd kunnen worden.
Daarbij gaat het om het leveren van goede hoofdpijnzorg welke grofweg bestaat uit twee stappen:
 Stellen van de juiste diagnose
 Juiste opvolging van deze diagnose.
Het stellen van de diagnose en de juiste opvolging van de patiënt, zijn gebaseerd op gegevens die de patiënt
zelf moet registreren (patiënt reported data). De patiënt registreert zelf in een dagboek/vragenlijsten zijn
aanvallen/behandeling/symptomen/ervaringen. Op basis daarvan wordt de diagnose gesteld en de juiste
behandeling ingezet of bijgesteld.
Door het goed bijhouden van de patiënt-ervaringen in een (digitaal) dagboek, kan de zorgverlener zowel tot
een goede diagnose als opvolging komen. Dit is waar het in de praktijk vaak aan ontbreekt.
De klinische blik en het klinische oordeel van de zorgverlener/arts is essentieel bij het beoordelen van de door
de patiënt gegenereerde data. ICT kan daarbij ondersteunen door de data inzichtelijk te maken en op basis van
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de data suggesties te doen. De uitdaging ligt bij het bekend en beschikbaar maken van deze ICT. Daarbij is men
nu afhankelijk van huisartsen.
Zonder ‘goede’ huisartsen te kort te doen, nemen niet alle huisartsen (chronische hoofdpijnzorg) even serieus
en bieden de gewenste ondersteuning daarbij (zie paragraaf 2.22.3). Om alle patiënten toegang te geven tot de
beste hoofdpijnzorg, kan het ‘passeren’ van de huisarts een optie zijn, zodat de afhankelijkheid van de huisarts
verdwijnt. Alternatieven daarvoor zijn:
1. Patiëntenverenigingen: Hoofdpijnnet en Migrainefonds
Via de patiëntenverenigingen, Hoofdpijnnet en Migrainefonds, zou een digitale ondersteuning geboden kunnen
worden. Via de site ‘AllesOverHoofdpijn.nl’ hebben zij een groot bereik.
Als centraal het digitale dagboek aangeboden wordt, waarbij:
 De verenigingen zich achter de content / inhoud scharen of eventueel de functionaliteit valideren (wat
theoretisch geen probleem zou moeten zijn, gezien het volgen van de ICHD-3);
 Het digitale dagboek eenvoudig gedeeld kan worden met de eigen huisarts,
kan daarmee een goede slag gemaakt worden in de diagnostiek en opvolging.
2. Huisartsen / NHG: Thuisarts
Een ander communicatie kanaal kan de NHG zijn, die via Thuisarts de digitale ondersteuning beschikbaar kan
stellen. Daarmee ondersteunen zij hun eigen leden en ontstaat ook duidelijkheid over de validatie van de app.
Net als bij het vorige alternatief, gelden de randvoorwaarden dat:
 De NHG/huisartsen de inhoud dan moeten valideren. Hoewel dit inhoudelijk geen probleem lijkt (toets
aan de NHG-richtlijn) kan dat organisatorisch wel veel voeten in de aarde hebben
 Het eenvoudig delen van het digitale dagboek aan eigen huisarts, speelt hier natuurlijk ook.
3. Via werkgevers, arbodiensten, (verzuim)verzekeraars, en zorgverzekeraars via hun ‘collectiviteiten’
Werkgevers en arbodiensten hebben een belang bij goede hoofdpijnzorg. Werkgevers merken direct de
gevolgen bij verzuim of lagere productiviteit door hoofdpijn bij hun werknemers. Om hun verzuim te managen
maken werkgevers vaak gebruik van arbodiensten en verzuimverzekeraars. Inzet van het HEC zou een
onderscheidend vermogen voor arbodiensten kunnen zijn.
Verzuimverzekeraars draaien op voor de kosten die ontstaan door verzuim. Goede hoofdpijnzorg zou het
verzuim kunnen beperken. Tegenwoordig richten verzuimverzekeraars zich vooral op langdurig verzuim.
Hoofdpijn is vaak kortdurend. Hoewel de frequentie en het aantal dagen daardoor per jaar best hoog kan zijn,
valt dit verzuim vaak buiten de dekkingsvoorwaarden van verzuimverzekeraars. Het directe belang voor
verzuimverzekeraars lijkt daardoor minder. Gezien de relatie tussen hoofdpijn en psychische aandoeningen
zoals depressie (Dresler, 2019), wordt dit belang mogelijk onderschat.
Zorgverzekeraars hebben zorgplicht ten opzichte van hun verzekerden en daar valt goede hoofdpijnzorg
natuurlijk ook onder. Zorgverzekeraars hebben vaak (werkgevers)collectiviteiten als klant, welke de grootste
belanghebbenden zijn bij goede hoofdpijnzorg, immers, hoofdpijn een belangrijke bron van verzuim. Het
bieden van excellente hoofdpijnzorg kan daarmee een onderscheidend aanbod worden van verzekeraars aan
hun collectiviteiten.
Waar het moeilijk voor (zorg)verzekeraars is, om fysieke zorg beschikbaar te stellen, is dit wel mogelijk met
digitale zorg. Zorgverzekeraars bepalen daarbij zelf of deze zorg in aanmerking komt voor vergoeding, zolang
deze wetenschappelijk is onderbouwd. Het aanbieden van begeleiding/opvolging van hoofdpijnzorg door een
virtueel hoofdpijncentrum past binnen grenzen van de Zvw, zolang dit hoofdpijncentrum zich aan de stand van
wetenschap en praktijk houdt.
4. Via Zorgverzekeraar: eigen propositie
Zorgverzekeraars zouden nog een stap verder kunnen gaan in het aanbieden van digitale ondersteuning. Er zijn
zorgverzekeraars die graag vorm willen geen aan een digitaal alternatief voor de reguliere zorg. Het HEC met
ondersteuning van de digitale middelen zou hiervan een onderdeel kunnen gaan uitmaken.
Samengevat alternatieven doorverwijzing:
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Figuur 33 Alternatieven verwijzing

Bij alle alternatieven zal wel altijd een terugkoppeling naar de eigen huisarts dienen plaats te vinden.
Om één van bovenstaande alternatieven te realiseren zal altijd de medewerking van zorgverzekeraars
noodzakelijk zijn. Zij bepalen de toegang tot de zorg in hun polisvoorwaarden.

Alternatieve positionering: 2e lijn zorg
Waar de vorige paragraaf ging over een alternatieve organisatie van de verwijzing, kan het HEC ook anders
gepositioneerd worden tussen de lijnen.
Huidige uitgangspunt is, dat het HEC gezien wordt als 1½ de lijns zorg. Het HEC kan ook gepositioneerd worden
als 2e lijns zorg, waarbij de verpleegkundig specialist als verlengde arm gaat optreden van de specialist
(neuroloog). Het is niet de intentie de zorg uit de huisartsenpraktijk weg te halen, maar in te zetten op het
verbeteren en opwaarderen van de 1ste lijnszorg. Positionering in de 2e lijn maakt de zorg ‘te zwaar’ en werpt
voor zowel de huisarts als de patiënt een hogere drempel op. Voor de patiënt door het aanspreken van het
eigen risico en voor de 2e lijn door het onnodig belasten van de neurologen.

