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‘BEELDBELLEN MET DE HUIS-
ARTS IS SOMS EEN TIJD-
BESPARENDE UITKOMST’

AAN HET ZORGSYSTEEM LĲ KT DE DIGITALE REVOLUTIE GROTENDEELS VOORBĲ  TE 

GAAN. ‘ARTSEN MAKEN ONVOLDOENDE GEBRUIK VAN DE MOGELĲ KHEDEN DIE 

 MODERNE MEDISCHE TECHNOLOGIE BIEDT’, STELT PVDA-KAMERLID LEA BOUWMEESTER. 

BEVEILIGDE VIDEOCONSULTATIES EN PROFESSIONELE 

VOORLICHTINGSFILMPJES VOORZIEN IN EEN BEHOEFTE 

EN VERRUIMEN EN VERRĲ KEN HET ZORGAANBOD.

VOOR VRAGEN OP HET GEBIED VAN MEDISCHE ETHIEK EN PRIVACY MOET JE BĲ  DICK WILLEMS ZĲ N. DE HOOGLERAAR 

 MEDISCHE ETHIEK, VAN ORIGINE HUISARTS, STAAT BEKEND OM ZĲ N  EIGENZINNIGE VISIE GEKOPPELD AAN EEN GEDEGEN 

KENNIS VAN ZAKEN EN REALITEITSZIN. HĲ  WAS ONLANGS BETROKKEN BĲ  EEN ADVIES OVER CONSUMENTEN-EHEALTH. 

’GRATIS GEZONDHEIDSAPPS MOET JE ALTĲ D WANTROUWEN.’

IN DE EERSTE KAMER IS EEN AANTAL WETSWĲ ZIGINGEN IN 

 BEHANDELING, SAMENGEVAT ALS ‘CLIËNTENRECHTEN BĲ  

 ELEKTRONISCHE VERWERKING VAN GEGEVENS’. HIERIN WORDEN 

DE RECHTEN VAN PATIËNTEN VASTGELEGD TEN AANZIEN VAN ALLE 

 SYSTEMEN DIE MEDISCHE GEGEVENS TOEGANKELĲ K MAKEN VOOR 

RAADPLEGING DOOR ANDEREN DAN DE DOSSIERHOUDER. DE 

WETS WĲ ZIGINGEN BLĲ KEN GEGEVENSUITWISSELING, MET HET 

OOG OP  PRIVACY EN CLIËNTENRECHTEN, STEEDS INGEWIKKELDER 

TE MAKEN.

7

‘ZORG OP AFSTAND PAST 
HEEL GOED BIJ HET VAK 
VAN HUISARTS’
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PATIËNTENRECHTEN EN 
ONDER ZOEKSPLICHT VAN 
DE ZORG   VERLENER BOTSEN
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SynthesHis is het gezamenlijke 
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  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego
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Redactioneel

‘DIE HEALTH BUDDY 
IS MIJN VRIEND 
GEWORDEN’

VERDER IN 
DIT NUMMER

DE INZET VAN MEDISCHE TECHNO -

LOGIE IN HET ZORGPROCES IS OM-

STRE  DEN. TEGENSTANDERS  SCHETSEN 

EEN NACHTMERRIES CENARIO: KOUDE, 

KILLE ZORG IS ONS VOORLAND. 

VOORSTANDERS  VERWĲ ZEN NAAR DE 

BELOFTES:  EFFI CIENCYWINST EN MEER 

ZELF MANA GEMENT. BEIDE  KAMPEN 

HEBBEN ONGELĲ K, STELT  JEANNETTE 

POLS, ONDERZOEKSTER BĲ  DE SECTIE 

MEDISCHE ETHIEK VAN DE AFDELING 

HUISARTS GENEES KUNDE VAN HET 

AMC EN SOCRATES-HOOG LERAAR 

BĲ  DE AFDELING ANTROPOLOGIE 

VAN DE UVA.

 4  Kort nieuws

 15  Column Isar Wulffaert

 16  Nieuwe wet Bescherming Persoons -

gegevens moet u extra alert maken

 19 Column Monique Hollema-Spijker

 23 VPHuisartsen probeert LSP opnieuw 

tegen te houden

 26 Bibi, de virtuele doktersassistente 

  van huisarts Jaco Beeker

 30 Tips en Trucs

 38 Verenigingsinformatie en colofon

12

&

Nieuwe 
mogelij kheden 
en dilemma’s

Leuk: er is weer iets nieuws 
voor de huisarts. De huis-
arts moet gaan skypen 
met zijn patiënten. Net als 
oma’s en opa’s dat doen 
met hun kleinkinderen. 
Lea Bouwmeester, Tweede 
Kamerlid voor de PvdA, gooide dit najaar de knuppel in 
het hoenderhok. Er kwamen op nu.nl veel reacties los. Is 
skypen een verrijking voor het patiënt-huisartcontact? Is 
het praktisch? Is het veilig? Hebben we het niet al druk 
genoeg? Geeft het dan toch tijdsbesparing? We beste-
den in dit nummer aandacht aan het idee van Bouwmees-
ter, maar plaatsen het ook in een kader. We ondervroe-
gen twee hoogleraren en een voorloper-huisarts met zijn 
digitale assistente Bibi. 
Er is nog meer politiek: de wet op datalekken is per 1 
januari van kracht geworden. Roelf Norg, naast huisarts 
ook jurist, schreef voor ons een verhelderend artikel. De 
grootste verandering is dat de beheerder van een data-
base met tot een persoon herleidbare gegevens (uw HIS 
is dat bij uitstek) melding moet maken van een opge-
treden datalek. Ook als u herkenbare patiëntgegevens 
plaatst op een usb-stick of in een e-mailbericht loopt u 
risico. Gaat het mis, dan moet u dat melden bij de Autori-
teit Persoonsgegevens, op straffe van een boete.
Herman Levelink, adviseur van het Atlas-bestuur, be-
schrijft wat er op stapel staat als een nieuw stelsel van opt-
in-regels wordt bekrachtigd. Het wordt een ingewikkeld 
spanningsveld tussen de plicht tot onderzoeken en het 
vragen van toestemming om als hulpverlener gegevens 
te benaderen. Dat die juridische strijd kan ontstaan be-
wijst het hoger beroep van VPHuisartsen tegen de VZVZ 
dat nu wordt gevoerd. We hebben er een uitgebreid ver-
slag over. 
De tips en trucs gaan over het uploaden van bestanden 
naar uw HIS. We hebben voorbeelden van afbeeldingen 
gekozen. Kortom: een nummer vol dilemma’s rond op 
stapel staande ontwikkelingen in de huisartsenautomati-
sering.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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een must voor 
eigentijdse 
zorgverleners

peld. Zo is altijd duidelijk welke levering hoort bij 
welke medicatieaanvraag. Nu is het nog zo dat als 
een apotheek andere medicatie levert dan is voor-
geschreven – meestal omdat de zorgverzekeraar het 
voorgeschreven middel niet vergoedt –, de aflevering 
tweemaal in het dossier van de huisarts belandt. Die 
vervuiling is straks verleden tijd. Dat vertegenwoor-
digt een geweldige meerwaarde.’ 

