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Elektronisch	verwijzen:	
hoe	goed	en	gemakkelijk	
gaat dat?

CHRISTIE MANTINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Vroeger werd een verwijsbrief voor de specialist geprint 

en aan de patiënt meegegeven. Tegenwoordig verwij-

zen we online via ZorgDomein. Hoe soepel verloopt 

dat? Kun je eenvoudig gegevens toevoegen die rele-

vant zijn voor de verwijzing en is het mogelijk om bij-

lagen mee te sturen? Komen de gegevens, brief en 

eventuele bijlagen vanuit alle HISsen op dezelfde  manier 

aan bij de specialist? En hoe wordt de verwijzing terug-

gekoppeld in het eigen HIS? 

Zeven HISsen presenteer-
den zich tijdens de HIS- 
Demodag op woensdag 

14 oktober in de Schola 
Medica in Utrecht. Aan de 
hand van twee opdrachten 
werden de mogelijkheden 
en beperkingen van elk HIS 
zichtbaar. Dat leidde tot 
een uitwisseling van kennis 
en ervaringen, het uiten 
van vragen en wensen, 
 interessante discussies en 
soms ook enige jaloezie. 
De eerste opdracht betrof 
het via ZorgDomein verwij-
zen van patiënten naar de 
tweede lijn. In de tweede 
opdracht stonden de 
 mogelijkheden op het 
vlak van rapportages en 
 statistiek centraal. 
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Om antwoord te krijgen op 
deze vragen maakten de 
deelnemers van tevoren een 

testpatiënt aan in hun HIS. De reden 
voor verwijzing van deze persoon 
hing samen met de aandoening diabe-
tes. In het dossier van deze persoon 
stonden hiervoor relevante meet-
waarden, een familieanamnese en 
informatie over medicatie en allergie-
en. Daarnaast waren andere episodes 
in dit fi ctieve dossier opgenomen, 
zoals een probleem met ontrouw van 
de partner in Thailand.
Medicom bijt het spits af. Huisarts 
Jan Spaan laat zien hoe je na het 
opzoeken van de patiënt in het HIS 
en het selecteren van het probleem 
(diabetes mellitus) kunt kiezen 
voor ‘Verwijzen naar specialist’. Uit 
de verschillende verwijsmogelijk-
heden selecteert hij ‘ZorgDomein’. 
In het schema dat nu verschijnt, 
geeft Jan aan welke gegevens hij 
uit welke  periode aan de verwijzing 
wil koppelen. Bij periode kan hij tot 
maximaal 999 dagen terug kiezen. 
Omdat hij eerder al het probleem 
‘diabetes mellitus’ heeft geselecteerd, 
zijn relevante gegevens automatisch 
aangevinkt. Andere problemen, zoals 

de ontrouw van de partner, zijn uitge-
vinkt. Na goedkeuring van de selectie 
maakt het systeem verbinding met 
ZorgDomein en verschijnt de optie 
‘versturen naar ziekenhuis’. Het is 
mogelijk om de patiënt per e-mail 
een bevestiging van de verwijzing te 
sturen. Daarbij wordt het mailadres 
gebruikt dat in de NAW-gegevens van 
de patiënt is opgenomen.
Vervolgens gaat Jan naar het scherm 
in ZorgDomein waarin hij de verwijs-
brief voor de specialist kan maken. 
Hierin moet hij in een open veld 
de reden voor verwijzing invoeren. 
Daaronder staan de gegevens die 
vermeld worden in de brief, zoals 
de relevante probleem-/episode- en 
medicatielijst, lichamelijke onderzoe-
ken en labwaarden. Even terugscha-
kelen om iets in het dossier in het 
HIS op te zoeken gaat probleemloos. 
Een bijlage toevoegen kan, maar is 
omslachtig en het is een functionali-
teit die de ziekenhuizen ook moeten 
faciliteren. De bijlage kan niet direct 
vanuit het HIS worden toegevoegd. 
Eerst opslaan op het bureaublad en 
dan toevoegen werkt wel. ‘Dat kost 
veel te veel tijd, dus dat doe ik nooit’, 
aldus Jan. Een kopie van de brief 

zoals de specialist hem heeft ont-
vangen, leert ons dat deze er precies 
zo uitziet als het schema op het 
scherm. De regels zijn per categorie 
geordend. Alle E-regels staan onder 
elkaar, daarna volgen alle S-regels en 
zo verder.