Alternatieve bekostigingsmogelijkheden


De subsidieregeling ‘Veelbelovende zorg’ (Zorginstituut Nederland, 2020). Deze regeling is erg
vergelijkbaar met de experimentregel. Voordeel is, dat de rol van de zorgverzekeraar beperkter is.
Grote verschil is dat er een wetenschappelijk onderzoek aan gekoppeld dient te worden. Hiervoor zal
een partner gezocht moeten worden, bijvoorbeeld het ELG van de Radboud, waarmee ook de
workshop met de huisartsen georganiseerd is. Mogelijkheid hiervan wordt momenteel verkend.
 Afspraken met de verzekeraar voor vergoeding via Segment 3 huisartsenzorg (S3). De aangeboden
zorg betreft immers zorg die onder regie van de huisarts wordt uitgevoerd. Ook hiervoor is
afstemming met de zorgverzekeraars gewenst. Onduidelijk is of een ziekenhuis aanspraak kan maken
op S3 financiering. Om de vergoeding en bekostiging via de huisarts, of de organisatie die de
huisartsen vertegenwoordigd (Zorggroep) te laten lopen, levert veel administratieve lasten (kosten) op
en zal een drempel zijn om goede hoofdpijnzorg te organiseren.
 Eerstelijns ondersteuningsgelden: Het HEC lijkt aan de meeste van de criteria van voor de eerstelijns
ondersteuningsgelden te voldoen. Deze gelden zijn echter alleen inzetbaar voor de
projectondersteuning en bieden geen oplossing voor de structurele financiering. De beleidsregel richt
zich echt op nieuwe zorg. Deze gelden worden beheerd door de zorgverzekeraar.
 Transformatiegelden: gezien de digitale insteek van het HEC zouden transformatiegelden ook een
mogelijkheid kunnen zijn. Het betreft echter geen medisch specialistische zorg die op een digitale
manier wordt aangeboden (= doel transformatiegelden), maar nieuwe zorg onder regie van de
huisarts. Daarnaast is het geen structurele financiering voor een nieuwe zorgprestatie. Ook deze
gelden worden beheerd door de zorgverzekeraar.
 Zorg aanbieden vanuit de 2e lijn onder supervisie van een neuroloog waarmee de zorg onderdeel gaat
uitmaken van het ziekenhuisbudget. Dit lijkt niet realistisch aangezien de neurologen momenteel al
met wachtlijsten kampen. Daarnaast kan de zorg goed geleverd worden door een verpleegkundig
specialist. Tevens zijn patiënten dan niet meer te herkennen en is landelijke opschaling van deze zorg
niet mogelijk. Verder betreft het nieuwe zorg en geen substitutie van bestaande 2 e lijns zorg. Het
ziekenhuis zal dan andere zorg niet meer kunnen leveren.
Indien er gekozen wordt voor een alternatieve verwijzing (niet via de huisarts, zie paragraaf 4.4.4 punt 4), dan
ontstaan er tevens andere financieringsvormen. Deze worden hier verder niet uitgewerkt.
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Bijlage 9 Afstemming LUMC te registreren gegevens
Zie bijlage map.

Bijlage 10 Vragenlijsten ervaring patiënten
Zie bijlage map.

Bijlage 11 Vragenlijsten ervaring zorgverleners
Zie bijlage map.

Bijlage 12 Excel sheet met afleiding soort Hoofdpijndag
Toelichting op de Excel sheet:
 Op het eerste tabblad (Criteria afleiding ICHD-3) staat vermeld op basis van welke criteria uiteindelijk
bepaald wordt welke diagnose aan de dag gekoppeld wordt.
 Op het tweede tabblad (bepaling soort hoofdpijn dag) zijn een aantal kolommen opgenomen, conform de
B, C, D criteria:
o Kolom A (Blauw): de duur van de aanval (criterium 3)
o Kolom B t/m E (rood): pijn kenmerken (criteria 5 t/m 8)
o Kolom F-G (geel): verschijnselen (criteria 9 en 10)
o Kolom H-I (grijs): medicatie gebruik (criteria 11-13)
o Kolom J t/m L (groen): bepaling soort diagnose dag:
 J: Primaire diagnose -> is er sprake van een migraine-dag of een TTH dag?
 K: Secundaire diagnose -> als er geen primaire diagnose is, dan is er een ‘vermoedelijke’
dag
 L: voor de bepaling van het aantal chronische migraine dagen, speelt behandeling
wel/niet mee.
Zie bijlage map: Bijlage 12 Hoofdpijndagen classificatie.xlsx

Bijlage 13 HART vragenlijst
Zie bijlage map.

Bijlage 14 Uitwerking beleidsregel kleinschalig experiment concept
Zie bijlage map.

Bijlage 15 PIA Digitaal Dagboek NVZ format
Zie bijlage map

Bijlage 16 BIV Classificatie Digitaal Dagboek
Zie bijlage map

Bijlage 17 MDR Klassebepaling Digitaal Dagboekl
Zie bijlage map
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Bijlage 18 Processchema’s proces 3 en 3.3 (leesbaar formaat)
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Bijlage 19 BDHD vragenlijst
1.
2.
3.
4.
5.

Dag en datum van de maand
Had u vandaag hoofdpijn?
Indien nee, ga dan naar vraag 15.
Hoe laat had u dat voor het eerst bemerkt
Hoe laat was de hoofdpijn verdwenen
Had u problemen met zien (zoals flitsen, zigzag lijnen of vlekken)
in he tuur voordat de hoofdpijn begon?

6.

Was de hoofdpijn eenzijdig (links, rechts) of dubbelzijdig?

7.

Welke soort pijn had u?

8.

Nam de pijn toe bij lichte inspanning (zoals traplopen)?

9.

Hoe zwaar was de hoofdpijn (zie toelichting 1)?

10.

Was u misselijk?
(Had u het gevoel te gaan overgeven?)

11.

Heeft u overgegeven?

12.

Had u hinder van licht?

13.

Had u hinder van geluid?

14.

Heeft u iets gedaan of is er iets gebeurd waardoor de aanval
veroorzaakt kan zijn?
Heeft u vandaag medicatie(s) genomen voor hoofdpijn of een
andere pijn?
Vul voor elk geneesmiddel in:
A) Naam
B) Aantallen
C) Tijdstip(pen) van inname (uur-minuten)

15.

Nee
Ja
Uur – minuten
Uur – minuten
Nee
Ja
Eenzijdig links
Eenzijdig rechts
Dubbelzijdig
Bonzend
Drukkend
Nee
Ja
Licht
Matig
Hevig
Nee
Beetje
Meer dan een beetje
Nee
Ja
Nee
Ja
Nee
Ja
Indien ja, leg uit…

Omdat de situatie zich kan voordoen, dat een patiënt meerdere aanvallen op 1 dag kan hebben, wordt dit ook
uitgevraagd. Hierin voorziet de BDHD/HURT niet, maar wordt wel relevant geacht. Het dagboek moet ingevuld
worden voor de zwaarste aanval op die dag. Deze wordt bepaald door allereerst de duur en de zwaarte. De
patiënt kan zelf bepalen wat voor hem het zwaarste weegt.
Om dit af te vangen wordt vraag 2a ingevoegd:
2a.

