
Procesbeschrijving (concept) 
 
eDiabetes in de huisartspraktijk 
  



1 INLEIDING 

Diabetespatiënten kunnen gebruik maken van het portaal Zodos. Dit is een Persoonlijk 

Gezondheidsdossier (PGD) waarmee patiënten gegevens kunnen vastleggen en doorsturen naar 

zorgverleners. Door patiënten gebruik te laten maken van een PGD verbetert de communicatie tussen 

patiënt en zorgverlener en is het mogelijk om het revalidatiebeleid beter aan te passen aan de 

individuele situatie van de patiënt. Daarnaast is het de verwachting dat de patiënt bewuster wordt van 

zijn/haar ziekte. 

Het gebruik van een PGD zal moeten worden ingebed in het zorgproces. Voorliggend document 

beschrijft het proces in de huisartspraktijk, waarbij eDiabetes een rol speelt.  

 

2 OPSTARTFASE 

De opstartfase van Zorg op Afstand voor diabetespatiënten in de huisartspraktijk bestaat uit de 

volgende stappen: 

2.1 INFORMEREN VAN PATIËNTEN 
Alle diabetespatiënten van de huisartspraktijk worden geïnformeerd over de mogelijkheden van het 

gebruik van een PGD.  

1. Vanuit het huisartsinformatiesysteem (HIS) wordt een lijst met diabetespatiënten opgesteld. 

Patiënten waarvan de POH bij voorbaat al vindt dat deze niet geschikt zijn voor zorg op afstand 

worden niet meegenomen in deze lijst.  

2. Aan Zorgbelang Groningen wordt het aantal diabetespatiënten doorgegeven. Zorgbelang 

Groningen zorgt vervolgens voor voldoende informatiepakketten. Deze pakketten bestaan uit: 

a. Begeleidende brief 

b. De Samen Gezond Vragenlijst. Deze vragenlijst is erop gericht om de 

zelfmanagementvaardigheden van de diabetespatiënt inzichtelijk te maken 

c. Retourenvelop 

d. Brochure 

3. Op locatie van de huisarts zal een medewerker van Zorgbelang Groningen de 

informatiepakketten voorzien van het juiste adres en in naam van de huisarts sturen naar de 

desbetreffende patiënten.  

2.2 INCLUDEREN VAN DE PATIËNTEN 
Op basis van de geretourneerde vragenlijsten worden patiënten uitgenodigd voor een extra consult. 

Tijdens dit consult zal de POH samen met de patiënt kijken of zorg op afstand geschikt is. Criteria hierbij 

zijn: 

1. De diabetes is gedurende langere tijd stabiel, dat wil zeggen dat zowel de HbA1C als de 

bloeddruk zich al langere tijd rond de streefwaarde bevindt 



2. De patiënt is therapietrouw, dat wil zeggen de aanbevolen medicatie wordt gebruikt en de 

patiënt verschijnt op de kwartaalcontroles. 

3. De patiënt is ICT-vaardig genoeg en maakt thuis gebruik van internet 

4. De patiënt geeft zelf aan om gebruik te willen maken van Zorg op Afstand 

Als zowel de patiënt als de POH er vertrouwen in hebben dat Zorg op Afstand geschikt is, dan wordt de 

patiënt gewezen op zijn/haar verantwoordelijkheden die horen bij Zorg op Afstand. Deze verschuiving 

van verantwoordelijkheden wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen huisarts en patiënt. In deze 

overeenkomst staat expliciet dat de patiënt verantwoordelijk is voor de betrouwbaarheid van de 

zelfmetingen en voor het doorsturen hiervan naar de huisartspraktijk. Dit is nodig omdat de huisarts 

formeel verantwoordelijk blijft voor de zorg terwijl een deel van deze zorg, namelijk de kwartaalcontrole, 

zelfzorg gaat worden.  

De POH legt tijdens het consult uit dat Zorgbelang Groningen de patiënt begeleidt bij het in gebruik 

nemen van het PGD en vraagt aan de patiënt of Zorgbelang Groningen contact kan opnemen voor het 

vervolg. Als de patiënt hiermee akkoord gaat, dan stuurt de POH een formulier naar Zorgbelang 

Groningen.  