De	lange	of	de	korte	weg?
Bij het uitvoeren van deze opdracht 
zien we veel overeenkomsten tus-
sen de verschillende HISsen. Zo 
verloopt het proces bij Tetra op een 
vergelijkbar wijze als bij Medicom. 
Er zijn vooral verschillen in selectie-
mogelijkheden en in welke gegevens 
vooraf aangevinkt zijn. CGM Huisarts 
toont in het keuzeschema voor de 
verwijsbrief opnieuw alle episodes, 
terwijl de andere systemen alleen 
de eerder geselecteerde episodes 
laten zien. Promedico-ASP biedt een 
korte en een lange weg. Via de korte 
weg stuur je een overzicht van het 
laatste halfjaar mee met de verwij-
zing. Via de lange weg kun je zelf 
een selectie van gegevens maken. 
In bijna alle HISsen kun je vanuit 
het verwijsscherm van ZorgDomein 
terugschakelen naar het patiëntdos-
sier. Bij Promedico-ASP is dit echter 

ZORGDOMEIN VRAAGT OM FEEDBACK
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‘Wij	hebben	jullie	nodig	om	verbeteringen	op	de	agenda	van	leveranciers	te	krijgen’
Gerben van Oorsouw van ZorgDomein reageerde op wat hij tijdens de 

HIS-Demodag zag en gedurende de discussie en de gestelde vragen 

van de aanwezig en hoorde. Allereerst liet hij weten dat hij de huisart-

sen hard nodig heeft bij het agenderen van verbeterpunten. ‘Wij zijn 

al tien jaar aan het worstelen met de HIS-leveranciers.’ Daarna vertel-

de hij over de verbeteringen die ZorgDomein in de nieuwe versie 

doorvoert. 
CHRISTIE MANTINTVELD

CHRISTIE@M-T-O.NL

aanpassing in de software nodig. 
Wij willen bepaalde aanpassingen 
graag doorvoeren, zodat het elektro-
nisch verwijzen voor de gebruikers 
intuïtiever en gemakkelijker wordt. 
Maar we zijn daarbij afhankelijk van 
de HIS-leveranciers. Het is moeilijk 
om deze zaken bij hen op de agenda 
te krijgen.’

Reeds geplande verbeteringen
ZorgDomein kan wel zelf aanpassin-
gen doen in het proces van de verzen-
ding van de geselecteerde gegevens 
aan de tweede lijn. Op dit moment 
werkt het bedrijf aan het verbeteren 

ZorgDomein krijgt geregeld feedback 
van huisartsen. ‘Voor een deel zijn 
gebruikersvragen op te lossen door 
kennisoverdracht. Ook tijdens deze 

HIS-Demodag zie ik dat men-
sen niet alle mogelijkheden van 
bijvoorbeeld het selectieproces 
kennen. Voor andere zaken is een 
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niet raadzaam. Door het tussentijds 
raadplegen van het dossier ‘raakt de 
terugkoppeling van de verwijzing 
kwijt’. Ook bij Promedico-VDF is 
tussentijds teruggaan naar het dos-
sier niet mogelijk. Huisarts Hanneke 
Tan-Koning: ‘Dat is op zich geen pro-
bleem, want ik heb het HIS meestal 
in meer vensters openstaan. Dus dan 
raadpleeg ik het dossier gewoon in 
een ander venster.’