Heeft u vandaag meerdere hoofdpijn aanvallen gehad (de
Nee
hoofdpijn dient tussentijds geheel verdwenen te zijn).
Ja
Vul de vragenlijst/het dagboek verder in voor de zwaarste aanval
van de dag.
Bovenstaande vragenlijst dient 30 dagen achtereenvolgens ingevuld te worden door de patiënt.
Op basis van deze dertig dagen kan een diagnose gesteld worden.
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Bijlage 20 Stakeholders, belang en rol
Betrokken effecten hoofdpijn
(Hoofdpijn) Patiënt
Mantel (familie / naasten / e.d.)
Werkgever
Maatschappij
Behandelaren
Huisarts

Neuroloog

Psychiater / psycholoog
Andere betrokken zorgaanbieders
/ specialismen:
Pijnspecialist
Psychiater
Psycholoog
Apotheker
Gnatholoog / KNO
Cardioloog
Fysiotherapeut
Internist/endocrinoloog
Diëtist
Radiologie
KCL / MMB / Pathologie
KNF
Apotheker
Betrokken bij organisatie HEC
CIHN / OCE
CWZ
Afdeling Neurologie CWZ
ICT-afdeling CWZ
Hoofdpijnnet / Migrainefonds
Leverancier PGO / Hoofdpijn app
/ dagboek
Zorgverzekeraar

Radboud ELG

Belang
Primair belanghebbende: gelukkig zijn /
optimaal functioneren
Samenleven / geluk patiënt
Functioneren patiënt – financieel
Maximale participatie patiënt

Rol

Goede diagnose / zekerheid over wanneer
doorverwijzen. Minimale belasting, beste
zorg
Goede diagnose / doorverwijzing.
Minimale belasting, beste zorg

Eerste aanspreekpunt
/behandelaar patiënt;
poortwachter
Specialist op het gebied
van hoofdpijn; tweede
behandelaar patiënt
Samen met neuroloog
voeren ‘expert’consult
Inbrengen specifieke
kennis / differentiaal
diagnoses…
Deelname MDO
Alternatieve
behandelingen

Goede diagnose / doorverwijzing.
Minimale belasting, beste zorg
Zie neuroloog

Beeldvormend onderzoek
Uitvoeren laboratorium onderzoek
Functieonderzoeken
Leveren, controle, instructie medicatie

Ondersteunen en belangenbehartiging
huisartsen
Positionering STZ/CWZ, imago, financieel
rendabel
Afdeling waartoe HEC gaat behoren
Ondersteunen expertisecentrum /
zorgverleners (mn ziekenhuis)
Vertegenwoordiger/belangenbehartiger
hoofdpijnpatiënten
Gebruik/omzet oplossing.
Betere hoofdpijnzorg, financieel
Bekostiging Zinnige Zorg, Tevreden
verzekerden / collectiviteiten,
kosteneffectief over de gehele keten
Onderzoek (irt eerste lijn)
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Veiligheid / voorkomen
complicaties

Facilitator HEC
Faciliteren HEC
Integreren verschillende
informatie(bronnen)
Aanjager goede
hoofdpijnzorg.
Leverancier oplossing
zelfmanagement/meten
Bekostiging

Eventueel faciliteren
onderzoek
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Bijlage 21 Matching ZIB’s op datamodel
Landelijk zijn er een aantal standaarden vastgesteld. Als deze geplot worden op het datamodel, worden een
aantal objecten gedefinieerd door ZIB’s. Deze zijn groen gekleurd in onderstaande model. Onder Figuur 34 is
een mapping opgenomen van welke objecten door welke ZIB’s worden gedekt.

Figuur 34 Matching ZIB's op datamodel

Matching:
Datamodel
Patiënt
Medicatie gebruik / medicatie middel
Medicatie behandeling / medicatie middel
Episode diagnose / diagnose
Behandeling

Zorgverlener
Effect medicatie

ZIB’s
Patiënt
Medicatiegebruik
Medicatie afspraak
Probleem
Rondom behandeling bestaan een 6-tal ZIB’s. 4
ervan lijken het begrip behandeling te dekken:
Behandeldoel / behandelaanwijzing /
verpleegkundige interventie / uitkomst van zorg
Zorgverlener
Mogelijk ‘uitkomst van zorg’
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Bijlage 22 Uitwerking processen HEC met ondersteunende applicaties
Proces 0: overzicht

Nr.

Processtap

Toelichting

Applicatie

-

Hoofdpijn zorgvraag

-

-

HA consult

1

Consultatie HA VS

2

Doorsturen voor opvolging

3

Opvolging

4

Afsluiten opvolging

5

Declaratie opvolging

6

Stuur en
verantwoordingsinformatie

Alles start met een patiënt die hoofdpijnklachten heeft en
besluit tot een hulp of zorgvraag aan zijn huisarts
Er vindt een consult van de patiënt bij de huisarts plaats.
In dat consult besluit de HA om of advies aan te vragen bij
de VS van het HEC of het HEC in te schakelen voor de
opvolging van de patiënt. In dat laatste geval dient de
huisarts de diagnose migraine, spanningshoofdpijn of
medicatieovergebruikshoofdpijn gesteld te hebben.
HA besluit tot het consulteren van het HEC/VS.
Zie detailuitwerking 1
Patiënt wordt doorgestuurd naar HEC voor opvolging
Zie detailuitwerking 2
Het HEC geeft invulling aan de opvolging van de patiënt
Zie detailuitwerking 3
Het HEC sluit de opvolging af en draagt de patiënt over
aan de huisarts
Zie detailuitwerking 4
Geleverde zorg wordt gedeclareerd
Zie detailuitwerking 5
Benodigde stuur- en verantwoordingsinformatie wordt
gegenereerd en besproken
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Zie detailuitwerking
Zie detailuitwerking
Zie detailuitwerking

Zie detailuitwerking
Zie detailuitwerking
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Proces 1: Consultatie HA VS

Nr.

Processtap

Toelichting

1.
1.1

Consultatie HA VS
Telefonisch contact HA VS

1.2

Zorgdomein app HA VS

HA besluit tot het consulteren van het HEC/VS.
De HA en de VS hebben contact met elkaar over de
telefoon
De HA of de VS zoeken contact met elkaar via de patiënten
overleg app van Zorgdomein. Via deze app voldoet aan de
AVG-richtlijnen en kan veilig gebruikt worden. De HA of VS
kan via deze

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

Applicatie
Telefoon
Patiëntenoverleg app van
Zorgdomein

75

Proces 2: Doorsturen voor opvolging

Nr.

