
EER STE L IJ N

DE CMIO’S STAAN ECHT MET 
HUN POTEN IN DE KLEI

“Wat mij altijd verbaasde is hoe we als dokters 
min of meer overgeleverd zijn aan ICT-leveran-
ciers”, vertelt Willems. “In mijn optiek zou ICT 
ondersteunend moeten zijn in het proces. Maar 
in de praktijk typ ik regelmatig dezelfde tekst 
meerdere malen voor verschillende patiënten 
én dezelfde patiënten. Dat kan veel makkelijker. 
We hebben daar veel te weinig invloed op. 

Bovendien vinden we overal in het land 20x 
een oplossing voor hetzelfde probleem.” 

Nieuwsgierigheid naar hoe dit anders zou 
kunnen, maakte dat Willems eerder al mo-
dules informatica bij de Open Universiteit 
studeerde en bij regionale huisartsenvereniging 
en LHV-kring portefeuillehouder ICT werd. 

Daarmee was de nieuwsgierigheid nog niet 
voldoende gestild, want er volgde ook nog een 
studie Health Informatics aan het Amsterdam 
UMC. Tijdens een contact met het informatie-
beraad werd duidelijk dat er in de tweede lijn 
inmiddels wel een CMIO bestond, als verbin-
dende schakel tussen zorg en ICT. Dát was nu 
precies wat de eerste lijn ook nodig had, iets 

wat vlak daarna voorzichtig ook in het hoofd- 
lijnenakkoord genoemd werd. 

Willems’ collega Bart Brandenburg, met wie 
ze bij VIPP-programma OPEN werkt, atten- 
deerde haar op een CMIO voor zorggroep 
IZER, Maarten Timmers, en het eerste contact 
werd gelegd. Wat hij al opmerkte was dat hij 
meteen vanaf het dragen van deze officiële 
titel beter gevonden werd door relevante 
partners in de zorg-ICT. 

Het idee van een CMIO-netwerk groeide en 
met de contacten met Sylvia Haverkamp 
(CMIO bij Medicamus), Jonathan Bouman 

(waarnemend huisarts, beveiligingsexpert en 
Clinical Data Specialist bij AMC Huisartsen-
netwerk) en Bart van Pinxteren (huisarts, voor-
zitter werkgroep ICT Utrecht) werden al snel 
de contouren van het eerste bestuur duidelijk. 
De schrijver van dit artikel (huisarts, enig lid 
van de ICT-commissie Oude IJssel) werd ook 
benaderd om deel te nemen aan het netwerk. 

Wat uit de samenstelling al duidelijk is: die 
is divers. Sommigen dragen de officiële titel 
CMIO al, anderen doen wel het werk maar 
heten nog ICT-commissie of anderszins. De 
verdeling over het land is redelijk breed, de 
achtergronden, leeftijden en functies als huis-
arts ook. Na de kick-off van 25 november volg-
den al snel de eerste aanmelding van leden.

Stimuleren functie CMIO
Wat het netwerk beoogt, is dus op de eerste 
plaats het stimuleren van de functie van 
CMIO in de eerste lijn. Het is essentieel 
dat juist een huisarts zelf deze functie gaat 
vervullen. Want alleen die kan de urgentie 
aangeven waar dat nodig is en spreekt zowel 
ICT- als zorg-taal. Daarnaast is het de bedoe-
ling om kennis te delen. En niet in de laatste 
plaats: het netwerk wil zichtbaar zijn en een 
gespreks- en sparringpartner zijn voor de of-
ficiële gremia als LHV, NHG, Nictiz en VWS. 

Diverse wapenfeiten
Zijn er al wat ‘wapenfeiten’ te noemen? Willems 
veert een beetje op als ze begint te vertellen: 
“Zeker! We werden al vrij snel ‘gevonden’ door 
VWS en Nictiz. LHV en NHG zijn natuurlijk 
onontbeerlijk voor ons vak, maar daar zitten 

over het algemeen meer de bestuurders. De 
CMIO’s staan echt met hun poten in de klei 
en zijn tegelijk wel een stuk georganiseerder 
dan de beroepsgroep huisartsen als geheel. In 
het begin van de coronacrisis is er heel snel 
overleg geweest tussen de koepels en VWS 
over openstelling van het LSP. Wij hebben in 
de discussie op zijn minst een rol gespeeld door 
de urgentie hiervan aan te geven. Ook worden 
we gevonden voor structureel overleg met de 
koepels over bijvoorbeeld het medicatieproces.”