Hoe	krijgt	de	specialist	de	
verwijzing	binnen?
Ongeacht het type HIS krijgt de 
specialist eenzelfde document als 
verwijsbrief vanuit ZorgDomein. 
Het is prettig dat alle informatie 
nu altijd in dezelfde volgorde en in 
eenzelfde lay-out wordt vermeld, 
maar de ordening van gegevens laat 
te wensen over. De gegevens zijn nu 
per categorie gerangschikt, maar  het 
zou makkelijker zijn als gegevens vol-
gens de SOEP-systematiek worden 
gepresenteerd. Casper Tombrock, 
gebruiker van OmniHis, deed navraag 
bij een specialist. Deze liet weten dat 
de gegevens in de uitgewerkte casus 
te summier zijn. In de door Casper 
verzonden gestandaardiseerde ver-

wijzing van de ingestuurde verwijs-
brief miste hij de actuele medicatie 
(die niet was opgenomen doordat de 
einddatum van de medicatie ver voor 
de verzenddatum van de verwijsbrief 
valt). Verder kon hij niets met de 
vermelding van een allergie omdat 
hierover belangrijke informatie ont-

brak. ‘Wat is de ernst van de allergie, 
door wie is deze vastgesteld en mag 
dit type medicijn nog wel of absoluut 
niet meer worden voorgeschreven?’

Een	alternatief:	beter	Verwijzen
Ter afsluiting van de demonstraties 
vertelt huisarts Vok Buur nog over 
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‘Wij	hebben	jullie	nodig	om	verbeteringen	op	de	agenda	van	leveranciers	te	krijgen’
van de leesbaarheid van de verwijs-
brief. ‘Nu staan alle regels per catego-
rie onder elkaar. Alle E-regels staan 
bij elkaar, alle S-regels en zo verder. 
Dat is niet handig. In ZorgDomein 
versie 5 worden de deelcontacten 
chronologisch gepresenteerd via de 
SOEP-systematiek. Het aanvullende 
deel van de verwijsbrief (de uitsla-
gen) wordt standaard meegestuurd 
en er vindt automatische sortering 
plaats van de meest gebruikte zorgin-
stelling.’
Een andere ontwikkeling waaraan 
ZorgDomein werkt is de mogelijk-
heid om te verwijzen naar eerstelijns-

zorgverleners, zoals fysiotherapeu-
ten, ggz-hulpverleners of diëtisten. 
‘Daarnaast werken we aan een veilige 
chatfunctie. Daarin kun je een over-
leg starten met een collega. Je zet 
een vraag uit en de collega kan het 
antwoord invoeren op een moment 
dat het uitkomt. Bellen is daarmee 
overbodig. Het verwijzen naar de 
eerste lijn en de chatfunctie komen 
mogelijk in het tweede of derde 
kwartaal van 2016 beschikbaar.’

Uitnodiging
ZorgDomein nodigt de deelnemers 
van de NedHIS Studiedag, de pakket-

commissie en de HIS-gebruikersfora 
uit om er samen voor te ijveren 
om gewenste verbeteringen op de 
ontwikkelagenda van de HIS-leve-
ranciers te krijgen. ‘Samen moeten 
we ervoor zorgen dat reeds bekende 
wensen in de huidige koppeling wor-
den doorgevoerd. Daarnaast is het 
goed om een gezamenlijk startpunt 
te creëren voor de ontwikkeling van 
een nieuwe, uniforme koppeling 
tussen de HISsen en ZorgDomein. 
Daarin kunnen gewenste nieuwe 
functionaliteiten, zoals het meene-
men van bijlagen vanuit het HIS, 
worden gerealiseerd.’
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een alternatief voor het verwijzen 
via ZorgDomein. In Noord-Holland 
werken zorgpartijen met ‘Beter Ver-
wijzen’. Op basis van vaste sjablonen 
wordt digitaal doorverwezen met een 
Edifact-bericht. Op het moment dat 
dit aankomt in het ziekenhuis bepaalt 
de specialist de urgentie. Vanuit het 
ziekenhuis krijgt de patiënt bericht 
over het plannen van de afspraak. 
‘Net zoals je een recept via Edifact 
naar de apotheek stuurt, stuur je nu 
een verwijzing naar de tweede lijn.’