Processtap

Toelichting

2

Doorsturen voor opvolging

Patiënt wordt doorgestuurd naar HEC voor opvolging

2.1

Bepalen opvolging door
HEC (in/exclusie)

Als de HA besluit tot doorsturen van de patiënt naar het
HEC, dient hij eerst de patiënt te toetsen aan de in- en
exclusie criteria zoals vastgelegd in het protocol (bijlage 7).
Onderdeel daarvan is het samen beslissen tussen HA en
patiënt of opvolging door het HEC gewenst is.
De patiënt of de huisarts kunnen ook kiezen voor
opvolging door de huisarts of zelfmanagement door de
patiënt (geen begeleide opvolging).

HIS van huisarts (buiten scope)

2.2

Registratie opvolging

HIS van huisarts (buiten scope)

2.3

Aanvragen opvolging

2.4

Accepteren opvolging/
aanmaken dossier

Als de uitkomst positief is ten opzichte van het HEC, zal de
huisarts in zijn HIS dienen te registreren (2.2), dat het HEC
de opvolging van de patiënt op zich neemt.
De HA kan vervolgens in Zorgdomein de opvolging
aanvragen. De huisarts selecteert een patiënt via
Zorgdomein, uit het EPD(HiX) van het CWZ. Als de patiënt
nog niet bekend is bij het CWZ, kan via Zorgdomein een
patiënt aangemaakt worden in het EPD van het CWZ (HiX).
Vervolgens kan er een verzoek voor opvolging aangemaakt
worden in Zorgdomein. Zowel bij het eventueel aanmaken
van een patiënt in het EPD (HiX) van het CWZ als bij het
aanmaken van het verzoek tot opvolging, neemt
Zorgdomein gegevens over uit het HiS van de huisarts.
Zorgdomein plaatst de verwijzing op een werklijst in het
EPD van CWZ (HiX) van het HEC.
De VS van het HEC beoordeelt en accepteert het verzoek
tot opvolging. Het verzoek tot opvolging wordt als pdf
opgeslagen in het EPD van het CWZ (HiX).
Indien de opvolging niet wordt geaccepteerd, wordt
contact gezocht met de huisarts.
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Zorgdomein
HiX CWZ

HiX CWZ
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Proces 3: Opvolging

Leesbare versie is opgenomen in bijlage 18
Nr. Processtap
Toelichting
3

Opvolging

Het HEC geeft invulling aan de opvolging van de patiënt

3.1

Maken afspraak met
patiënt VS

3.2

Aanmaken profiel
dagboek

3.3

Intake

3.4

Bijhouden dagboek /
registratie aanvallen

3.5

Bespreken situatie

3.6

Hulpvraag

3.7

Overleg VS HA

3.8

Aanpassen beleid

3.9

Informeren HA

3.10

Monitoring dagboek
trouw

Als het HEC de opvolging heeft geaccepteerd, wordt door het
secretariaat van het HEC contact gezocht de patiënt en een
afspraak gepland voor de intake door de VS.
Deze afspraak wordt geregistreerd in HiX, waarna er een
afspraakbevestiging uitgaat naar de patiënt.
Na acceptatie maakt de VS een account aan voor de patiënt
voor het Digitale dagboek. Ambitie is, dat de gegevens van de
patiënt automatisch worden overgenomen uit HiX.
Afhankelijk van de gekozen oplossing voor het Digitale
dagboek is dat wel/niet mogelijk.
Vervolgens vindt de daadwerkelijke intake plaats.
Zie detailuitwerking
Na de intake dient de patiënt zijn Digitale dagboek bij te
houden. Dit zal afhankelijk van de fase van de opvolging het
invullen van de dagelijkse vragenlijsten zijn of enkel de
registratie van de hoofdpijnaanvallen en medicatiegebruik zijn.
Op reguliere basis (conform protocol) of als daar aanleiding
voor is, zal de VS de situatie rondom de hoofdpijn bespreken
met de patiënt.
Zie detailuitwerking
Als de patiënt tussentijds een hulpvraag heeft, kan hij contact
opnemen met het HEC.
Zie detailuitwerking
Indien er aanleiding is voor de VS, bijvoorbeeld bij
onverwachte complicaties of atypische aanpassingen of
afwijkingen van het protocol, neemt de VS contact op met de
HA.
Als de bespreking, de hulpvraag of het overleg met de HA er
aanleiding toe geeft, zal de VS het beleid aanpassen. Dit beleid
zal geregistreerd worden in HiX. Als er aanleiding toe is, zal er
tevens een nieuwe medicatie afspraak gemaakt worden. Deze
medicatie afspraak zal via het LSP verzonden worden naar de
apotheek naar keuze van de patiënt. Dit proces is hier verder
niet uitgewerkt, maar is de reguliere manier waarop binnen
CWZ gewerkt wordt. Als de patiënt het wenst, kan er ook een
papieren recept meegeven worden.
De HA zal altijd geïnformeerd worden over de behandeling van
zijn patiënt.
Zie detailuitwerking
De VS monitort of de patiënt zijn dagboek invult. Als de patiënt
tijdens de eerste 30 dagen (0-meting) 7 dagen lang niets
ingevuld heeft, wordt er contact opgenomen (telefonisch). Als
de patiënt niet meer wil deelnemen, wordt de opvolging
afgesloten (zie 4.).
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Applicatie
Telefoon
HiX CWZ

Digitaal Dagboek
HiX CWZ

Zie detailuitwerking
Digitaal Dagboek

Zie detailuitwerking

Zie detailuitwerking

Zie detailuitwerking 1

HiX CWZ
LSP (buiten scope)
AIS (buiten scope)

Zie detailuitwerking

Digitaal Dagboek
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Proces 3.3: Intake

Leesbare versie is opgenomen in bijlage 18
Nr.

Processtap

Toelichting

3.3

Intake

Vervolgens vindt de daadwerkelijke intake plaats.

3.3.1

Voorbereiden intake

3.3.2

Invullen vragenlijsten

De VS bereidt de intake door via het raadplegen van de
verwijzing uit HiX. Daarnaast zet hij aanvullende
vragenlijsten uit bij de patiënt via HiX
De patiënt vult deze vragenlijsten in via het HiX

3.3.3

Beeldcontact maken

3.3.3.a

Telefonisch contact

3.3.4

Uitleg behandeling en
Digitaal Dagboek

3.3.5

Commitment verkrijgen

3.3.6

Afspraken maken vervolg
conform protocol

De intake wordt geregistreerd als contactmoment in HiX
en gehouden via een beeldconsult
Als er technische problemen zijn of als het de voorkeur
van de patiënt is, kan het consult ook telefonisch
plaatsvinden
De VS geeft uitleg aan de patiënt rondom de
behandeling en het bijhouden van het digitale dagboek.
Er wordt een instructie / handleiding beschikbaar gesteld
De VS vraagt expliciet aan de patiënt of deze akkoord
gaat met de behandeling
Als de patiënt akkoord is, worden vervolgafspraken
gepland en vastgelegd in HiX. De patiënt krijgt hiervan
een bevestiging.
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Applicatie
HiX CWZ

MijnCWZ / Zorgportaal HiX
CWZ
HiX CWZ
HiX CWZ
WebCamConsult
HiX CWZ
Telefoon
Digitaal Dagboek

HiX CWZ
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Proces 3.5: Bespreken situatie

Nr.

