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Inleiding 
Prysma is ontwikkeld met als doel de samenwerking tussen zorgaanbieders rondom de 
individuele patiënt/zorgvraag over de domeinen van 1ste en 2de lijns zorg te bevorderen 
en te ondersteunen. Hiertoe geeft Prysma inzicht in de zorgvraag, het zorgproces en 
behandelinformatie uit de verschillende domeinen en ondersteunt de zorgprocessen, 
handelingen en communicatie wanneer er sprake is van multi- en/of interdisciplinaire 
samenwerking. Deelname van de patiënt in het zorgproces is volledig geïntegreerd 
binnen Prysma. 
 
 
Visie 
De zorg is traditioneel in domeinen georganiseerd waarbij de digitale ondersteuning 
binnen deze domeinen is ontwikkeld. Wanneer er sprake is van zorgaanbieder of domein 
overstijgende zorgtrajecten kan niet worden volstaan met de standaard beschikbare 
digitale oplossingen en het uitwisselen van informatie door informatie te kopiëren of 
transactionele berichten over en weer te sturen tussen de verschillende domeinen. 
Context en interpretatie zijn de basis van een juiste behandeling. 
 
Prysma gaat uit van hedendaagse digitale technologie en ontsluit informatie (slaat dus 
niet op) uit beschikbare bronnen (o.a. EPD, ECD, AIS en HIS), op het moment van 
gebruik, als basis voor samenwerking in een multi- of interdisciplinaire behandeling. 
Uitsluitend domein overstijgende proces ondersteunende informatie rondom een 
zorgvraag en onderlinge communicatie wordt binnen Prysma vastgelegd waarmee de 
multidisciplinaire en domein overstijgende processen optimaal worden ondersteund. Een 
zorgverlener krijgt informatie rondom de zorgvraag over de domeinen heen 
aangeboden op een eenvoudig interpreteerbare wijze en kan met collega’s en/of 
patiënt direct te communiceren en eventueel interveniëren. 
De zorgaanbieders houden haar vrij keuze in EPD/ECD die voldoen aan de landelijke 
standaarden en op deze wijze ontsloten worden.  Met Prysma hebben heeft de 
zorgverlener volledig zicht op het totale zorgpad. Hiermee wordt acceptatie en adoptie 
aanzienlijk eenvoudiger en kosten van dubbele registratie en of onnodige 
behandelingen geëlimineerd zonder complexe ICT-wijzigingen. 
 
 
Standaardisatie 
Prysma is ontwikkeld op basis van internationale en nationale standaarden voor zowel 
zorg data als technologie. Nationale afsprakenstelsels (zoals Medmij) en infrastructuren 
TWIIN, MITZ, ZORG-AB, NUTS worden gevolgd en in relatie tot de voorschriften en 
regelgeving uitgevoerd. 
Prysma is een open platform en sluit aan op de landelijke ontwikkelingen en partners op 
het gebied van bron- en data ontsluiting zoals LSP, LSP+ en DVZA. 
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Rol Prysma in zorg beleidsthema’s 
In Prysma wordt multi- en interdisciplinaire samenwerking over de domeinen van de zorg 
gepland en gecoördineerd.  In de huidige beleidsthema’s van de zorg is veelal sprake 
van verdergaande samenwerking (netwerk zorg) over de domeinen heen. De 
functionaliteiten binnen Prysma maken het mogelijk om dit op gestructureerde wijze in te 
richten. 
 

Verplaatste zorg en Juiste Zorg Op De Juiste Plek (JZOJP) 
Ontlasten van de tweedelijns zorg en kosteneffectief inzetten van zorgaanbod vraagt 
om inzicht en sturing over de domeinen heen. Prysma ontsluit de beschikbare 
bronsystemen en geeft alle betrokkenen inzicht in de informatie en activiteiten. 
Zorgpaden en protocollen worden binnen Prysma over domeinen heen gepland en 
gemonitord en biedt de mogelijkheid tot een digitale vorm van Casemanagement.  

 
Passende Zorg, zorg op maat 
De individuele behoeften en zorgvraag bepalen mede de aangeboden zorg. Prysma 
ondersteunt netwerkzorg en kan in een vroegtijdig stadium het proces ondersteunen 
om tot de juiste zorgvraag, preventie en diagnose te komen met betrokkenheid van 
noodzakelijke (multidisciplinaire) disciplines. Vroegtijdig kan door digitaal contact met 
en aandacht voor de patiënt naar de persoonlijke situatie en noden worden 
gehandeld door de juiste zorgverlener.  

 
Preventieve zorg, Van gezond naar gezond 
Bewustzijn is een grote factor in de bereidheid en motivatie van de burger om te 
werken aan een gezondere levensstijl. Inzicht in, controle van en ondersteuning bij, 
helpen de burger resultaten te boeken en de vraag naar zorg te beperken. Prysma 
ondersteunt leefstijlprogramma’s en biedt de mogelijkheid preventief te sturen en te 
begeleiden bij een gezonde manier van leven nog voordat het komt tot een 
interventie. Vroegtijdige begeleiding geeft de mogelijkheid aan een burger en 
betrokkenen om een pad in te zetten waarbij hulp en controle op een verantwoorde 
manier de bereidheid en motivatie kunnen verhogen en doelen en resultaten bereikt. 
 
