
Promedico 
stroomlijnt ketenzorg

Een doorbraak in de regionale zorg, noemt directeur  

Pita van Arkel van Promedico de aankomende marktintroductie.  

“Het keteninformatiesysteem (KIS) zoals we het in de eerstelijns zorg 

nu kennen, is ooit ontstaan doordat we vanuit het huisartsinformatie-

systeem (HIS) niet in staat waren een multidisciplinaire oplossing  

te bedenken. Samen met Care2U zijn we daar nu wél in geslaagd.”

De nieuwe oplossing stelt zorgverleners in staat vanuit een eigen 

‘cockpit’ patiëntinformatie te leveren in een multidisciplinair zorgteam. 

Cruciaal daarbij voor de huisarts is dat de praktijkondersteuner (POH) 

weer gaat werken in het HIS en van daaruit informatie kan delen én 

verzamelen over patiënten, aldus Van Arkel. “Daardoor ontstaat een 

completer beeld én meer samenhang. En dat is de basis voor het 

uiteindelijke doel: betere zorg.”

Zorgcoördinator
Voor de huisarts wordt het gemakkelijker de rol van zorgcoördinator 

naar de patiënt toe te vervullen, zegt de Promedico-directeur. 

Doordat de communicatie tussen ketenpartners zowel regionaal als 

landelijk eenduidig verloopt, kan de POH de huisarts beter en actueler 

informeren. Die heeft als gevolg daarvan optimaal inzicht in eventuele 

risico’s en kan de beste zorg op dat moment bepalen. 

De nieuwe ‘toolbox’ is een open systeem, wat betekent dat alle 

KIS-leveranciers erop kunnen aanhaken. Een bewuste keuze, 

aldus Van Arkel, die het “een doorn in het oog” noemt dat sommige 

ICT-leveranciers hun systemen afgeschermd houden. “Uiteindelijk gaat 

het om de patiënt, om het gemakkelijker creëren van een betere 

kwaliteit van zorg. Deze oplossing is niet alleen een slimme integratie 

die meer gemak, snelheid, minder kans op fouten en verdere kosten-

besparing in de huisartsenpraktijk realiseert, het tilt de gehele eerstelijns 

zorg naar een hoger niveau. Dat is een maatschappelijk belang. Daarom 

zeggen wij: het moet over de volle breedte beschikbaar komen.”

Regie
Het systeem zoals dat binnenkort wordt gelanceerd, wordt in de 

loop van het jaar verder uitgebreid. Voor de zomer wil Promedico ook 

de integratie realiseren met farmaceutisch zorginformatiesysteem 

Apro, zodat de actuele medicatie van patiënten voor ketenpartners 

direct is te zien. Daarnaast wordt een speciale omgeving voor de patiënt 

gecreëerd, die aan de hand van een persoonlijk, geïndividualiseerd 

zorgplan kan zien hoe en waar hij de regie kan nemen.

Een geïntegreerd eerstelijns systeem voor huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners, 
waarvan de patiënt profiteert. Promedico brengt met dochterbedrijf Care2U een oplossing op de 
markt waarmee informatie over chronisch zieke patiënten vanuit huisartsinformatiesysteem (HIS) 
Promedico-ASP kan worden gedeeld met ketenpartners. “Dit leidt tot betere zorg.”

Completer patiëntbeeld, meer samenhang, betere zorg

“Uiteindelijk gaat het om de patiënt, 
om het gemakkelijker creëren van een 

betere kwaliteit van zorg”


