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Workshop: Hoe sluiten we landelijke en 
regionale ICT ontwikkelingen aan op de praktijk

Met: Mariette Willems &

Maarten Timmers
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Disclosure sheet belangen Mariëtte

222 maart 2023

(Potentiële) belangenverstrengeling Geen of zie bedrijfsnamen hieronder*

Voor bijeenkomst mogelijke relevante relaties
met bedrijven

zie bedrijfsnamen hieronder

Sponsoring of onderzoeksgeld

Honorarium of andere (financiële) vergoeding CMIO  Huisartsenorganisatie Zuid 
Kennemerland
Adviseur, Stichting Verwijzen
Adviesraad, Stichting MedMij

Aandeelhouder

Andere relatie, namelijk … Voorzitter, CMIO Netwerk Eerste Lijn
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Disclosure sheet belangen Maarten

322 maart 2023

(Potentiële) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijke relevante relaties
met bedrijven

zie bedrijfsnamen hieronder

Sponsoring of onderzoeksgeld Geen

Honorarium of andere (financiële) vergoeding Stichting ION (bestuur)
Adviesraad Topicus/VIP
Ledenforum Zorgdomein

Aandeelhouder

Andere relatie, namelijk … CMIO-netwerk eerste lijn (bestuur)



CMIO Netwerk
Eerste Lijn

De schakel tussen ICT en 
de huisartsenzorg



Die aandacht voor de 
patiënt kan alleen
maar blijven als de ICT 
goed geregeld is. 

Laat dokters dokter zijn



Netwerk

49 huisarts CMIO’s

www.cmionetwerk.nl



Agenda

1 Kennismaken

2 De uitdaging

3 Oplossingen



Wie zijn
jullie?



Ben je bekend met de 
term/functie CMIO?



Agenda

1 Kennismaken

2 De uitdaging

3 Oplossingen
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Europees

Landelijk

Regionaal

Zorgverlener

Patiënt
De Praktijk



CMIO
De schakel tussen ICT en zorg

Informatisering soepel laten passen in onze workflow

1 Huisarts met visie op ICT

2 Vertaalt huisartsenzorg naar ICT en vice versa

3 Ambassadeursrol in de huisartsenorganisatie

4 Spreekt met zorgpartners en IT-leveranciers

5 Weet wat er landelijk speelt en nodig is



CMIO’s 

Wereldwijd is de CMIO een begrip

Nederlandse ziekenhuizen en grote 
instellingen hebben een CMIO en een 
eigen netwerk

Ook is een CNIO Netwerk



CMIO in de structuur

CMIO

bestuurders

zorgverleners, patiënten

zorgverleners, informatici

informatici, ICT’ers

ICT’ers

Organisatiebeleid

Zorgproces

Informatie

Applicatie

IT-infrastructuur

Instelling



Ons Doel

Het doel van het netwerk is kennisuitwisseling, 
waardoor gebruik beter succesvol gebruik van ICT 
in de huisartsenzorg. 

De vier pijlers waarom de Vereniging zich richt zijn:

Versterking positie van de eerstelijns CMIO 

Kennis delen

Kennis opbouwen

Adviseren – gevraagd & ongevraagd



Doelstelling: 

De tijd die wordt besteed aan het vinden en verwerken van de 

juiste informatie moet binnen vijf jaar met 50% omlaag voor 

zowel de huisarts als de patiënt

Doelstelling: 

Binnen vijf jaar is de tijd die nodig is voor 

de administratie rondom een 

patiëntencontact met 75% verminderd. 

Dit betekent ook dat bij elk landelijk 

programma dat zich richt op 

gegevensuitwisseling het zorgproces en 

gebruiksvriendelijkheid met lage 

administratieve last voor zorgverlener en 

patiënt centraal moet staan.

Doelstelling: 

Binnen vijf jaar hebben huisartsen 

vanuit hun informatiesysteem op 

geïntegreerde wijze de beschikking 

over alle relevante medische 

gegevens van de patiënten en 

andere zorgsectoren, waarbij 

toestemming van de patiënt voor 

het delen van die informatie op 

efficiënte wijze is ingericht.

P r a k t i j k

P a t i ë n t
Z o r g n e t w e r k

Manifest
Versnelling digitale informatieuitwisseling is curciaal



Wat moet er in landelijke
of regionale

samenwerking nu 
verbeteren voor een

betere morgen?
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