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DE VERGEZICHTEN VAN ADRIAAN MOL, VOORZITTER VAN NEDHIS
 

‘Leveranciers	moeten	 
laten	zien	hoe	je	in	hun	HIS	
een		recept	stopzet’

Om tekst zit Adriaan Mol, huisarts in Loosdrecht en onder meer voorzitter van NedHIS, 

zelden verlegen. Ook aan vergezichten ontbreekt het hem niet. Kritisch analyseert hij de 

haperende communicatie met apothekers en ziekenhuizen waar het medicatiewijzigin-

gen en het stoppen van medicatie betreft, en hij filosofeert over de wenselijkheid van 

een regionaal HIS. Daarbij schuwt hij stevige uitspraken niet: ‘Alleen al in het Gooi zijn 

zeven HISsen vertegenwoordigd. Past dat nog wel? Ik denk dat het antwoord “nee” is.’

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Ontspannen zit hij aan het 
hoofdeinde van de kersen-
houten eettafel en wijst naar 

de ruim bemeten tuin in herfsttooi: 
‘Geweldige tuin’, zegt hij, terwijl zijn 
blik goedkeurend over de voorbeel-
dig onderhouden borders glijdt, 
‘alleen zo jammer dat er aan drie 
kanten wegen omheen lopen. Het is 
er nooit stil. Als ik per 1 januari stop 
als huisarts, koop ik misschien een 
optrekje in de Gelderse Achterhoek. 
Bijvoorbeeld in de buurt van Gors-
sel, waar ik geboren en getogen ben.’ 
In 2016 is Adriaan huisarts-af. Dat 
betekent dat hij bepaalde bestuur-
lijke functies niet langer mag vervul-
len. Die restrictie geldt niet voor het 
voorzitterschap van NedHIS en dus 
blijft hij, op verzoek, nog een jaartje 
in functie. ‘Ik heb daar het komend 
jaar wel ruimte voor, maar als ie-
mand de vinger opsteekt en zegt “Ik 
wil dat voorzitterschap wel overne-
men”, dan zeg ik: “Graag.”’

Een nieuwe voorzitter van NedHIS 
moet twee dingen goed bedenken, 
waarschuwt Adriaan. ‘Ten eerste is er 
voor het implementeren van nieuwe 
ontwikkelingen een veel breder 
draagvlak nodig dan je aanvankelijk 
beseft. Bij de invoering van het LSP 
hebben we wat dat betreft onze neus 
gestoten. De tweede les die ik heb 
geleerd, is dat je het meeste bereikt 
door de veren van je successen in het 
achterste van een ander te steken. 
Als je dat niet kunt opbrengen, kun je 
mij niet opvolgen.’

Persoonlijke	drive
Voorlopig heeft zich nog geen 
opvolger gemeld en dat verbaast 
Adriaan niet. ‘Het is veel werk, veel 
vergaderen, vaak ook overdag. Ik 
doe dit nu ongeveer zes jaar, maar 
drie jaar geleden ben ik minder uren 
als huisarts gaan werken, om meer 
tijd aan NedHIS te kunnen beste-
den. Daar zit een persoonlijke drive 

achter. In 1996 heb ik geholpen met 
het bouwen van een nieuw HIS. Daar 
moest een gebruikersvereniging aan 
worden toegevoegd en toen heb ik 
me, samen met een aantal andere 
gebruikers, aangesloten bij het Atlas-
bestuur, waar ik nog steeds deel van 
uitmaak. Al snel werd duidelijk dat er 
veel te weinig aandacht uitging naar 
standaardisatie en communicatie, 
zowel tussen de HISsen onderling 
als met andere partijen. Als voorzit-
ter van NedHIS zie ik het als mijn 
taak om naar buiten te treden om de 
communicatie met externe partijen 
te optimaliseren.’

Complottheorie
Adriaan is een gedreven bruggenbou-
wer. ‘Alle HISsen en ook de gebrui-
kersverenigingen zijn erg in zichzelf 
gekeerd’, constateert hij. ‘Ook het 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
NHG, kijkt vooral hoe huisartsen 
in hun praktijk werken en minder 
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‘Op zich zie ik zo’n  
regio-HIS wel zitten.  

Dat kunnen er ook  
twee of drie zijn’
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naar de communicatie met andere 
partijen. Als niet iemand proactief de 
onderlinge banden aanhaalt, bloedt 
de boel domweg dood. Daarom 
besteed ik momenteel 80 procent 
van mijn tijd aan twee dossiers: het 
Landelijk SchakelPunt, LSP, en het 
dossier medicatieoverdracht.’
‘Niet handig’, zo bestempelt de voor-
zitter de wijze waarop de doorstart 
van het LSP met de achterban is 
gecommuniceerd. ‘Het is bij veel 
mensen niet doorgedrongen dat 
het OZIS-systeem rammelde, onvol-
doende veiligheid bood en ook niet te 
repareren viel. Er moest domweg iets 
nieuws komen. Toen de Eerste Ka-
mer in 2011 zijn veto uitsprak en de 
regering verdere medewerking aan 
het LSP beëindigde, hebben we met 
een kopgroep bijeen gezeten en ons 
afgevraagd: “Wat nu?” Toen is er ge-
zegd: “Als het kan en als het mag dan 
gebruiken we liever het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) zoals het er 
nu ligt en passen dat aan om aan de 
bezwaren tegemoet te komen.” In het 
LSP nieuwe stijl moeten patiënten 
toestemming geven voor het be-
schikbaar stellen van hun medische 
gegevens voor uitwisseling: opt-in. Zo 
konden we tegemoetkomen aan de 
wettelijke bezwaren tegen de eerste 
versie van het EPD. Later is dat uitge-
legd als een soort complottheorie en 
tegen ons gebruikt.’