Processtap

Toelichting

3.5

Bespreken situatie

Op reguliere basis (conform protocol) of als daar
aanleiding voor is, zal de VS de situatie rondom de
hoofdpijn bespreken met de patiënt.

3.5.1

Voorbereiden afspraak

3.5.2
3.5.2.a

Beeldcontact maken
Telefonisch contact

3.5.3

Bespreken conform
protocol

3.5.4

Afspraken maken conform
protocol

De VS bereidt de afspraak voor door het digitale dagboek
en het dossier van de patiënt te
De bespreking wordt gehouden via een beeldconsult
Als er technische problemen zijn of als het de voorkeur
van de patiënt is, kan het consult ook telefonisch
plaatsvinden
Samen met de patiënt wordt op basis van de
verschillende dashboards en de registratie in het
dagboek de situatie besproken. Indien er aanleiding toe
is, wordt het beleid aangepast (zie 3.8).
De VS werkt het dossier bij en maakt vervolgafspraken.
Dit wordt vastgelegd in HiX. De patiënt ontvangt een
bevestiging.
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Applicatie

Digitaal Dagboek
HiX CWZ
WebCamConsult
Telefoon

Digitaal Dagboek

HiX CWZ
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Proces 3.6: Hulpvraag

Nr.

Processtap

Toelichting

3.6

Hulpvraag

Als de patiënt tussentijds een hulpvraag heeft, kan hij
contact opnemen met het HEC.

3.6.1

Stellen vraag via Portaal

3.6.2

Beantwoorden vraag

Een patiënt met een hulpvraag kan deze stellen via
MijnCWZ via het Zorgportaal. Deze komt op de werklijst
van de VS in HiX. De VS kan deze op drie manieren
afhandelen:
De VS kan de vraag beantwoorden via zorgportaal

3.6.3

Beeldcontact

3.6.4
3.6.5

Telefonisch contact
Bijwerken dossier

De VS kan beeldcontact hebben met de patiënt via
WebCamConsult
De VS kan telefonische contact opnemen met de patiënt
Na het contact werkt de VS het dossier bij in HiX. Indien
er aanleiding voor is, wordt het beleid aangepast (zie
3.8.).
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Applicatie

Mijn CWZ / Zorgportaal HiX
CWZ
HiX CWZ
Mijn CWZ / Zorgportaal HiX
CWZ
WebCamConsult
Telefoon
HiX CWZ
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Proces 3.9: Informeren huisarts

Nr.

Processtap

Toelichting

3.9

Informeren HA

De HA zal altijd geïnformeerd worden over de
behandeling van zijn patiënt.

3.9.1

Bepalen communicatie
methode

3.9.2

Overdrachtsbrief

3.9.3

Bellen

3.9.4

Zorgdomein patiëntoverleg

3.9.5
3.9.6

Registratie terugkoppeling
Raadplegen dossier patiënt
ziekenhuis

De VS zal altijd de huisarts op de hoogte houden van de
opvolging van de patiënt. De VS heeft daar verschillende
mogelijkheden voor. Als de VS de HA op de hoogte wil
brengen van de situatie rondom de opvolging van een
patiënt, zal hij eerst het meest passende
communicatiemiddel bepalen.
De drie opties zijn:
Het opstellen van een overdrachtsbrief vanuit HiX. Dit zal
vooral gebeuren bij het daadwerkelijk wijzigen van het
beleid, bijvoorbeeld bij het aanpassen van de medicatie.
De huisarts krijgt via Edifact deze informatie tot zich.
Afhankelijk van het HiS van de huisarts en zijn
persoonlijke instellingen wordt dit automatisch verwerkt
in zijn dossier of niet. Verzenden van overdrachtsbrieven
via EdiFact naar het HiS is standaardfunctionaliteit en is
buiten scope.
De VS kan in geval van dringende zaken ook altijd bellen
met de HA.
De VS kan via Zorgdomein-app een patiënten overleg
starten met de HA. De Hakan via de app terug reageren of
op een andere manier contact zoeken met de VS.
Na het contact zal de VS dit documenteren in het dossier.
De huisarts kan zelf ook altijd de laatste stand van zaken
bekijken van de patiënt via het Zorgverlenersportaal dat
CWZ beschikbaar stelt. De HA kan daar de laatste stand
van zaken mbt het beleid, medicatie en afspraken zien.
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Applicatie

HiX CWZ
EdiFact (buiten scope)
HiS huisarts (buiten scope)
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Proces 4: Afsluiten opvolging

Nr.

Processtap

Toelichting

4

Afsluiten opvolging

Het HEC sluit de opvolging af en draagt de patiënt over
aan de huisarts

4.1

Bespreken afsluiting
opvolging

4.2

Administratieve afronding

4.3

Formele overdracht aan
huisarts

In overleg met de patiënt zal besloten worden tot
beëindiging van de opvolging (4.1). Redenen hiervoor
kunnen zijn:

Maximale resultaat is behaald

Patiënt wenst te stoppen met de opvolging

VS ziet geen meerwaarde meer in verdere
opvolging
Deze bespreking kan plaatsvinden mbv een beeldconsult
of telefonisch
Vervolgens zal het dossier bijgewerkt dienen te worden
en de behandeling als gestopt
Daarna zal er een afsluitende brief naar de huisarts gaan,
waarin de opvolging wordt samengevat en overgedragen
aan de HA. Deze wordt via Edifact aan de HA verzonden.
Afhankelijk van het HiS van de huisarts en zijn
persoonlijke instellingen wordt dit automatisch verwerkt
in zijn dossier of niet. Verzenden van overdrachtsbrieven
via EdiFact naar het HiS is standaardfunctionaliteit en is
buiten scope.
Voorkomen moet worden dat patiënten tussen wal en
schip gaan vallen.

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

Applicatie

WebCamConsult
Telefoon

HiX CWZ
HiX CWZ
EdiFact (buiten scope)
HiS huisarts (buiten scope)
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Proces 5: Declaratie opvolging

Nr.

Processtap

Toelichting

5

Declaratie opvolging

Geleverde zorg wordt gedeclareerd

5.1

Koppelen verrichting aan
HEC

5.2

Facturering

De manager van het HEC zal samen met een
applicatiebeheerder van de ZA, HiX zodanig inrichten, dat
conform de afspraken met de zorgverzekeraar de juiste
declaraties worden gegenereerd. Dit is een eenmalige
activiteit, maar hier opgenomen omdat dit nog moet
plaatsvinden (financiële arrangement met verzekeraar is
nog niet rond).
De Zorgadministratie van het CWZ zal zorg dragen voor de
declaratie (facturering) bij de zorgverzekeraar. Dit loopt
via HiX welke de declaraties aanlevert bij VeCoZo (welke
de declaraties doorgeeft aan de verzekeraars).
Aanleveringen van declaraties via VeCoZo bij
zorgverzekeraars is standaardfunctionaliteit en is verder
niet uitgewerkt / buiten scope.
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Applicatie
HiX CWZ

HiX CWZ
VeCoZo (buiten scope)
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Proces 6: Sturing en verantwoording

Nr.