Continuïteit en beschikbaarheid van zorg en zorgverlening 
De continuïteit en beschikbaarheid van zorg staat onder druk van vele factoren op 
economisch, maatschappelijk en demografisch gebied. Met name bij 
multidisciplinaire zorg over de domeinen heen is het ontbreken van inzicht en 
informatie dé oorzaak van niet zorg inhoudelijke taken. Het informeren en 
communiceren over feitelijk beschikbare informatie (eigen dossier) is nu tijdsintensief 
en gaat ten koste van beschikbare tijd van de zorgverlener en de kwaliteit van zorg. 
Prysma biedt meerdere mogelijkheden om zowel effectievere als efficiëntere zorg te 
verlenen door digitalisering van stappen in het zorgproces. Ook worden activiteiten 
geëlimineerd als gevolg van directe en volledige multidisciplinaire informatie, 
processturing en inzicht over de domeinen heen. 
 
Patiënt veiligheid 
Patiëntveiligheid is de situatie waarin patiënten zo min mogelijk risico lopen op 
onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een 
zorgpad. Risico kan ontstaan wanneer procesondersteuning ontbreekt of door 
tekortkomingen van multidisciplinaire informatie en zorgproces. Prysma functies 
brengen multidisciplinaire informatie en proces over de domeinen heen bij elkaar en 
presenteren deze op een grafische inzichtelijke manier waardoor interpretatiefouten 
worden geminimaliseerd. Betrokkenen werken in eigen systemen en de patiënt kan 
naast inzien ook actief deelnemen. 
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Prysma in de uitvoering van zorg 
De functies van Prysma maken het mogelijk om op een zorgvraag te anticiperen zoals 
onder de beleidsthema’s weergegeven. Huidige zorginformatiesystemen zijn veelal 
gericht op de eigen organisatie en processen en in minder mate op de domein 
overstijgende processen terwijl daar nu juist de benoemde beleidsthema’s liggen. De 
inzet van Prysma heeft geen rigoureuze impact op bestaande ICT-architectuur of 
systemen. Juist die systemen ondersteunen het proces in eigen organisatie en in het 
eigen domein. Prysma overstijgt de domeinen en geeft inzicht op informatie uit 
bestaande bronsystemen waardoor kopiëren en versturen van data en informatie, als 
ook het dubbel registreren door zorgverleners aanzienlijk kan worden verminderd. 

 
Efficiënter en effectiever 
Prysma leidt tot een breed inzicht in zorgvraag, behandeling en informatie rondom de 
patiënt over de domeinen heen en ondersteunt een kwalitatief beter zorgproces 
waarbij interpretatie, interventie en overdracht tussen betrokkenen op een effectieve 
en efficiënte manier kan plaatsvinden. Minder tijd benodigd voor overdracht, geen 
dubbele invoer in systemen, minder dubbele uitvoering, acties door de juiste 
zorgverlener en betere communicatie rond de zorgvraag. 

 
Zelfredzaamheid en zorg op afstand 
Geprotocolleerde processen, digitale formulieren en zelfmetingen geven patiënten 
een grotere rol in hun eigen zorgproces zonder de directe fysieke ondersteuning/ 
beschikbaarheid van de zorgverlener of verdere belasting van de zorg. Digitale 
communicatie en informatie ondersteunt het contact en aandacht tussen patiënt en 
zorgverlener bij zorg op afstand.  

 
Geprotocolleerd proces en bijsturing 
Vooraf geprotocolleerde processen maken het mogelijk stappen in het zorgproces 
eenvoudig toe te wijzen, uit te laten voeren door betrokkenen en maakt het 
meetbaar. De context over de domeinen heen wordt door Prysma getoond en 
daarmee multidisciplinair inzicht en interpretatie geborgd. Alle betrokkenen hebben 
zicht op de voortgang en mogelijkheden tot bijsturing. Hierdoor worden de juiste 
handelingen op de juiste plaats door de juiste persoon uitgevoerd en zijn voor alle 
betrokkenen inzichtelijk en controleerbaar. 
 
Ondersteuning in besluitvorming (AI/BI) 
Prysma biedt proces informatie rondom het zorgpad voor analyse waarmee KPI’s 
kunnen worden getoetst en de grip op het zorgproces wordt vergroot. In de 
dagelijkse operatie kan Artificial Intelligence (AI) helpen om sneller en kwalitatief 
betere beslissingen te nemen door ondersteuning op interpretatie en referentie. 
Business Intelligence (BI) kan op basis van de beschikbare data rapporteren maar ook 
prognosticeren en zodanig ondersteunen bij het plannen en organiseren van zorg. 

 
 