2.3 INSTRUCTIE VAN DEELNEMENDE PATIËNTEN 
Nadat Zorgbelang Groningen de contactgegevens heeft ontvangen wordt telefonisch contact met de 

patiënt opgenomen. Tijdens dit telefoongesprek wordt de patiënt uitgelegd hoe de instructiefase werkt. 

Daarnaast wordt gevraagd of de patiënt een glucosemeter en bloeddrukmeter gebruiken.  

Na het telefoongesprek stuurt Zorgbelang Groningen een instructiemap naar de patiënt. Als de patiënt 

momenteel geen glucose- en/of bloeddrukmeter gebruikt, dan stuurt Zorgbelang Groningen deze mee. 

In de map zit de volgende informatie: 

 Korte instructiebrief met een beschrijving van de opzet van het PGD, de 

communicatiemogelijkheden, welke informatie de patiënt kan sturen naar de huisartspraktijk en 

wanneer. In de instructiebrief staat ook hoe en wanneer de patiënt contact kan opnemen met 

Zorgbelang Groningen indien meer ondersteuning gewenst is; 

 Handleiding voor het aanmaken van een Microsoft HealthVault account; 

 Handleiding over de functionaliteit van het PGD Zodos; 

Twee maanden nadat de instructiemap is verstuurd wordt de patiënt weer gebeld door Zorgbelang 

Groningen. Geïnformeerd wordt naar de voortgang van het in gebruik nemen van het PGD. Indien het 

de patiënt niet goed lukt om het PGD in gebruik te gaan nemen, dan wordt een afspraak gemaakt om de 

patiënt verder te begeleiden. Bij voorkeur gebeurt dit in eerste instantie telefonisch, maar indien 

wenselijk gebeurt verdere instructie ‘aan huis’. 

  



3 ZORG OP AFSTAND ALS ALTERNATIEF VOOR EEN KWARTAALCONTROLE 

 

3.1 ZORG OP AFSTAND 
De patiënt heeft tijdens de implementatiefase instructie gehad over het gebruik van Zodos en met de 

POH afspraken gemaakt over de data wanneer de meetwaarden moeten worden verstuurd. De patiënt 

kan deze data vastleggen in de elektronische actielijst van Zodos en ontvangt dan een dag van te voren 

een email-reminder. 

Wanneer de patiënt een bericht naar de huisartspraktijk stuurt dan ontvangt de praktijk dit bericht in de 

inbox van het HIS. Dit gebeurt op dezelfde manier als de praktijk ook labuitslagen, ontslagbrieven 

etcetera elektronisch ontvangt. Daarnaast ontvangt de praktijk een emailbericht met de melding dat er 

een nieuw bericht van een patiënt klaarstaat. 

Als er een bericht van de patiënt is binnengekomen zal de POH deze binnen een week beoordelen. De 

patiënt ontvangt van de POH een kort bericht over het resultaat. Omdat dit bericht vooralsnog niet 

vanuit het HIS kan worden verstuurd kan de POH gebruik maken van een speciaal zorgaanbiedersportaal 

van Zodos (https://za.zodos.nl). 

Indien de patiënt géén meetwaarden doorstuurt op de afgesproken datum, dan ontvangt de praktijk 

hiervan géén melding. In de overeenkomst die de huisarts met de patiënt is aangegaan is afgesproken 

wat de verantwoordelijkheden zijn van de patiënt en dat het niet doorsturen van de meetwaarden de 

eigen verantwoordelijkheid van de patiënt is.  

3.2 JAARCONTROLE 
Alle patiënten met diabetes worden één keer per jaar uitgenodigd voor een consult bij de huisarts. Bij 

patiënten die Zodos gebruiken bespreekt de huisarts naast de gebruikelijke uitgebreide diabetescontrole 

ook het gebruik van Zorg op Afstand. Samen met de patiënt wordt bekeken of Zorg op Afstand nog 

steeds geschikt is. Als patiënten nog geen gebruik maken van Zorg op Afstand, maar de huisarts denkt 

dat het wel geschikt zou zijn, dan wordt dit besproken. Indien deze patiënten gebruik willen maken van 

Zorg op Afstand, dan wordt er een extra afspraak gemaakt met de POH om dit te bespreken met de 

patiënt (zie paragraaf 2.2. voor het vervolg).  

 

 