Laaghangend fruit
Het congres van 23 maart wordt geaccrediteerd en 
is in eerste instantie bedoeld voor huisartsen, prak-
tijkondersteuners en assistentes. Gezien het thema 
– medicatie nieuwe stijl – worden ook apothekers ge-
richt uitgenodigd om te participeren. De doelstelling 
is tweeledig, zegt Van Rooijen. ‘We tonen in eerste 
instantie hoe er met behulp van de huidige ICT-moge-
lijkheden al winst te boeken valt wat betreft de medi-
catieveiligheid. Dat is het laaghangende fruit dat we 
onze congresbezoekers aanreiken. Het zwaartepunt 
ligt op de naaste toekomst: wat gaat er veranderen en 
waarom? Hoe gaan we daarmee om? Wat levert het 
op? Het is van belang dat mensen zich ervan bewust 
zijn dat de ingesleten manier van handelen niet 
zonder gevaar is. Dat gaat misschien 999 van de 1000 
keer goed, maar die ene misser is te voorkomen. Daar 
moeten we op inzetten. In de loop van 2017 hopen 
we een sluitende boekhouding te hebben, waarbij alle 
partijen over hetzelfde actuele medicatieoverzicht 
beschikken, want dat is nu niet het geval.’ 

Visionair
Het ochtendprogramma start met drie plenaire le-
zingen rond medicatieveiligheid en beleid. Daarna 
wordt er in praktische workshops ingegaan op 
medicatieverstrekking, controle en registratie in de 
praktijk van alledag. Aan het begin van de middag 
staan de ledenvergaderingen van de deelnemende 
gebruikersverenigingen op het programma. Daarnaast 
kunnen de deelnemers over de ruim twintig stands 
tellende informatiemarkt struinen. Van Rooijen: ‘Ook 

Medicatieveiligheid. Het onderwerp prijkt al ja-
renlang op de agenda van artsen en apothekers, 
maar inmiddels is de oplossing in zicht. Op het 
jaarlijkse NedHIS & EZD Congres – dit jaar op 23 
maart – krijgen de congresgangers een inkijkje in 
de toekomstige wijze van medicatieaanvraag, 
-aflevering en -wijziging. ‘Ik verwacht’, zegt dag-
voorzitter Leo van Rooijen, ‘dat de deelnemers 
met een hoofd vol nieuwe ideeën, tips en trucs 
terugkeren naar hun praktijk. En dat ze terugkij-
ken op een plezierige dag, want zo’n congres is 
natuurlijk ook een heel sociaal gebeuren.’   

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

In het proces van voorschrijven, controleren, wij-
zigen en afleveren van medicatie kunnen gemakkelijk 
kleine maar ook grotere fouten optreden. Die kun-
nen met behulp van automatisering en ICT worden 
voorkomen. ‘Eind van dit jaar, begin volgend jaar 
verwachten we een ingrijpende verandering betref-
fende het voorschrijven van medicatie’, zegt Leo van 
Rooijen. ‘Het recept zoals we dat nu uitschrijven, 
bestaat dan niet meer. Dat wordt vervangen door 
een medicatieaanvraag die door de apotheek wordt 
beantwoord met een medicatieafleverbericht. De 
onderdelen van dat proces kunnen via het Landelijk 
SchakelPunt een-op-een aan elkaar worden gekop-

Locatie:
Van der Valk Hotel Vianen

Contact en informatie: 
secretariaat@nedhis.nl

Inschrijven op: 
www.nedhis-ezd-congres.nl
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de HIS-leveranciers zijn met een stand vertegenwoor-
digd. Bezoekers vinden het vaak prettig om met hen 
te sparren. Om even te vragen: “Goh, dit werkt niet 
zoals ik zou willen. Wat vinden jullie daarvan?”’
Aan het eind van de congresdag worden de deelne-
mers getrakteerd op een visionair slotbetoog door 
Leonard Witkamp, bijzonder hoogleraar telemedicine 
aan het Academisch Medisch Centrum (AMC). Onder-
werp: de invloed van technologie op de toekomstige 
relatie tussen patiënt en eerste lijn.

Gewoon een tool
Ook dit jaar worden er weer ruim driehonderd deel-
nemers verwacht. ‘Collega’s denken vaak dat dit een 
ICT-congres is’, verzucht Van Rooijen. ‘ICT wordt, 
vooral door de wat oudere generatie, gezien als iets 
voor nerds. Maar dit congres gaat over heel andere, 
praktische zaken, waarbij ICT een rol speelt. De 
nieuwe technologie is gewoon een tool die jou helpt 
en ondersteunt, maar waar je ook invloed op kunt 
uitoefenen. Ik zou het ook toejuichen als de jonge ge-
neratie vaker het gezicht laat zien. Zij werken veelal 
parttime en zijn minder geneigd naar een congresdag 
te gaan. Tegelijkertijd vertegenwoordigen zij wel de 
toekomst. Daarom hoop ik dat ze nu, mede gezien 
het actuele thema, een uitzondering maken en acte de 
présence geven.’

Wandelgangen
Op een congres gaat het om meer dan louter infor-
matie-uitwisseling. De wandelgangen, het ontmoeten 
van oude en nieuwe collega’s, de ontspannen sfeer, 
het leggen van contact met je HIS-leverancier: het 
maakt allemaal onderdeel uit van een succesvolle 
congresdag. Voeg daarbij een tot in de puntjes ver-
zorgde lunch en dito diner, een accreditering voor 
vijf of zes uur en gratis toegang voor leden van een 
gebruikersvereniging plus personeel en de conclusie 
ligt voor de hand: zorgverleners doen zichzelf tekort 
als ze zich de jongste editie van het NedHIS & EZD 
Congres ontzeggen.

‘Moet ik naar de dokter?’
Op dinsdag 16 februari ontving minister Edith Schippers de 
door het NHG goedgekeurde app ’Moet ik naar de dokter?’ 
‘Dit is een toepassing in de zorg waar we echt op zitten te 
wachten’, aldus de bewindsvrouw. ‘Nu moeten we er nog 
voor zorgen dat gebruikers de app weten te vinden.’
De vernieuwde versie van de app helpt de gebruiker om te 
bepalen of een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost 
noodzakelijk is. Na het aanklikken van de klacht en het 
beantwoorden van vragen die zijn ontleend aan de Neder-
landse Triage Standaard, beoordeelt het instrument de ernst 
en urgentie van de hulpvraag. In spoedeisende gevallen volgt 
het telefoonnummer van en de route naar de dichtstbijzijnde 
hulpverlener of hulppost. Zo mogelijk geeft het nieuwe 
hulpmiddel ook tips om de klacht te verlichten. Dat gebeurt 
in samenwerking met Thuisarts.nl.
Huisartsen en triagisten hebben de app in opdracht van het 
NHG op betrouwbaarheid getest. Daarbij bleek dat er in 
2 procent van de gevallen werd geadviseerd om contact met 
de huisarts op te nemen, terwijl dat eigenlijk onnodig was. 
De app kiest in geval van twijfel het zekere voor het onze-
kere en oordeelt soms iets strenger dan een hulpverlener van 
vlees en bloed.
‘Moet ik naar de dokter?’ is de eerste medische app met een 
CE-markering en winnaar van de Health App Award. Het 
initiatief komt oorspronkelijk uit de koker van de huisartsen-
post Apeldoorn, die zo op eigentijdse wijze het zorgaanbod 
wil verrijken. Hopelijk, zo is de gedachte, kan gebruikmaking 
van het zelftriage-instrument ook het aantal telefoontjes 
richting huisarts of huisartsenpost doen dalen.
De komende periode moet een landelijke mediacampagne de 
app onder de aandacht van het grote publiek brengen. Daar-
naast zijn alle huisartspraktijken en huisartsposten verblijd 
met een dikke enveloppe vol folders. Als die maar prominent 
in de bijgeleverde standaard in de wachtkamer belanden, 
wordt ‘Moet ik naar de dokter?’ wellicht een begrip in Neder-
land. 