Harde kern
Het aanvankelijke gebrek aan 
draag vlak voor het LSP is nog altijd 
voelbaar, weet Adriaan. Een kleine, 
harde kern blijft zich verzetten en 
heeft onvoldoende oog voor het 
cruciale onderscheid tussen opt-out – 
patiëntgegevens worden automatisch 
beschikbaar gesteld, tenzij de patiënt 
daartegen bezwaar aantekent – en 
opt-in, het actief verlenen van toe-
stemming. ‘Die laatste variant’, zegt 
Adriaan, ‘is natuurlijk arbeidsintensie-
ver, maar veel beter: eerst vragen en 
dan doen. Probleem is alleen dat huis-
arts en apotheker actief om toestem-
ming van de patiënt moeten vragen. 
Huisartsen die dit hele gedoe minder 
zien zitten, vragen die toestemming 
soms in onvoldoende mate.’

Inzage
Patiënten die toestemming hebben 
gegeven om hun medische gege-
vens uit te wisselen, moeten inzage 
krijgen in hun dossier, stelt Adriaan 
gedecideerd. ‘Verwijsbrieven voor 
een specialist doen we ook in een 
open envelop, zodat een patiënt kan 
lezen wat er in die brief staat. Zo 
zou hij of zij ook moeten weten over 
welke gegevens de huisartsenpost 
beschikt. Een belangrijk onderwerp, 

dat bij huisartsen nog niet scherp 
op het netvlies staat. Die belijden 
soms met de mond dat ze het een 
goed plan vinden, maar denken bij 
zichzelf: “Nou, dan moet ik wel wat 
aan mijn dossier verbeteren.” Over 
het algemeen speelt dat minder bij 
grote groepspraktijken. Daar is men 
al gewend dat anderen meelezen. 
Eind 2016 moet het mogelijk zijn dat 
alle patiënten die dat wensen inzage 
in hun professionele samenvatting 
krijgen. Langs welke route dat moet 
gebeuren – via het LSP, het HIS of 
anderszins – laat ik even buiten 
beschouwing. Als het maar geregeld 
wordt, want een patiëntendossier is 
gedeeld eigendom van zowel huisarts 
als patiënt.

Houdbaarheidsdatum
In de gezondheidszorg staan samen-
werking en ketenzorg hoog op de 
agenda. Maar strookt dat wel met de 
versnippering in HIS-land? Is de hui-
dige veelheid aan HISsen toekomst-
bestendig? NedHIS stoeit al een jaar 
met het onderwerp en ziet drie moge-
lijkheden, zegt Adriaan. ‘We kunnen 
op de oude voet voortgaan en de 
huidige HISsen verbeteren, maar ik 
denk dat dat weinig soelaas biedt. 
Tweede mogelijkheid: we besluiten 
op democratische wijze om een 
regio-informatiesysteem op te tuigen, 
waar ook fysiotherapeuten en ver-
pleegkundigen toegang toe hebben. 
We kennen in mijn regio maar liefst 
drie apothekerssystemen, zeven HIS-
sen en één huisartsenpostsysteem. 
Die moeten allemaal met elkaar com-
municeren. Met de fysiotherapeuten 
onderhouden we contact via de mail, 
wat hartstikke verboden is. Hetzelfde 
verhaal geldt voor de wijkverpleging. 
Ik denk dat we ons moeten afvragen 
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of de houdbaarheidsdatum van deze 
omslachtige en soms archaïsche 
werkwijze niet ruimschoots is ver-
streken. Op zich zie ik zo’n regio-HIS 
wel zitten – dat kunnen er ook twee 
of drie zijn. Als we dat democratisch 
beslissen zal dat voor de nodige reu-
ring zorgen, maar daarmee maken we 
wel een eind aan veel haperende en 
inefficiënte communicatielijnen.’
Een derde moderniseringsmogelijk-
heid bestaat uit de inrichting van 
een HIS dat de patiënt centraal 
stelt. Adriaan: ‘ We roepen wel dat 
in het HIS de patiënt centraal staat, 
maar dat is natuurlijk niet echt het 
geval. Dan kun je je afvragen: moet 
een nieuw HIS niet de patiënt en 
de communicatie met de patiënt 
als uitgangspunt hebben? Moet dat 
informatiesysteem niet van de huis-
arts én de patiënt zijn? Ik verwacht 
dat het op termijn volstrekt normaal 
zal zijn dat een patiënt in een apart, 
daarvoor gereserveerd deel van zijn 
dossier, zelf belangrijke informatie 
kan toevoegen.’