Discussie
Wat verschillende aanwezigen opviel, 
is dat je in sommige HISsen minder 
vaak hoeft te klikken om het gehele 
proces te doorlopen. Hoe minder 
klikken, hoe beter. Wat je in het HIS 
selecteert, wil je voor de verwijsbrief 
niet nogmaals hoeven aan te vinken. 
Op het verlanglijstje van velen staat 
ook de wens om eenvoudig bijlagen 
te kunnen toevoegen, net als de 
mogelijkheid om tussentijds het dos-
sier in het HIS te kunnen raad plegen, 
om vervolgens verder te gaan in 
het verwijsproces van ZorgDomein. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de 
verstuurde verwijsbrief uit platte 

tekst bestaat. Gegevens kunnen niet 
gemakkelijk en automatisch in het 
ZIS worden overgenomen. Herge-
bruik van de gegevens is alleen mo-
gelijk met knippen en plakken. Dat is 
zonde en voor verbetering vatbaar.

Is de volgorde van het 
	verwijsproces	wel	logisch?
Ook zijn er vragen over de volg-
orde van het verwijzingsproces. Je 
verstuurt eerst een e-mail naar de pa-
tiënt en maakt pas daarna de verwijs-
brief. Wat als je daarna het proces 
afbreekt? Adriaan Mol, gebruiker van 
CGM Huisarts, vertelt dat hij juist 
blij is met deze volgorde. ‘Tijdens het 
spreekuur kan ik met de patiënt vast 
bespreken voor welk ziekenhuis hij 
of zij een voorkeur heeft. De wacht-
tijden zijn zichtbaar via ZorgDomein, 
dus die kunnen worden meegewo-
gen. Ik kan de verwijsbrief eventueel 
later in alle rust afmaken.’
Dagvoorzitter Leo van Rooijen voegt 
hieraan toe dat huisartsen steeds 
meer bedreven raken in elektronisch 
verwijzen: ‘Het aantal tijdens een 
consult afgemaakte verwijsbrieven is 
enorm gestegen.’ Huisarts Hanneke 
Tan-Koning vertelt dat zij afspra-

ken in het ziekenhuis in Heeren-
veen  direct zelf kan inplannen. ‘De 
afspraak noteer ik dan direct op de 
brief. Het scheelt een hoop telefoon-
tjes van mensen die nog niets van het 
ziekenhuis hebben gehoord.’

Zelf	invullen	van	‘reden	voor	
verwijzing’	is	nuttig
In alle gevallen moet de huisarts de 
reden voor verwijzing zelf invullen. 
Deze informatie wordt niet overgeno-
men uit het dossier. Waarom niet, is 
de vraag. De P-regel zou hier bijvoor-
beeld geschikt voor kunnen zijn. 
Het blijkt dat specialisten graag een 
uitgebreidere reden willen lezen. Nu 
bevat dit veld weinig informatie. Ook 
bij de opdracht van vandaag was de 
omschrijving die huisartsen ingaven 
vaak summier, bijvoorbeeld alleen 
‘diabetes mellitus’. De specialist wil 
graag meer informatie, bijvoorbeeld 
over de twijfel van de huisarts en 
over de vraag of verwachtingen van 
de patiënt. Dat is de reden waarom 
dit veld niet vooraf is ingevuld. Na de 
discussie kreeg Gerben van Oorsouw 
van ZorgDomein de gelegenheid te 
reageren (zie het kader ‘Wij hebben 
jullie nodig ...’ op pagina 8). 
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