Bron:  www.nhg.org
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Sinds 1 januari 2016 is er een 
landelijke vergoedingenlijst van 
apotheekbereidingen van kracht, 
die door alle zorgverzekeraars 
wordt gehanteerd. Deze lijst geeft 
aan of een bereiding al dan niet 
vergoed wordt en zo ja, onder 
welke voorwaarden. Hiermee is 
een einde gekomen aan de on-
duidelijkheid van afgelopen jaar, 
waarin de vergoedingenstatus van 
deze ongeregistreerde bereidingen 
per zorgverzekeraar kon verschil-
len. 
De vergoedingenstatus is opgeno-
men in de G-Standaard, zodat deze 
zichtbaar kan worden gemaakt in 
een HIS. Eventuele aanvullende 
voorwaarden (bijvoorbeeld alleen 
vergoeding indien toegepast voor 
een specifi eke aandoening) zijn 
momenteel nog niet zichtbaar in 
de G-Standaard. Er wordt aan 
gewerkt om deze in de loop van dit 
jaar in de standaard op te nemen. 
In de tussentijd kunt u op knmp.
nl/vergoeding-apotheekbereidin-
gen actuele informatie over de 
vergoeding van apotheekbereidin-
gen terugvinden. Op deze internet-
pagina staat een Excel-bestand dat 
van ruim 3400 genees  middelen 
gedetailleerde informatie over 
de vergoedingenregeling bevat. 
Dit bestand kunt u downloaden. 
Omdat het nu landelijk geldende 
informatie betreft kunt u deze 
informatie delen met uw patiënt. 
Via de programmacommissies van 
de HIS-leveranciers wordt besloten 
of deze informatie te zijner tijd 
ook via uw HIS opvraagbaar zal 
worden.

Bron: Marleen Journée-Gilissen, 
KNMP Geneesmiddel Informatie 

 Centrum

Vergoedingen-
status apotheek-
bereidingen per 
1 januari 2016

De nationale werkgroep Contra-indicaties 
onder regie van Nictiz heeft besloten de 
namen van twee contra-indicatieaarden (CI-
aarden) te wijzigen op de Nationale Contra-
indicatielijst 2016. Dit is de lijst met CI-aar-
den waarop in Nederland wordt bewaakt.
Het gaat om de volgende wijzigingen:
1. ‘Angina pectoris/ischemische hartziekte’ 

is gewijzigd in ‘Ischemische hartziekten 
(inclusief angina pectoris)’.

2. ‘Colitis ulcerosa/Ziekte van Crohn’ is 
gewijzigd in ‘Infl ammatoire darmziekten’.

Het gaat om een naamswijziging. Inhoudelijk 
verandert er niets aan de medicatiebewaking 
op deze CI-aarden. Deze wijzigingen zijn 
doorgevoerd in de G-Standaard en daarmee 
ook in uw HIS. 

Bron: Marleen Journée-Gilissen, KNMP 
 Geneesmiddel Informatie Centrum

De Inspectie 
op bezoek!
Tijdens mijn laatste vakantie ontving ik 
een e-mail met de vraag of de Inspectie 
een bezoek aan mijn praktijk mocht 
brengen om een enquête af te nemen 
over farmacotherapeutisch beleid. De 
Inspectie geeft extra aandacht aan voor-
waarden voor verantwoord voorschrij-
ven, zoals het actuele medicatieoverzicht, 
medicatiebeoordeling en elektronische 
medicatiebewaking tijdens het voorschrij-
ven. Toen de afspraak telefonisch werd 
gemaakt vroeg ik of ik at random was 
gekozen of dat er een reden voor was. 
Er was inderdaad een reden. Ze komen 
op bezoek bij praktijken waar eerder een 
probleem was geconstateerd. In 2013 zou 
ik isotretinoïne hebben voorgeschreven 
aan een zwangere vrouw. Ik zat verbou-
wereerd op mijn stoel, kon het me niet 
voorstellen, enzovoort. Ik had ook nooit 
een klacht ontvangen… Opeens zei de 
medewerkster die ik aan de telefoon had: 
‘Er was ook een andere arts bij betrok-
ken.’ Op mijn vraag wie dat was mocht 

zij niet antwoorden. Wat bleek: op het 
recept was geen AGB-code vermeld en 
daarom had de apotheek mijn AGB-code 
erop geschreven. Het betrof niet eens een 
patiënt van mij. Ik heb er toch een paar 
nachten minder door geslapen.
Overigens was het een plezierig bezoek 
en naast de enquête heb ik veel kunnen 
vertellen over de manier waarop huisart-
sen met hun HISsen aan medicatieveilig-
heid werken.
Inmiddels is ook de medicatiebeoorde-
ling met de plaatselijke apothekers van 
start gegaan. In eerste instantie gaat het 
om een beoordeling van patiënten boven 
de 75 jaar die meer dan zeven of meer 
geneesmiddelen gebruiken en een MDRD 
onder de 50 hebben. De LHV heeft op 
haar site een aantal aandachtspunten 
staan die u kunnen helpen met het ma-
ken van afspraken met de apothekers.

Bron: Leo van Rooijen,  
voorzitter gebruikersvereniging Atlas

Naamswij zigingen contra-indicaties in G-Standaard
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Grootouders skypen met hun klein kin deren. 
Onze bankzaken  regelen we  digitaal en ook 
de blauwe envelop van de belastingdienst is 
binnenkort verleden tij d. Maar aan het 
zorgsysteem lij kt die  digitale revolutie 
grotendeels voorbij  te gaan. ‘Artsen maken 
onvoldoende gebruik van de mogelij kheden 
die moderne  medische technologie biedt’, 
stelt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. 
Beveiligde  videoconsultaties en professionele 
voorlichtingsfi lmpjes voorzien in een behoefte 
en verruimen en verrij ken het zorgaanbod.

ANNET MUIJ EN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

PVDA-KAMERLID LEA BOUWMEESTER OVER DE  ZEGENINGEN VAN eHEALTH

‘Beeldbellen met de huisarts is 
soms een tij dbesparende uitkomst’ 

Ze praat in turbotempo. Helder, 
gedreven, gedecideerd. Niet 
bang om de nek uit te steken. 

Niet bang voor kritiek. Die kreeg 
Lea Bouwmeester volop toen NU.nl 
kopte dat het Kamerlid pleitte voor 
de inzet van Skype-artsen. ‘Onveilig’, 
‘onpersoonlijk’, ‘afstandelijk’, ‘een 
ziek plan’: op internet fl itsten de 
emotionele reacties over het scherm. 
Het lijkt haar amper te deren. ‘Ik 
begrijp dat mensen zo reageren, 
maar ik denk dan: ga nou eens in 
de schoenen van die patiënt staan, 
want dat is leidend. Als die graag 
een teleconsult wil met zijn arts, 
dan hoeft een ander niet voor die 

patiënt te bepalen dat hier sprake 
is van verschraling van de zorg. Iets 
soortgelijks zagen we bij de inzet van 
een zorgrobot bij eenzame ouderen. 
Zelf dacht ik in eerste instantie ook: 
wat moet zo’n oudere daarmee? 
Maar vervolgens zie je dat zo iemand 
binnen een half uur met dat ding aan 
het spelen, lachen en zingen is. Wie 
zijn wij dan om te bepalen dat het 
niet deugt? Als mensen zelf met die 
elektronica gelukkig zijn, is er mijns 
inziens sprake van goede zorg. Goede 
zorg geeft antwoord op een vraag, een 
behoefte van een patiënt in plaats van 
te zeggen: dit is het aanbod en daar 
moet u het maar mee doen.’ 