Processtap

Toelichting

6

Stuur en
verantwoordingsinformatie

Benodigde stuur- en verantwoordingsinformatie wordt
gegenereerd en besproken

6.1

Invullen vragenlijsten

6.2

Genereren stuur en
verantwoordingsinformatie

6.3

Bespreken functioneren
intern CWZ
Evalueren samenwerking
huisartsen HEC
Verantwoording
zorgverlening HEC

VS, patiënten en Huisartsen dienen nog aanvullende
vragenlijsten in te vullen om zicht te krijgen op alle
indicatoren (betreft met name tevredenheid rondom
functioneren HEC en staat los van de inhoudelijke
behandeling)
Een business intelligence medewerker van het CWZ zal de
gewenste stuur en verantwoordingsinformatie genereren.
Zie detailuitwerking.
Deze informatie zal in een drietal gremia besproken
worden: 6.3, 6.4, 6.5.
Functioneren HEC intern met name gericht op het proces
en de inhoud
Samenwerking met de huisartsen

6.4
6.5

Verantwoording rondom de financiering
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Applicatie

Aanvullende registratie (nog te
bepalen)

Zie detail uitwerking

Nog te bepalen (vermoedelijk
PowerBI)
Nog te bepalen (vermoedelijk
PowerBI)
Nog te bepalen (vermoedelijk
PowerBI)
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Proces 6.2: Genereren stuur- verantwoordingsinformatie

Nr.

Processtap

Toelichting

6.2

Genereren stuur en
verantwoordingsinformatie

Een business intelligence medewerker van het CWZ zal de
gewenste stuur en verantwoordingsinformatie
genereren.

6.2.1.

Beschikbaar stellen data
digitaal dagboek

6.2.2

Beschikbaar stellen data
HiX

6.2.3

Controleren/ inlezen
gegevens

6.2.4

Maken overzichten

De beheerder van het digitale dagboek zal de gegevens
uit het dagboek moeten ophalen en beschikbaar stellen
aan de persoon binnen CWZ die zorg gaat dragen voor de
generatie van de stuurinformatie
De applicatiebeheerder van HiX zal de gewenste
gegevens uit HiX dienen te downloaden of er dient een
extractie gemaakt te worden van het datawarehouse
(indien de gewenst gegevens reeds beschikbaar zijn)
De ondersteunende BI-medewerkers dient de
verschillende databronnen te combineren en beschikbaar
te krijgen in een omgeving waar hij ze kan bewerken. (Dit
dient nog nader uitgewerkt te worden).
De ondersteunende BI-medewerker genereert de
gewenste overzichten

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

Applicatie

Digitaal Dagboek

HiX CWZ
Datawarehouse CWZ

Nader uit te werken

Nader uit te werken
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Bijlage 23 Overzicht requirements
In onderstaande tabellen zijn de requirements gegroepeerd die verspreid in dit document zijn langsgekomen.
De paragraaf verwijst naar de paragraaf in dit document waar de requirements verder worden toegelicht en in
context geplaatst. De bron geeft aan waar de requirements vandaan komen. De kolom MoSCoW geeft aan,
vanuit de inschatting van de auteur als lid van het kernteam, of het een Must, Should have, Could have of Wish
betreft (Wikipedia, 2020 (2)).

a. Algemeen requirements aan HEC
Nr.
1
2
3
4

Requirements
Patiënten moeten het gevoel hebben dat ze onder
behandeling blijven van de huisarts
HEC werkt conform NHG-standaard / ICHD-3
Initiatief HEC, inclusief informatievoorziening,
ondersteunt STZ-expertisestatus
Minimale administratieve belasting huisartsen

Paragraaf
4.2

MoSCoW
S

4.2
4.2

Bron
Huisartsen /
concept
Neurologen
CWZ

4.4.2

CWZ

S

Bron
Huisartsen /
Kerngroep
Analyse /
Kerngroep

MoSCoW
M

Huisartsen /
Kerngroep
Analyse /
Kerngroep

M

Concept /
CWZ
Concept /
CWZ
CWZ / afd.
MIT
Concept /
huisartsen
Huisartsen /
Kerngroep
Concept /
CWZ
Concept /
CWZ
Neurologen
Kerngroep
Kerngroep
Kerngroep
Kerngroep
Neurologen /
kerngroep

M

M
S

b. Algemene requirements aan informatievoorziening HEC
Nr.
1

Requirements
Aanmelding voor opvolging via Zorgdomein

Paragraaf
4.2 / 5.2

2

Bij aanmelding doorgeven patiëntgegevens, hulpvraag,
diagnose, hulpvraag, ingezette behandeling, relevante
medische gegevens
Elektronische terugkoppeling aan huisartsen

6.3

6.3

5

Bij terugkoppeling / beëindigen opvolging doorgeven:
reden beëindiging, verslag opvolging, bevindingen en
beleid, eventuele adviezen
Bewijsvoering meerwaarde HEC

6

Zorgverlening volledig digitaal

4.2

7

Waar mogelijk gebruik standaarden CWZ

4.2

8

Elektronische rapportage aan huisarts mogelijk

4.2 / 5.2

9

Mogelijkheid tot eenvoudig overleg met huisartsen

4.2 / 5.2

10

Aantonen reductie ziektelast patiënten met 25 tot 50%

4.4.2

11

Waar mogelijk, substitutie effect aantonen

4.4.2

12
13
14
15
16
17

Onderbouwing gebruik CGRP-remmers
Mogelijkheid tot uitsturen digitale medische vragenlijsten
Mogelijkheid tot uitsturen evaluatie vragenlijsten
Mogelijkheid patiënten tot stellen ad-hoc vragen
Ondersteuning declaraties
Indien overeenstemming met LUMC, eenduidige
registratie conform LUMC

4.4.2
5.2
5.2
5.2
5.2
6.6

3
4

4.2 / 5.2

4.2

M

M

M
S
M
M
M
C
W
M
S
M
S
W

c. Requirements aan digitale dagboek HEC
Nr. Requirements
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Paragraaf

Bron

MoSCoW
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1

Conform ICHD-3 / BDHD hoofdpijnaanvallen uitvragen

7.4.1.

2

7.4.6.

4

Conform HURT/HART vragenlijst functioneren
uitvragen
Conform datamodel, registratie hoofdpijnaanvallen,
symptomen, belemmeringen, medicatiegebruik,
triggers
Registratie medicatie op detail en op groepsniveau

5

Registratie niet-medicatie interventies

7.4.7.2

6

6.2

7

Conform datamodel, registratie symptomen,
interventies/effect
Conform datamodel, registratie vragenlijsten

8

Afleiding soort hoofdpijn dag conform ICHD-3

7.4.1.

9

Transparante suggestie diagnose leveren

7.4.5.

