INTRODUCTIE PROJECT CHIP OP E-HEALTH CONGRES, 9 JUNI 2016

DE PATIENT ALS CENTRUM VAN INFORMATIEVOORZIENING

Een patiënt heeft behoefte aan goede en consistente informatievoorziening over
zijn ziekte en behandelopties. Door een gebrek aan samenwerking is de
voorlichting in de dagelijkse praktijk niet altijd optimaal. Project CHIP brengt hier
verandering in. Project CHIP biedt de patiënt digitaal medisch verantwoorde
informatie. Of het nu is van de huisarts, apotheek, de fysiotherapeut of medisch
specialist. CHIP zorgt ervoor dat de zorgverleners de geboden informatie onderling
afstemmen met als winnaar de patiënt en de zorgverlener.

Project CHIP (Connected Health Information Platform) in een initiatief van Stichting
Betrouwbare Bron en Inforium. Het initiatief wordt breed ondersteund door
zorgverleners, zorgorganisaties, zorgverzekeraars, het ministerie van VWS. Alle
partijen zijn het erover eens dat het een grote stap betekent in de transmurale
samenwerking tussen zorgverleners en patiënt.

KNO-arts en bedenker Markus Oei: “Het is fantastisch om te zien dat zoveel partijen
zich aansluiten bij deze ambitie”

Het is algemeen bekend dat het vertrouwen in de zorgverlener toeneemt waar de
patiënt beter wordt betrokken bij de behandeling. Omdat er samen tot een plan
wordt besloten ontstaat er meer draagvlak en begrip. Maar, deze aanpak is alleen
mogelijk als de patiënt ook voldoende geïnformeerd is.
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Door middel van betrouwbare en duidelijke informatie maakt Project CHIP dit als
eerste in Almere mogelijk. In de vorm van tekst, video’s en verwijzing naar websites
van betrouwbare bronnen.

Uitgangspunt voor de informatievoorziening is dat de patiënt als centrum van de
zorg, dus ook het centrum van de informatievoorziening, dient te zijn. Geen extra
portaal, maar toegankelijke beschikbaarheid doordat de juiste informatie bij de
patiënt gebracht wordt en in een persoonlijke en veilige e-mailbox beschikbaar wordt
gesteld. Het gaat daarbij om openbaar beschikbare informatie die gericht is op de
aandoening en de behandeling.

De informatie wordt door de zorgverlener op maat aangeboden en komt voort uit de
landelijk beschikbare database, aangevuld met lokale informatie van de
zorgorganisatie. Zo wordt de patiënt, transmuraal, voorzien van informatie die past
bij de fase van de behandeling.

Tijdens de internationale e-Health week wordt, in de sessie rondom Shared Decision
Making, Project CHIP gepresenteerd. Meer weten? Kijk op www.projectchip.nl
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