Gereedschapstas
Een teleconsult of beeldbellen is een 
aanvullende mogelijkheid die kan 
worden benut als de patiënt dat graag 
wil en de arts deze kan aanbieden. 
‘Er zijn’, zegt Bouwmeester, ‘mensen 
die per se naar de spreekkamer wil-
len of moeten komen: prima. Er zijn 
mensen voor wie dat niet mogelijk 
is: dan moet je vooral visite rijden. 

0000 SynthesHis 116.indd   7 29-02-16   11:26
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Maar er zijn ook mensen die een vraag 
hebben voor hun huisarts, maar die 
bijvoorbeeld vanwege hun werk niet 
gemakkelijk om elf uur op een consult 
kunnen verschijnen. Misschien maakt 
zo iemand zich zorgen over iets kleins, 
zoals de vorm van een moedervlek. 
Voor dat soort dingen is beeldbellen 
via Skype of een andere methode 
soms een tijdbesparende uitkomst. 
Het gaat echt om een aanvulling op 
de inhoud van de gereedschapstas van 
vooral de huisarts.’

Wantrouwen
Het inzetten van medische techno-
logie in het zorgproces wordt door 
velen met argusogen bekeken. Onder 
huisartsen zijn de meningen ver-
deeld, weet Bouwmeester. Pioniers 
experimenteren in de avonduren met 
mogelijke toepassingen. Bij anderen 
overheerst het wantrouwen. Zij be-
stempelen beeldbellen als onveilig en 
daarmee is de discussie al snel geslo-
ten. ‘Ik denk’, zegt het Kamerlid, ‘dat 
zo’n videodokter niet per defi nitie on-
veilig is. Kijk naar onze bankgegevens, 
die zijn zeer privacygevoelig, maar die 
informatie ligt ook niet op straat. En 
als Obama via beeldverbindingen en 
videoconferenties vertrouwelijke in-
formatie kan uitwisselen, dan bestaat 
zo’n veilige verbinding. Dan moet je 
niet blijven hangen in de constatering 
dat er onveilige verbindingen zijn, 
maar nagaan welke verbinding wél de 
privacy waarborgt.’

Geld
Hét kernprobleem bij de invoering 
van vormen van telezorg is geld, weet 
Bouwmeester. Bij een fysieke afspraak 
is de betaling geregeld, maar een 
telefonisch consult brengt amper geld 
in het laatje. Die honorering moet bij 
nieuwe vormen van telecommunica-
tie beter worden geregeld. ‘Zolang 

een vernieuwing niet lonend is, gaan 
mensen niet investeren in technologie. 
Je moet je betaalsysteem op correcte 
wijze aanpassen aan de nieuwe mo-
gelijkheden en je moet zorgen dat dit 
alles met zo min mogelijk bureaucratie 
gepaard gaat.’
Het Kamerlid bepleit een brede bun-
deling van krachten: ‘Zet alle goede 
voorbeelden eens op een rijtje, maar 
inventariseer ook de bezwaren. Die 
betreffen niet alleen de veiligheid en 
de privacy, maar ook de praktische 
uitvoerbaarheid en de daarvoor beno-
digde ondersteuning.’

De weg effenen
Lea Bouwmeester zou graag zien dat 
huisartsen en hun organisaties het 
voortouw nemen bij het inventariseren 
van de mogelijkheden van vormen 
van eHealth. Het ministerie van VWS 
past een stimulerende en faciliterende 
rol. ‘Die steun betreft niet alleen geld, 
maar gaat ook over wet- en regelge-
ving en ontwikkelingsruimte. Hier 
ligt ook een taak voor de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa). De toezichthou-

der moet deel uitmaken van een breed 
samengesteld projectteam dat mogelij-
ke hobbels uit de weg ruimt en de weg 
effent voor de invoering van vormen 
van eHealth. ICT’ers horen natuurlijk 
ook in zo’n team thuis. Zij moeten zor-
gen dat nieuwe technologie netjes en 
veilig gebruikt kan worden. Maar eerst 
moet de beroepsgroep zelf aangeven: 
dit is wat wij en een deel van onze 
patiënten willen.’

Dokter Google
Ook de voorlichting over een ziekte 
moet in een eigentijds jasje worden 
gestoken, meent het Kamerlid. Mon-
delinge informatie in de spreekkamer 
gaat deels oor-in-oor-uit. Informa-
tiefolders zijn voor een deel van de 
patiënten maar moeilijk te begrij-
pen. Beeldmateriaal in de vorm van 
voorlichtingsfi lmpjes biedt uitkomst. 
Bouwmeester: ‘Meer dan een miljoen 
Nederlanders is laaggeletterd. Al 
jarenlang geven we hen informatie 
mee waarvan we eigenlijk weten dat 
die niet goed begrepen wordt. Ik heb 
artsen gevraagd hoe we dat moeten 

‘ALS EEN PATIËNT GRAAG EEN TELECONSULT WIL, 
HOEFT EEN ANDER NIET TE BEPALEN DAT HIER 
SPRAKE IS VAN VERSCHRALING VAN DE ZORG’

Lea Bouwmeester
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ETHISCHE VRAGEN ROND eHEALTH

‘Zorg op afstand past
heel goed bij het vak 
van huisarts’
Voor vragen op het gebied van medische ethiek en privacy 
moet je bij Dick Willems zijn. De hoogleraar medische 
ethiek, van origine huisarts, staat bekend om zijn eigenzin-
nige visie gekoppeld aan een gedegen kennis van zaken 
en realiteitszin. Als lid van de Raad voor Volksgezondheid 
en Samenleving – de denktank voor het ministerie van 
VWS – was hij onlangs betrokken bij een advies over con-
sumenten-eHealth. ’Gratis gezondheidsapps moet je altijd 
wantrouwen.’

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

De manier waarop zorg wordt 
verleend zal de komende tien 
jaar een belangrijke verschui-

ving te zien geven, voorspelt Dick 
 Willems. Vooral de relatie tussen 
zorg verlener en zorgontvanger zal 
ingrijpend veranderen, omdat een 
deel van de zorg niet meer face-to-
face zal plaatsvinden. ‘Als je via een 
webcam met iemand praat, verloopt 
zo’n contact anders dan wanneer je die 
persoon op je spreekuur krijgt of visite 
aflegt. Het is vergelijkbaar met de te-
lefoon: door de hoorn praat je anders, 
dan wanneer iemand tegenover je zit.’ 

Vinger aan de pols
Gebruik van een webcam, monitoring 
of e-mail leidt tot frequenter contact 
met een hulpverlener, zo blijkt volgens 
Willems uit verschillende pilots. Maar 
het contact is, vergeleken met de face-
to-face variant, qua inhoud beperkter. 
Niettemin zijn vooral chronisch zieken 
gebaat bij monitoring. ‘Mensen met 
hartproblemen, diabetes of COPD 

kunnen dagelijks zelf hun gegevens 
ter beoordeling naar een verpleegkun-
dige of arts sturen. Ik ben altijd een 
beetje huiverig voor te grote nadruk 
op zelfmanagement, want dat is toch 
een vorm van afschuiven van zorg 
naar de mensen zelf. Niettemin is die 
vinger aan de pols een groot pluspunt. 
Bovendien denk ik dat het voor veel 
patiënten prettig is om te kunnen bij-
dragen aan het in goede banen leiden 
van hun ziekteverloop.’