Nerveus
De komende maanden schuifelen 
leveranciers van HISsen nerveus op 
de stoel. In een bestuurlijk overleg 
tussen NHG, LHV en NedHIS is 
vastgesteld dat er wellicht sprake is 
van enige wildgroei in de wereld van 
de HISsen. Daarbij rijst de vraag of 
de bestaande systemen wel allemaal 
voldoen aan de gestelde eisen zoals 
neergelegd in het HIS-referentiemo-
del. ‘Op basis van die eisen’, zegt 
Adriaan, ’bouwt een leverancier zijn 
HIS. Maar niemand checkt achteraf 
of dat conform de regels is gebeurd. 
NedHIS en de gebruikersverenigin-
gen zijn ongeschikt om elkaars sys-
temen te beoordelen: wij staan toch 

vaak met één been bij de leveranciers 
op de stoep. De LHV heeft nu gezegd: 
“Oké, dan nemen wij de rol van 
consumentenbond wel op ons.” Zij 
hebben de leveranciers vragenlijsten 
gestuurd en daarna gaat een groep 
aankomende huisartsen aan de slag 
om zeven HISsen te beoordelen. Ik 
ben benieuwd hoe dat afloopt, maar 
zowel NedHIS als de gebruikersver-
enigingen zijn het er volstrekt mee 
eens dat het gebeurt. Ik hoop dat 
het merendeel van de huisartsen 
vertrouwen heeft in de objectiviteit 
van dit onderzoek en dat er hand-
zame conclusies worden getrokken 
uit de resultaten. Huisartsen kunnen 
afgaande op de uitkomsten besluiten 
toch maar van HIS te veranderen, 
maar het kan ook zijn dat een leve-
rancier van een slecht scorend HIS 
zijn conclusies trekt en zorgt dat de 
zaakjes alsnog op orde komen.’ 

Droompje
Sommige wensen gaan maar moei-
zaam in vervulling. Neem het stoppen 
met of wijzigen van medicatie: een 
onderwerp dat al sinds 1996 de volle 
aandacht van Adriaan geniet. ‘Een 
medicatiedossier’, zegt hij, ‘ is pas 
actueel als hulpverleners ook weten 
wanneer medicatie gewijzigd of ge-
stopt is.’ Op de laatste HIS-Demodag 
van 14 oktober zijn de eerste stappen 
gezet om hier daadwerkelijk verbete-
ring in aan te brengen. Het jaarlijkse 
NedHis-Congres in maart 2016 staat 
zelfs geheel in het teken van medica-
tie en samenwerking met apothekers. 
(Zie de artikelen ‘Knelpunten in de 
medicatieoverdracht’ en ‘Medicatie 
2.0 wordt een grote vernieuwings-
slag’ elders in dit nummer.)
‘Mijn droompje lijkt nu werkelijk-
heid te worden’, zegt Adriaan. 

‘Een huisarts moet, iedere keer als 
medicatie wordt gewijzigd of stopt, 
dat als zelfstandig bericht aan de 
apotheek kunnen doorgeven. Het 
gebeurt nu alleen incidenteel, als het 
HIS van de betreffende huisarts en 
het apothekerssysteem van dezelfde 
leverancier afkomstig zijn en goed 
met elkaar communiceren. Dat moet 
veranderen, want het betreft essenti-
ele informatie.’

Dodelijke	fouten
Bijkans rampzalig is de situatie als 
het ziekenhuis in beeld komt. Adri-
aan: ‘Daar worden bij de opname- en 
ontslagmedicatie dodelijke fouten 
gemaakt. Gevolg: 1375 sterfgevallen 
op jaarbasis, afgaande op een telling 
van het NIVEL uit 2007. In het zie-
kenhuis krijgt een patiënt soms een 
medicijn toegediend met een andere 
naam, maar met dezelfde werking 
als de medicatie die hij voordien 
nam. Eenmaal thuis neemt hij vrolijk 
weer het oude middel, niet wetende 
dat hij dubbele medicatie neemt. 
En niemand heeft dat gestopt. We 
hebben op de HIS-Demodag ontdekt 
dat we heel dicht bij de oplossing 
zitten. De komende maanden wil ik 
de leveranciers zover krijgen dat het 
stopbericht goed geïmplementeerd 
wordt en dat de apothekerssystemen 
het bericht kunnen ontvangen. Op 
ons congres in maart moeten de leve-
ranciers laten zien hoe je in hun HIS 
een recept stopzet. Het is mijn vurige 
wens dat over enkele maanden alle 
huisartsen in Nederland beseffen dat 
ze stoprecepten moeten versturen. 
Een wijzigingsrecept is ingewikkel-
der. Maar die laatste droom moet bin-
nen een jaar of twee ook te realiseren 
zijn. Pas dan is er echt sprake van 
een up to date medicatieoverzicht.’ 

‘HET IS BIJ VEEL MENSEN NIET DOORGEDRONGEN DAT HET 
OZIS-SySTEEM	RAMMELDE	En	OOK	nIET	TE	REPAREREn	VIEL’
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