
1  • SYnTHeSHIS • november 2015

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

 

‘Er was wéér een schietpartij in Ame-
rika.’ Zo begint president Obama zijn 
toespraak naar aanleiding van het 
 recente drama op een school in Ore-
gon. In deze ijzersterke rede bena-
drukt hij opnieuw het belang van be-
tere wapenwetten om het risico op 
herhaling van dit soort tragedies tot 
een minimum te beper-
ken. Voor een verandering 
van het noodzakelijke 
hee� hij de steun van het 
volk nodig. Hij loopt ech-
ter aan tegen de heersende 
cultuur, politieke tegen-
stand, oneigenlijke argu-
menten en angst voor ver-
andering.
Hoe herkenbaar is deze 
frustratie over een heer-
sende cultuur en verschil-
lende machten die veran-
dering en vooruitgang tegengaan. In 
Nederland kunnen wij namelijk ook 
veel meer doen om de risico’s op on-
nodig leed drastisch te verlagen. In de 
zorg welteverstaan. In mijn vorige co-
lumn pleitte ik reeds voor één elektro-
nisch patiëntendossier, waarmee we 
een enorme sprong voorwaarts kun-
nen maken – meer veiligheid, meer 
patiëntvriendelijkheid, meer zorgver-
lenervriendelijkheid, meer e�ciëntie 
en daarmee een enorme kostenbespa-
ring.
Hebt u enig idee hoeveel tijd er verlo-
ren gaat in de Nederlandse zorg met 
het achterhalen van reeds ergens be-
kende informatie en het opnieuw in-

voeren en controleren daarvan? Pure 
verspilling – kostbare tijd die we lie-
ver besteden aan direct patiëntencon-
tact. Ter illustratie: tijdens een visite 
vanuit de huisartsenpost moet een 
patiënt worden ingestuurd. Je maakt 
aantekeningen op het visitebrie�e, 
vervolgens schrijf je dezelfde infor-

matie op de overdracht voor de 
 ambulance en daarna kun je deze ge-
gevens nog eens invoeren in het sys-
teem van de huisartsenpost. In het 
ziekenhuis zal de arts op de SEH ook 
weer alles moeten invoeren in het zie-
kenhuissysteem. De volgende dag 
moet de eigen huisarts of assistente 
exact dezelfde informatie samenvoe-
gen met het HIS.
Ik stel daarom voor dat we alles één 
keer invoeren, om de gegevens ver-
volgens direct te delen met alle be-
langhebbenden.
De meeste collega-huisartsen en 
 andere specialisten zijn het met mij 
eens als ik zeg dat patiënteninforma-

tie moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden om veilig en goed te 
kunnen werken: ze moet actueel, cor-
rect en volledig zijn. Dat deze eisen 
ver van de werkelijkheid afstaan is 
vreemd  genoeg voor veel collega’s re-
den om het er maar bij te laten zitten. 
‘Dat kun je toch niet veranderen’ en 

‘Er is toch al veel vooruitgang 
geboekt’ zijn veel gehoorde 
uitspraken.
We zijn gewend geraakt aan 
een cultuur in de zorg waarbij 
we met z’n allen veel overbo-
dige administratieve hande-
lingen verrichten en tegelij-
kertijd geloven dat dat 
moeilijk te veranderen is. 
Waarom accepteren we dit? 
Wie is daar verantwoordelijk 
voor? En wie moeten we 
daarop aanspreken? In de 

eerste plaats wijzelf! Wij als zorgpro-
fessionals moeten ons werk kunnen 
doen op een manier die volgens ons 
de juiste is.
Denemarken en Spanje zijn in reactie 
op tekortschietende zorgcommunica-
tie al overgestapt op één EPD. Het is 
dus mogelijk!
Bij dezen dus mijn verzoek aan u om 
onze communicatie in de zorg kri-
tisch te beoordelen en bij te dragen 
aan de verbetering ervan, te beginnen 
met de invoering van één EPD.
De Amerikaanse wapenwetten kun-
nen wij helaas niet veranderen, maar 
onze zorg wel!

Een sprong  
voorwaarts
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