Soelaas
Vooral in de psychiatrie en de versla-
vingszorg wordt dankbaar gebruik-
gemaakt van de mogelijkheden die 
telezorg biedt, weet Willems. ‘Die 
terreinen zijn toch nog vaak omgeven 
door schaamte. Mensen worden liever 
niet geassocieerd met zaken als me-
thadonverstrekking. Zorg op afstand 
kan wellicht ook in gebieden als Oost-
Groningen soelaas bieden, waar het 
lastig is om voldoende huisartsen aan 
te trekken. Het is denkbaar dat het 

oplossen. Ze zeggen unaniem: je moet 
mensen filmpjes meegeven. Zeker, op 
internet is ook het nodige te vinden. 
Probleem is alleen dat je niet weet of 
dokter Google al dan niet betrouwbare 
informatie verstrekt. Als je eigen arts 
het voorlichtingsmateriaal aanreikt, 
heb je de garantie dat het klopt. Ver-
volgens kun je samen, goed geïnfor-
meerd, beslissen: deze behandeloptie 
past het best bij mij.’

Super frustrerend
Aan VWS-minister Schippers de taak 
om zorginnovatie in de vorm van 
eHealth te stimuleren en te ondersteu-
nen. De Tweede Kamer gaf tijdens het 
recente debat over de zorgbegroting 
hiervoor groen licht. ’De minister 
moet nu aan de slag om de goede 
initiatieven die her en der in het veld 
gaande zijn, te versterken. Ze is zelf 
erg enthousiast, dus ik neem aan dat 
ze voortvarend aan de slag gaat.’
‘Super frustrerend’ noemt het PvdA-
lid het achteroverleunen van de 
zorgverzekeraars als het gaat om het 
stimuleren van kwaliteit en innovatie. 
‘We moeten veel strenger zijn. Die 
strengheid is geboden omdat zorgver-
zekeraars aantoonbaar hun werk niet 
goed doen en steeds vaker inkopen 
op prijs en niet op kwaliteit. Dat zeg 
ik niet zomaar – de NZa vermeldt dat 
ook in haar rapport. Kwaliteit begint 
bij een gedegen gesprek tussen arts 
en patiënt, waarna een afgewogen 
behandelplan wordt opgesteld. Ik zou 
ook willen dat er meer aandacht komt 
voor preventie en een gezonde leef-
stijl. Om dat te bekostigen zouden we 
eens kunnen nagaan of al die toeters 
en bellen die in een ziekenhuis uit de 
kast worden gehaald – fotootje zus en 
fotootje zo – wel allemaal nuttig en 
nodig zijn. Uiteindelijk moeten we af 
van het systeem van vraag en aanbod 
– dit is wat we u te bieden hebben – 
en toewerken naar een systeem van 
vraag en antwoord. Arts en patiënt 
moeten samen bepalen: deze behan-
deling heb ik nodig, die past bij mij en 
daarom krijg ik die behandeling. Die 
omslag wil ik de komende jaren zien 
te maken.’ 
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tekort deels kan worden opgevangen 
met een vorm van digitale zorg.’

Gezondheidsapps
Zorgelijk noemt de hoogleraar de 
hausse aan gezondheidsapps op 
telefoons en de mogelijkheden voor 
persoonlijke zorg die via sites worden 
aangeboden. ‘Op die manier komen 
ongeloofl ijk veel persoonlijke gege-
vens ergens op internet terecht. Er 
zijn bedrijven, maar ook overheden 
en verzekeraars die best geïnteres-
seerd zijn in die informatie. Die apps 
worden betaald uit de opbrengst van 
de verkoop van gegevens of uit in-
komsten van bij het onderwerp aan-
sluitende medische reclame. Langs die 
laatste weg kan het ook weer leiden 
tot verdere medicalisering. Al die men-
sen die met groot enthousiasme een 
van die duizenden gezondheidsapps 
invullen, hebben over het algemeen 
geen idee wat er met dat materiaal 
gebeurt. Ze denken al snel: “Ach, ik 
heb niets te verbergen.” Daar wordt 
heel gemakkelijk mee omgesprongen. 
Ook denken ze vaak dat als hun input 
maar geanonimiseerd is, het niet tot 
hen te herleiden valt. Dat is aantoon-
baar onjuist.’

Veel rommel
Gratis apps moet je altijd wantrou-
wen, waarschuwt de hoogleraar. Een 

uitzondering vormen de apps die 
gescreend zijn door een beroepsgroep, 
zoals het Nederlands Huisartsen Ge-
nootschap (NHG). Willems: ‘Het NHG 
wil zo betrouwbaar mogelijke consu-
menten-eHealth de wereld insturen. 
Het kaf van het koren scheiden, want 
er zit heel veel rommel tussen. Verder 
is het natuurlijk wel een ontwikkeling 
die niet te stoppen is.’

Lifestyle-apps
Onlangs heeft de Raad voor Volks-
gezondheid en Samenleving  een 
advies uitgebracht over consumenten-
eHealth. Willems: ‘Mensen moeten 
beter worden gewaarschuwd voor de 
schaduwzijden van consumentenapps, 
maar ook de voordelen moeten onder 
de aandacht worden gebracht. Het 
kan voor chronisch zieken handig zijn 
om via een app hun ziekte in de gaten 
te houden. Voor anderen kan het nut-
tig zijn om bijvoorbeeld lifestyle-apps 
te gebruiken om gezonder te leven en 
meer te bewegen.’ 

‘Warme’ zorg
En huisartsen? Wat vinden zij van al 
die vormen van zorg op afstand? ‘In 
de beroepsgroep’, zegt Willems, ‘wordt 
er heel verschillend over gedacht. 
Je hebt natuurlijk altijd koplopers 
die enthousiast experimenteren met 
consulten via internet of e-mail. Maar 

veel huisartsen zijn daar huiverig voor. 
Enig conservatisme lijkt mij ook wel 
op zijn plaats. Er worden ongeloofl ijk 
veel beloftes over ons uitgestort, die 
niet of slechts mondjesmaat worden 
waargemaakt. Je moet als huisarts de 
verworvenheden koesteren die bij het 
vak horen. Zorgen dat je bereikbaar 
bent, dat je bij mensen thuis komt als 
dat nodig is. eHealth moet je beschou-
wen als aanvulling op de face-to-face 
of ‘warme’ zorg.’

Laagdrempelig
Zorg op afstand past niettemin heel 
goed bij het vak van huisarts, meent 
Willems. ‘De beroepsgroep heeft de 
laagdrempeligheid hoog in het vaan-
del staan en de nieuwe technologie is 
laagdrempelig. Er zijn natuurlijk nog 
steeds mensen die niet met een smart-
phone of iPad overweg kunnen. Voor 
hen is dit alles voorlopig niet wegge-
legd. Voor anderen kan een vorm van 
eHealth een passende manier zijn om 
contact met de arts te onderhouden 
of om zelf actiever te worden in de 
omgang met hun ziekte.’ 