10

5.2

11

Dashboard dat inzicht biedt in (correcte) diagnose
(diagnostisch dashboard)
Grafische weergave Diagnostisch dagboek conform

12

Ondersteunen 0-meting voor evaluatie geleverde zorg

13
14

Dashboard dat inzicht biedt in ontwikkeling hoofdpijn
Grafische weergave Monitorings dagboek per dag
conform
Grafische weergave Monitorings dagboek per maand
conform
Toegang tot digitale dagboek door patiënt vanuit
reguliere devices
Toegang tot dagboek/dashboards vanuit werkplek
CWZ
Beschikbaarheid gegevens dagboek voor verdere
analyse
Voldoen aan AVG (leverancier NEN 7510
gecertificeerd)

6.5.2. /
7.2.3
5.2
7.4.8.

3

15
16
17
18
19

6.2

7.4.7.1.

6.2

7.4.3.

7.4.8.
7.2.4.
7.2.4.
7.2.4.
7.2.5.1.

20

Voldoen aan MDR / aantoonbaar juiste werking

7.2.5.2.

21

Uitvragen kwaliteit van leven / angst-depressie

7.4.6
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Neurologen /
analyse
Neurologen /
analyse
Analyse /
kerngroep

M

Analyse /
kerngroep
Analyse /
kerngroep
Analyse /
kerngroep
Analyse /
kerngroep
Neurologen /
analyse
Neurologen /
analyse
Kerngroep

M

Kerngroep /
analyse
Kerngroep /
analyse
Kerngroep
Kerngroep /
analyse
Kerngroep /
analyse
Kerngroep /
analyse
Kerngroep /
analyse
Kerngroep /
analyse
CWZ –
informatievei
ligheid
CWZarchitectuur
Neurologen /
analyse

S

M
M

S
S
W
M
M
M

M
M
S
S
M
M
M
M

M
W
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d. Requirements aan EPD
Nr.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Requirements
Conform datamodel, registreren: Patiënt gegevens,
episodes, diagnoses, behandelingen (beleid), medicatie,
consulten/overleg
Conform datamodel, registreren: triggers en symptomen
Registratie contacten met patiënt: duur, manier
Registratie contact met huisartsen
Registratie administratieve belasting
Rapportages worden via EdiFact naar huisarts verzonden
Opvolgaanvragen komen binnen via Zorgdomein op
werklijst HEC
Initiëren digitaal consult via WebCamConsult via HiX
agenda
Automatische koppeling EPD met digitaal dagboek voor
doorgeven patiënt gegevens
Medicatie opdrachten versturen via LSP
Via VeCoZo worden declaraties aangeboden

Paragraaf
6.2

Bron
Analyse

MoSCoW
M

6.2
6.4
6.4
6.4
8.3
8.3

Analyse
Analyse
Analyse
Analyse
Analyse
Analyse

C
M
M
M
M
M

8.3

Analyse

S

8.3

Analyse

W

8.3
8.3

Analyse
Analyse

M
S

Bron
Kerngroep/
Analyse
Kerngroep/
Analyse
Kerngroep/
Analyse
Kerngroep/
analyse
Kerngroep/
analyse
Kerngroep/
analyse
Kerngroep/
analyse
Kerngroep/
analyse
Kerngroep/
analyse

MoSCoW
M

e. Requirements aan Rapportages HEC
Nr.
1

Requirements
Proces informatie conform indicatoren

Paragraaf
6.5.3.

2

9.1.3.

3

Inzicht in voorgeschreven medicatie en andere
interventies
Uitkomstinformatie klinisch conform

4

Uitkomst patient experience conform

6.5.5.

5

Uitkomst user experience conform

6.5.6.

6

Kosten / opbrengsten inzichtelijk, punt 1 en 2 (verzuim),

6.5.7.

7

Kosten / opbrengsten inzichtelijk, punt 3 en 4
(verwijzingen)
Kosten / opbrengsten inzichtelijk, punt 5,6 en 7 (kosten
en medicatiegebruik)
Evaluatie geleverde zorg

6.5.7.

8
9
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6.5.4.

6.5.7.
6.5.8.

W
M
S
S
S
C
W
W
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Bijlage 24 Openstaande acties vervolg
Bij actiehouder staan de initialen van kerngroep leden (zie paragraaf 1.5).

Organisatie
Deliverable

Status

Openstaande actie

Actiehouder

Commitment huisartsen

Open

WM / JP

90% gereed

In de pilot wordt gestart met enkele huisartsen. Via
deze huisartsen wil men de regio meekrijgen.
Via 1ste-2e lijns overleg aandacht vragen voor de
diensten van het HEC
Benaderen CIHN/OCE voor regionaal neerzetten
HEC-service
Laatste concept afstemmen met JZ/Roy.

Open
80% gereed

Afstemmen concept met huisartsen
Inhoudelijke accordering / afstemming

Kerngroep
Kerngroep

Open
90% gereed

Afstemming protocol met huisartsen (pilot)
Ontwikkeling wordt gedekt door reguliere
budgetten. Verkennen of er vervolgbudget kan
komen vanuit externe bronnen om gemaakte kosten
te dekken.
Mogelijkheden verkennen subsidies met
subsidiecoördinator voor doorontwikkeling van HEC
en digitale dagboek.
Betrekken subsidie coördinator.
Moeizaam traject. Intern bij CWZ versnipperd.
Lijntjes lopen / onduidelijk. Erg vrijblijvend. Geen
uitsluitsel over financieringsconstructie.
Verkenning subsidieregeling ‘Veelbelovende zorg’
eventueel ism ELG Radboud

Kerngroep
Neurologie / MIT

Open
Open
Juridische overeenkomst
Huisartsen-HEC
Protocol samenwerking
huisarts-HEC
Financiering pilot /
ontwikkeling

Open

Financiering
dienstverlening HEC

25%

10%

Kerngroep
Kerngroep
EB / PvH

Kerngroep /
Jacqueline Bras

Kerngroep

WM

Zorgproces
Deliverable

Status

Openstaande actie

Actiehouder

Propositie HEC uitgewerkt

90%

Kerngroep

Processen HEC uitgewerkt

80%

Duidelijk waar HEC voor staat.
Mogelijk ‘niet farmacotherapeutische’ interventies
een slag verder concretiseren
Basis gereed. Fijn slijpen tijdens pilot en in overleg
met verpleegkundig specialist en huisartsen.

Kerngroep

Informatie
Deliverable

Status

Openstaande actie

Actiehouder

Informatiebehoeften
Stakeholders
beschreven
Meetinformatie proces

90%

Eerste concept ligt er. Tijdens pilot fijn slijpen.
Afstemming rondom verantwoording kan pas
afgerond worden na duidelijkheid over financiering.
Eerste concept ligt er.
In een 2e fase kunnen de indicatoren uitgebreid
worden met:
b) Aantal medicatie-interventies
c) Aantal psychosociale interventies
Is dit gewenst?