Binnenkort is er ook een eerste officieel contact 
met het CMIO-netwerk Tweede Lijn. Verder 
is inmiddels de officiële structuur van de 

organisatie goed vastgelegd, 
is er een profielschets CMIO 
Eerste Lijn, een website, zit de 
groep bij de LHV aan tafel om 
na te denken over opleidingen 
en is het bestuur ook zelf bezig 
met een masterclass CMIO. De 
trots is zichtbaar en terecht, 

zeker als je bedenkt dat als laatste wapenfeit 
ook nog het recente online openingscongres 
genoemd mag worden. 

Onafhankelijk netwerk
Het netwerk beoogt onafhankelijk te blijven. 
Daarom wordt van de leden inmiddels een 
kleine lidmaatschapsbijdrage gevraagd. Maar 
de start was echt op basis van ‘liefdewerk/oud 
papier’. Verder genereert het netwerk hier en 
daar wel wat betaald werk. En hopelijk zullen 
er ook donaties volgen. Dat zal echter altijd 
beoordeeld moeten worden op basis van het 
feit of onafhankelijkheid gegarandeerd kan 
blijven worden. 

Stel dat deze bevlogen CMIO morgen de won-
derlamp van Aladdin vindt, en de drie wensen 
worden vervuld, hoe ziet de zorg er dan vanaf 
morgen uit? Willems: “Op de eerste plaats is 
er dan eenheid van taal. Samenwerking over 
de grenzen, met andere zorgpartijen is zo hard 
nodig! Maar wij werken als huisartsen bijvoor-
beeld nog steeds met onze tabellen die dan ook 
echt alleen maar in de Nederlandse eerste lijn 
bruikbaar zijn.” 

ICT echt ondersteunend
Op de tweede plaats heeft de patiënt dan 
echt de beschikking over zijn eigen gegevens 
en kan die ze ook echt overal mee naar toe 
nemen. En op de derde plaats is ICT dan ook 
écht ondersteunend in het hele zorgproces, 
zowel voor de dokter als voor de patiënt. “Er 
is bijvoorbeeld gewoon te veel kennis om dat 
nog uit je hoofd te kunnen doen. NHGdoc is al 
een mooi begin, maar waarom zou je met een 

beslissingsondersteuning ook niet de patiënt 
rechtstreeks een melding kunnen geven?” 

Wie kunnen er tot het netwerk toetreden? 

In principe is iedere huisarts met ICT-ver-

antwoordelijkheid uit de eerste lijn welkom. 

Verbondenheid aan een zorggroep of andere 

huisartsenorganisatie is wel een vereiste. We 

sluiten het interview af met nog een spontaan 

herhaalde wens van Mariette Willems: “Ik 

hoop echt dat het netwerk zo snel mogelijk 

meer CMIO’s genereert!” 

“Let doctors be doctors”. Die quote komt uit het nummer ‘EHR state of mind’ (A rap parody about electronic medical records). 
Wie het nummer van ZdoggMD niet kent (zie QR-code in het kader onderaan rechterpagina), zou het zeker even moeten 
opzoeken. Wie bij de kick-off van het CMIO-netwerk was op 25 november 2020, kent het nu gegarandeerd: met dit hilarische 
nummer opende het online congres. Dat ik deze quote uitlicht, is niet voor niets. Mariëtte Willems, de grondlegger van het 
CMIO-netwerk Eerste Lijn legt het uit.

Een CMIO-netwerk voor de eerste lijn

DOOR BART TIMMERS

Mariëtte Willems is voorzitter van CMIO-netwerk 
Eerste Lijn. Zij is huisarts in Beverwijk en CMIO 
van Stichting LEGIO, die afspraken maakt met 
HIS-leveranciers over online inzage in het medisch 
dossier voor patiënten in het kader van OPEN.
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Bart Timmers is lid van de 
Redactieraad van ICT&health en 
huisarts in huisartsenpraktijk 
Timmers & de Roo, in ’s-Heerenberg.

EHR state of mind:

CMIO-netwerk Eerste Lijn
Het netwerk is benaderbaar via info@cmionetwerk.nl 
en is op LinkedIn te vinden.

CMIO-netwerk Eerste Lijn:
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