Ethische vragen 
Aan het inzetten van nieuwe medische 
technologie zijn tal van  ethische vragen 
verbonden. Die hebben behalve met 
privacy ook te maken met verantwoor-
delijkheden. Welke verantwoordelijk-

Telezorg betreft het gebruik 
van ICT in de dagelijkse zorg 
voor mensen die hier gezien 
hun fysieke toestand baat bij 
hebben. Het is zorg op af-
stand, waarbij de zorgverle-
ner fysiek niet aanwezig. Veel 
gebruikte toepassingen zijn 
onder meer health buddies, 
monitoring en webcams.
Telemedicine is een vorm van 
telecommunicatie ten be-
hoeve van telechirurgie of ter 

beoordeling van diagnostisch 
materiaal. Een voor de huis-
arts gangbaar onderdeel is 
de teledermatologie, waarbij 
foto’s van de aangedane huid 
ter beoordeling naar een aan-
gesloten dermatoloog wor-
den gestuurd. Dit gebeurt via 
een beveiligde internetsite. 
Een ander onderdeel zijn 
 teleoperaties, waarbij dokters 
via ICT een patiënt op af-
stand behandelen of opere-

ren, of waarbij een chirurg uit 
pakweg Boston participeert 
in een operatie elders.
eHealth wordt als paraplu-
term voor alle medische tech-
nologische toepassingen ge-
bezigd. Alle telezorgtoepas-
singen, maar ook het gebruik 
van apps en internetsites 
door burgers vallen hieron-
der.
Consumenten-eHealth betreft 
dat deel van eHealth dat 

mensen voor zelfzorg gebrui-
ken. Professionals komen hier 
niet aan te pas. Denk aan 
gezondheidsapps op tele-
foons of sites op internet. 
Deze toepassingen gebruiken 
mensen om bijvoorbeeld de 
eigen risicofactoren voor 
hart- en vaatziekten in kaart 
te brengen of na te gaan hoe 
ze scoren op een vragenlijst 
die depressiviteit meet.

Telezorg, telemedicine, eHealth en consumenten-eHealth: waar hebben we het over?

‘WORDT eHEALTH EEN AANVULLING OP 
DE FACE-TO-FACE ZORG, OF ANDERSOM?’
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heid dragen patiënten als ze een on-
derdeel van de zorg, zoals een meting, 
zelf uitvoeren? Een ander belangrijk 
aspect om goed in de gaten te houden 
betreft het risico van verkilling van de 
zorg. Willems: ‘Telezorgtoepassingen 
kunnen verkillend werken, maar dat 
hoeft natuurlijk niet. Zolang de face-
to-face zorg niet wordt afgebouwd, en 
daar moeten we voor waken, is er van 
verschraling geen sprake. Een webcam, 
app of health buddy biedt chronische 
patiënten ook meer onafhankelijkheid, 
terwijl er toch op hen wordt gelet. 
Tegelijkertijd moeten we ons blijven af-
vragen of de aandacht en zorg die een 
patiënt via zo’n apparaat krijgt genoeg 
zijn. Wanneer moet je toch op huisbe-
zoek? Of, resumerend, wat verstaan we 
in dit tijdperk van oprukkende medi-
sche technologie onder goede zorg? 
Een interessante vraag, waar voorals-
nog geen eenduidig antwoord op te 
geven valt.’

Hij gerig
Zorgelijke kanten bespeurt de hoog-
leraar aan het hijgerige gebruik van 

gezondheidsapps om het eigen wel-
bevinden te monitoren. Koploper in 
deze nieuwe trend is de uit Amerika 
overgewaaide beweging Quantifi ed 
Self, die zweert bij selftracking. Met 
behulp van technologie verzamelen 
de weetgrage volgelingen dagelijks 
gegevens omtrent alle relevant 
geachte aspecten van vooral hun 
gezondheid: hartslag, bloeddruk, ge-
wicht, eet-, slaap- en beweegpatroon, 
stress en wat niet al. ‘Je kunt je afvra-
gen’, peinst Willems, ‘in hoeverre het 
dagelijks gebruik van gezondheids-
apps onze perceptie van het eigen 
lichaam beïnvloedt. Ons lichaam 
wordt een verzameling meetresulta-
ten: self knowledge through numbers. 
Maakt al die feitenkennis, die cijfer-
matige preoccupatie met ons lijf, ons 
gezonder, gelukkiger, of worden we 
er alleen angstiger van? Is dat waar 
we heen willen? Of moeten we niet 
alles willen meten en weten wat we 
kunnen meten en weten? Verstandig 
gebruik van gezondheidsapps is in 
mijn ogen synoniem met selectief 
gebruik.’  

Profi el Dick Willems, 
hoogleraar medische 
ethiek

Dick Willems (1954), van origine huis-
arts, is hoogleraar medische ethiek en 
gestationeerd bij de afdeling Huisarts-
geneeskunde van het AMC. Daarnaast 
is hij lid van de Raad voor Volksgezond-
heid en Samenleving, de denktank voor 
onder anderen de minister van VWS. 
Tevens geeft de ethicus sturing aan het 
Centrum voor Ethiek en Gezondheid: 
een gerenommeerd adviesorgaan dat 
‘signalementen’ schrijft over ethische 
vraagstukken in de zorg die nog niet op 
de agenda van de minister prijken.
Willems promoveerde in 1995 op Tools 
of care, een verkennend onderzoek 
naar medische technologie. Tevens was 
hij betrokken bij een vergelijkend Euro-
pees onderzoek naar vormen van tele-
zorg in Noorwegen, Engeland, Spanje 
en Nederland. Hij is medeauteur van 
diverse publicaties op het terrein van 
eHealth, waaronder de bundel Care at 
a distance. Samen met twee collega’s 
publiceerde hij Telezorgvisie, een visie-
document dat beleidsmakers wegwijs 
maakt in de wereld van zorg op afstand. 
Hamvraag: waar willen we eigenlijk 
heen met de ontwikkeling van telezorg?
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JEANNETTE POLS ONTRAFELT DOEMSCENARIO’S EN BELOFTES VAN TELEZORG

‘Die health buddy is 
mij n vriend geworden’
De inzet van medische technologie in het zorgproces is omstreden. Tegenstanders schet-
sen een nachtmerriescenario: koude, kille zorg is ons voorland. Oma krij gt een appa-
raatje en als dat stopt met bliepen is oma niet meer onder ons. Voorstanders verwij zen 
naar de beloftes: effi ciencywinst en meer zelfmanagement. Beide kampen hebben onge-
lij k, blij kt uit een opmerkelij k onderzoek van Jeannette Pols, onderzoekster bij  de sectie 
Medische Ethiek van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Academisch Medisch Cen-
trum (AMC) en Socrates-hoogleraar bij  de afdeling Antropologie van de Universiteit van 
Amsterdam (UvA).

Het debat over de al dan niet 
vermeende zegeningen van 
telezorg blinkt uit in on-

duidelijkheid. Die wordt allereerst 
veroorzaakt doordat verschillende 
apparaten en toepassingen die zorg 
op afstand leveren veelal op één hoop 
worden gegooid. Daarnaast is on-
duidelijk waarom we onze toevlucht 
zoeken in medische technologie. Is 
personeelsschaarste de aanleiding, 
zoals aanvankelijk werd gedacht? Of 
willen we technologie inzetten om in 
de nabije toekomst de tsunami van 
ouderen en chronisch zieken fi nanci-
eel op te kunnen vangen? Ten slotte 
is niet helder wat we beogen met de 
inzet van diverse vormen van telezorg: 
welk doel dienen ze, voor wie? In de 
bundel Care at a distance tracht Pols 
de kluwen te ontwarren. Wat kopen 
we wel en wat niet voor het gebruik 
van webcams, health buddies en moni-
toringapparaten?