Kerngroep

90%

Ontwerp informatievoorziening Hoofdpijn Expertise Centrum

Kerngroep
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Applicaties (& infrastructuur)
Deliverable

Status

Openstaande actie

Actiehouder

Conceptueel uitgewerkt
ondersteuning proces door
applicaties
Inrichting Zorgdomein

90%

Eerste concept ligt er. Tijdens pilot fijn slijpen.
Door financiering

PvH

10%

PvH

Inrichting HiX
Ontwikkeling Digitaal
Dagboek
Stuur/verantwoordinginformatie realiseren

25%
50%

Verkenning mogelijkheden is uitgevoerd (is
mogelijk). Inrichting moet nog plaatsvinden
Momenteel onderhanden
Ontwerp is gereed. Voorstel leverancier ligt er.
Realisatie kan na opdrachtverstrekking starten.
Concept is uitgewerkt, realisatie moet nog starten.

0%

PvH
PvH / verpl. Spec.
Ism CuraVista
PvH

Overig
Naast de bovenstaande deliverables van het project, kunnen onderstaande deliverables nog benoemd worden,
die buiten de genoemde lagen valt.

Deliverable

Status

Openstaande actie

Actiehouder

Benoemen formele
organisatie

80%

Kerngroep

Borging
wetenschappelijk
onderzoek

0%

Waarschijnlijk informeel duidelijk, maar nog
niet expliciet benoemd: gaat naar ik aanneem
mee in flow
We gaan nu data verzamelen en daarmee zou
in de toekomst wetenschappelijk onderzoek
uitgevoerd kunnen worden. Er zijn ideeën om
een AIOS aan te nemen op dit dossier.

Communicatie en instructie

Open

Communicatie

Opstarten lobby

Open

Maken informatiepakket voor patiënt waarin de
werkwijze van het HEC wordt toegelicht
Indien de structurele financiering van het HEC niet
van de grond komt, zal een lobbycampagne opgezet
moeten worden, waarbij met name
patiënten(verenigingen) actief hun stem moeten
laten horen.
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Bijlage 25 Inhoudelijke toelichting realisatie informatievoorziening
Inrichting HiX
Dossier/vragenlijst
Binnen HiX dient een eigen hoofdpijn inrichting plaats te vinden onder het Neurologie dossier.
De dossier- en consultvoering vindt plaats in het reguliere Neurologie dossier.
Binnen het Neurologie dossier wordt een speciaal ‘formulier’ aangemaakt, waarop de gewenste data rondom
de opvolging door het HEC, gestructureerd geregistreerd kan worden.
Het formulier heeft als werktitel meegekregen ‘HEC Hoofdpijn opvolging’.
Financiële afhandeling/ declaraties
Naast de inrichting van het dossier, zal HiX tevens ingericht moeten worden voor de verwerking van het
declaraties. Omdat er nog geen financiële overeenstemming is met de zorgverzekeraars over de manier waarop
het HEC zijn zorg kan declareren, kan dit nog niet definitief ingericht worden.
Tot die tijd, eventueel tijdens de pilotperiode, kunnen de verrichtingen van het HEC worden weggeschreven
onder dummy-DBC’s.

Inrichting ZorgDomein
Via de applicatie Zorgdomein, kunnen huisartsen verwijzingen of onderzoeken aanvragen bij ziekenhuizen. De
diensten die een ziekenhuis aanbiedt, dient ingericht te worden in Zorgdomein.
Het CWZ kan zelf in Zorgdomein zijn aanbod vormgeven en de diensten van het HEC toevoegen. Daarbij kunnen
tevens extra gegevens uitgevraagd worden bij de patiënt. Nadeel is dat dit aanbod zichtbaar is voor alle
verwijzers, terwijl we dit in eerste instantie willen beperken tot een aantal pilot-huisartsen. In de
titel/toelichting kan opgenomen worden dat dit een pilot is en alleen voor deelnemende pilot-huisarts
praktijken kan worden gebruikt.
Er kan vervolgens worden inricht op welke afdelingswerklijst de verzoeken tot opvolging terecht moeten
komen.

Digitaal dagboek
Realisatie
Op basis van het eerste ontwerp wordt nu een dagboek ontwikkeld. Dit is een eerste versie die alle basis
functionaliteit aan boord heeft, maar waarmee ervaring opgedaan moet worden en zeker voor verbetering
vatbaar zal zijn.
De app wordt gerealiseerd op een bestaand platform. Daarmee wordt enerzijds een afhankelijkheid en
beperking gecreëerd: men zal zich moeten conformeren aan een bepaalde lay-out en bestaande structuren.
Anderzijds brengt het voordelen met zich mee. Het platform is reeds een tiental jaar operationeel en als basis
betrouwbaar zonder kinderziekten. Daarnaast is ontwikkeling sneller door de beschikbare basis en
bouwblokken. Standaardzaken rondom inloggen, security en beheer zijn beschikbaar en vrij van kinderziekten.
Samen met de ontwikkelaar wordt een ontwikkelplan opgesteld. Planning is, dat in oktober het ontwerp
gerealiseerd wordt en dat, afhankelijke van voorspoedige test en acceptatie, half november de eerste versie in
productie gaat.
Implementatie
Nadat de app ontwikkeld is, zal deze geïmplementeerd dienen te worden. Gebruikers zullen een opleiding
moeten krijgen en afspraken over gebruik en beheer zullen moeten worden gemaakt. Ook het uitleggen van
het gebruik aan de patiënten zal uitgewerkt moeten worden, (folder/ filmpje).
De eerste implementatie zal zonder koppelingen naar andere systemen zijn. Als de applicatie en het HEC
succesvol lijken te worden, kan een integratie van HiX worden gerealiseerd (doorgeven persoonsgegevens van
HiX naar Digitaal Dagboek en vanuit HiX doorspringen naar patiëntenregistratie in digitaal dagboek).

Implementatie evaluatievragenlijsten
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Er zijn een evaluatievragenlijsten gedefinieerd om de werking van het HEC vanuit de patiënt, de huisarts en de
verpleegkundigen van het HEC te evalueren. Hiervoor gebruik het CWZ de applicatie eAnalyzer. De
vragenlijsten dienen ingericht en te zijner tijd uitgezet te worden in deze applicatie.

Ingerichte rapportage
Er is gedefinieerd welke stuurinformatie gewenst is. De rapportages zijn nog niet gerealiseerd. De
afhankelijkheid hierbij van vorige punten is daarbij essentieel. Zolang de financiering niet expliciet is en het
Digitale Dagboek nog niet gerealiseerd (of duidelijk is hoe deze precies gaat werken), is het voorbarig om de
stuurinformatie te realiseren. CWZ gebruikt als datawarehouse tool PowerBI. De verschillende databronnen
zullen beschikbaar moeten komen voor PowerBI. Dit is reeds het geval voor HiX. Het digitale dagboek stelt een
download beschikbaar, welke ingelezen zal gaan worden door PowerBI. Binnen PowerBI kunnen de gegevens
aan elkaar gekoppeld worden en de gewenst overzichten (zie paragraaf 6.5) gegenereerd.
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