Welgemeende peptalk
Enthousiast zijn de onderzoekers over 
de inzet van een webcam bij chronisch 
zieken die na drie maanden werden 
ontslagen uit een landelijke revali-
datiekliniek voor COPD. Tijdens dat 
revalidatieproces was alles uit de kast 

gehaald om patiënten adequaat te 
leren omgaan met hun ziekte, maar 
helaas, bij thuiskomst raakten de 
aangereikte tools al snel in de vergetel-
heid. ‘De kliniek’, zegt Pols, ‘heeft toen 
besloten de patiënten naar huis te 
sturen met een computer met inge-
bouwde webcam. Eens per week kon-
den ze zo met hun vaste zorgverlener 
communiceren. Daarnaast konden ze 
in een beveiligd netwerk praten met 
medepatiënten die ze kenden uit hun 
verblijf in de kliniek. Dat is een van de 
mooiste projecten die we hebben ge-
zien, omdat mensen niet alleen gezel-
lig onderling babbelden, maar elkaar 
ook ondersteunden in de dagelijkse 
zorg. Dat gebeurde bijvoorbeeld door 
te overleggen of het tijd was om toch 
maar naar de dokter te gaan of me-
dicatie te nemen. Met welgemeende 
peptalk hielpen ze elkaar door moei-
lijke momenten heen en vervulden nu 
eens de rol van patiënt en dan weer 
die van verzorger.’

Hecht netwerk
Een webcam bleek duidelijk meer-
waarde te vertegenwoordigen ten 
opzichte van telefonisch contact. 
‘Patiënten communiceerden makke-
lijker, volwaardiger, omdat ze konden 

zien hoe iemand erbij zat. Dan kreeg 
je reacties als: “Goh, je steekt altijd 
piekfi jn in de kleren, maar nu zit je 
nog in je ochtendjas, met hoog opge-
trokken schouders. Wat is er? Ben je 
zo benauwd?” Gaandeweg ontstond er 
een hecht netwerk van twaalf patiën-
ten, waaraan ook sommige partners af 
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Jeannette Pols
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en toe deelnamen. Voorwaarde voor 
dit succes is wel dat de betrokkenen 
elkaar goed kennen. Als je zoiets in 
de thuiszorg wilt realiseren bij men-
sen die elkaar nooit hebben ontmoet, 
wordt het een stuk lastiger.’

Health buddy
Een tweede telezorgapparaat dat 
onder de loep is genomen is de health 
buddy, een televisiekastje waarbij de 
patiënt symptoomvragen over zijn 
ziekte op het scherm krijgt voorge-
schoteld, gevolgd door een aantal 
kennisvragen, bedoeld om leefregels 
bij te brengen. Pols: ‘We hebben het 
gebruik van die health buddy in de 
palliatieve zorg bekeken. Dat was 
extra spannend, omdat het vooroor-
deel van koude, kille zorg haaks staat 
op het idee van goede palliatieve zorg. 
Patiënten zijn echter in de regel heel 
tevreden met hun kastje. Ze hadden 
echt het idee dat ze meehielpen met 
hun eigen zorg. Als zij de juiste infor-
matie gaven, kon de verpleegkundige 
beter voor hen zorgen, zo dachten ze. 
Die health buddy heeft een lampje dat 
gaat fl ikkeren als er vragen zijn. Een 
van de geïnterviewden zei: “Als dat 
gebeurt zeggen we: Ha, daar heb je 
Ria, de verpleegkundige, die knipoogt 
naar ons.” Anderen vonden het pret-
tig dat er iemand was die dagelijks op 
hen lette. Sommige patiënten gingen 
echt van hun apparaat houden en ver-
telden: “Dat kastje is een beetje mijn 
vriend geworden.”’

Overbezorgd
Als derde telezorgtoepassing is geke-
ken naar het gebruik van monitoring-
apparaten bij mensen met hartfalen. 
Patiënten stonden dagelijks op de 
weegschaal en controleerden hun 

bloeddruk, maar vervolgens leunden 
ze achterover: ‘Patiënten meten braaf, 
maar denken niet’, resumeert Pols. ‘Ze 
redeneren: “Die getallen, dat moet de 
zuster maar doen. Zij heeft er verstand 
van en trekt wel aan de bel als er iets 
is.” Daarin hadden ze gelijk. Mede om-
dat het een pilot betrof, was er veel ex-
tra contact tussen patiënt en hulpver-
leners. Die laatsten zaten er bovenop 
en hingen bij een afwijkende meting 
direct aan de lijn. Het is elke keer de 
vraag: hoe moet ik deze gegevens 
interpreteren? Moet ik in actie komen 
of niet? Mede door die overbezorgd-
heid werd de belofte van zelfmanage-
ment niet ingelost. Al met al zagen we 
de frequentie van contacten enorm 
toenemen. In de door ons onderzochte 
pilot verbeterde wellicht de kwaliteit 
van zorg, maar van zelfmanagement 
en besparing op arbeidskrachten was 
geen sprake.’

Schouderklopje
Ziek zijn is voor veel mensen een heel 
sociaal gebeuren, stelt Pols. ‘Mensen 
willen niet in hun eentje ziek zijn. Ze 
willen een schouderklopje, aandacht, 
advies. Bij de ontwikkeling van me-
dische technologie wordt dit aspect 
onderbelicht, meent Pols. De betrok-
ken ICT’ers focussen op informatie-
overdracht, terwijl voor de patiënt 
communicatie het centrale thema 
vormt. Verpleegkundigen worden ook 
amper betrokken bij het ontwikkelen 
van nieuwe toepassingen. Dat zou 
wenselijk zijn, want zij zijn de sleutel-
fi guren en moeten dagelijks met die 
apparatuur werken. Je ziet ook vaak 
dat het fout loopt bij de implementatie 
van technologie. Dan heeft een patiënt 
een webcam in huis, maar weet niet 
wat hij ermee moet doen. De verpleeg-

kundige weet het evenmin en dan 
staat dat ding te verstoffen en mislukt 
de pilot.’

Bij zonder intiem
Hoe nu verder? Welke kansen liggen 
er? Welke beren lopen er op de weg? 
In een dertig pagina’s tellende bro-
chure Telezorgvisie maakten Jeanette 
Pols en medeonderzoekers Maartje 
Schermer en Dick Willems al in 2008 
de balans op. Conclusie: zet in eerste 
instantie in op communicatieappa-
ratuur, zoals een webcam. Probeer 
informele netwerken te creëren en 
de zorg te verplaatsen van de profes-
sionele sector naar de patiënten zelf. 
Pols: ‘Nu zegt de overheid: “De familie 
of de buurt moet in actie komen.” Dat 
staat haaks op de manier waarop wij 
nu leven. Jonge Nederlandse vrouwen 
werken en masse, we zijn niet meer 
zo georiënteerd op buurt en familie: 
we leven veeleer in netwerken. Wat 
doen wij niet al met e-mail, facebook, 
skype en noem maar op? Volgens mij 
moeten we veel meer inzetten op die 
digitale communicatie, die natuurlijk 
goed beveiligd moet worden. Maak 
netwerken voor partners van mensen 
met dementie, voor chronische pati-
enten met diabetes, hartfalen, COPD, 
voor mantelzorgers – je kunt van alles 
verzinnen. Ga uit van het belang dat 
patiënten hechten aan onderlinge 
communicatie en bedenk dat webcam-
contacten door gebruikers veelal als 
bijzonder intiem worden ervaren. In 
2040 piekt het aantal demente bejaar-
den, er komen steeds meer chronisch 
zieken en wij blijven hangen in pilots, 
die vervolgens weer doodbloeden. Ik 
zou zeggen: het is twee voor twaalf: 
tijd om de handen uit de mouwen te 
steken.’ 

‘BEDENK DAT WEBCAMCONTACTEN DOOR 
GEBRUIKERS VEELAL ALS BIJ ZONDER 
 INTIEM WORDEN ERVAREN’
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Het HIS centraal

• Direct vanuit de patiënt in uw HIS inloggen in KSYOS
• Voor huisarts, POH-S, POH-GGZ en doktersassistent
• MicroHis, Mira, OmniHis, PromedicoASP, ZorgDossier en Medicom
• Patiënt en medicatie automatisch klaargezet in KSYOS
• Uitslagen retour in het HIS (journaal en diagnostisch dossier)

De grootste zorginstelling met full-service, 
HIS geïntegreerde eHealth-oplossingen in uw praktijk 

• GGZ: TeleIndicatie, TeleBegeleiden, TeleConsultatie en TeleVerwijzen
• Somatiek: o.a. Dermatologie, Dermatoscopie en holter ECG’s
• Ketenzorg: o.a. DM, CVRM en COPD 

 T: 020 - 600 00 60     |     E: info@KSYOS.org     |     W: www.KSYOS.org

Bezoek onze stand en programma onderdeel van prof. dr. L. Witkamp “ICT-revolutie, ook in de zorg” op het NedHIS & EZD congres!
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ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

 

Race tegen de klok
Het 10-minuten-consult is niet meer van deze tijd! Om dit lopendebandwerk uit te kunnen 
voeren moet u concessies doen aan patiëntveiligheid en -vriendelijkheid, en zorgvuldigheid en 
hygiëne. Verantwoord werken wordt bestraft met uitloop en stress. Ik pleit daarom voor een 
realistische agendaplanning, in het belang van u en uw patiënt!

Het HIS centraal

• Direct vanuit de patiënt in uw HIS inloggen in KSYOS
• Voor huisarts, POH-S, POH-GGZ en doktersassistent
• MicroHis, Mira, OmniHis, PromedicoASP, ZorgDossier en Medicom
• Patiënt en medicatie automatisch klaargezet in KSYOS
• Uitslagen retour in het HIS (journaal en diagnostisch dossier)
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SAFE OF ZEEF?

Nieuwe wetgeving moet  u extra alert maken

Huisartsen zijn verwerkers van persoonsgege-
vens en vallen dus onder de regelgeving van 
de Wet bescherming persoonsgegevens. De 

huisarts dient deze persoonsgegevens te beveiligen, 
zodat ze niet verloren gaan of in handen (of onder 
ogen) van onbevoegden komen. Gebeurt dit tóch, 
dan spreekt men van een datalek. Zo’n datalek dient 
sinds 1 januari jongstleden gemeld te worden aan 
de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), het vroegere 
College bescherming persoonsgegevens.

Extra zorgvuldigheid
De wet heeft betrekking op geautomatiseerde en 
niet-geautomatiseerde gegevens die in een be-
stand zijn opgenomen (zoals het papieren archief). 
 Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee iemand 
geïdentificeerd kan worden, direct (naam) of indi-
rect (bijvoorbeeld ‘twaalfjarige jongen met leuke-
mie’). De wet benoemt enkele soorten bijzondere 
persoonsgegevens. De voor de huisarts belangrijkste 
zijn gegevens over gezondheid, ras en seksueel 
leven. Het verwerken hiervan vereist extra zorgvul-
digheid.

Potentiële datalekken
Waar zijn dit soort gegevens te vinden? Als eerste 
denkt elke huisarts waarschijnlijk aan zijn HIS. Deze 
vormt immers de administratieve spil van de prak-
tijk. Maar er zijn meer plekken waar persoonsge-

gevens worden geregistreerd. In een boekhoudpro-
gramma, waarin declaraties en bankoverschrijvingen 
worden verwerkt. In een spreadsheet voor het 
bijhouden van passanten, overledenen en nieuw-
ingekomenen. Maar denk ook aan de spirometer, 
het ecg-apparaat, de 24-uursbloeddrukmeter en de 
fotocamera voor de teledermatologie. Al deze appa-
raten kunnen persoonsgegevens opgeslagen hebben 
(bijvoorbeeld het ecg of spirogram dat van een naam 
of geboortedatum is voorzien of een herkenbare 
foto).

Overal veilig?
Hoe veilig is de website? Welke gegevens zijn zicht-
baar als er online afspraken gepland worden? Hoe is 
de beveiliging van e-mailconsulten geregeld? Maar 
ook: de onlinegegevensuitwisseling via programma’s 
voor ketenzorg, teleconsultatie en patiënt-zelfma-
nagement. Er zijn steeds meer websites waarop 
patiënt én huisarts medische gegevens delen. Hoe is 
de beveiliging hiervan geregeld?
Werkt de huisarts thuis? Hoe logt hij in op de prak-
tijk? Gebruikt hij ASP (application service provider) 
of een VPN-programma (virtual private network)? 
En hoe zijn de inlogcodes en wachtwoorden bevei-
ligd (automatisch invullen)? Wordt de privé-e-mail 
gebruikt om bestanden met patiëntgegevens over te 
sturen (benchmarkcijfers of indicatoren)? (Zie ook 
SynthesHis 2013, nummer 3.)

‘Zolang ik niet gehackt word, is er niets aan de hand’. Misschien hebben wel meer huis-
artsen deze gedachte. Maar ze vergissen zich. De nieuwste wijziging van de Wet 
 bescherming  persoonsgegevens verplicht u namelijk om zogenaamde datalekken te 
melden op straffe van behoorlijke boetes. Misschien een reden om de praktijkvoering 
nog eens kritisch door te  lichten?

ROELF NORG
ROELFNORG@MEDITTA.NL
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SAFE OF ZEEF?

Nieuwe wetgeving moet  u extra alert maken

De aios neemt video-opnames mee voor beoordeling 
en nabespreking. De coassistent downloadt wellicht 
patiëntgegevens voor de stageopdracht. De diëtiste 
vindt het handig om ‘even’ enkele medicatieover-
zichten mee te nemen, enzovoort.

Datalekken
De wet gebruikt het woord ‘datalek’ zelf niet, maar 
spreekt over een ‘inbreuk op de beveiliging van de 
persoonsgegevens’, waardoor er persoonsgegevens 
verloren zijn gegaan of onrechtmatig verwerkt (lees: 
in verkeerde handen zijn gevallen). De Autoriteit 
Persoonsgegevens noemt als concrete voorbeelden 
van datalekken een kwijtgeraakte usb-stick, een 
gestolen laptop, een inbraak door een hacker, een 
malware-besmetting en een calamiteit in een data-
centrum, zoals een brand.1 
Maar denk ook aan de niet goed opgeschoonde usb-
stick van de coassistent of de computer die naar de 
afvalverwerking gebracht is of een tweede kans heeft 
gekregen in een schoolklas; de video-opname van de 
aios die op de harde schijf van de huisartsopleiding 
is terechtgekomen; de gedeelde cloud-opslag van 
privégegevens, waaronder zich het overzicht van de 
indicatoren bevindt; de ‘lege’ back-up die pas wordt 
ontdekt als de harde schijf gecrasht is.
Het zijn voorbeelden van onachtzaamheid, criminali-
teit en domme pech. Geen voorbeelden van opzet of 
duidelijke schuld. Toch verwacht de wet actie.

Wie is verantwoordelijk?
Verantwoordelijk voor de goede beveiliging van de 
persoonsgegevens is de huisarts of (ook) de even-
tuele bestuurder in een gezondheidscentrum. Veel 
huisartsen maken gebruik van een waarnemer of 
gedetacheerde praktijkondersteuner en hebben 
mensen in opleiding. Ze laten huurders toe tot de 
praktijk, zoals een diëtiste of podotherapeut. Het 
is dan verstandig een clausule op te nemen in de 
waarneem-, opleidings-, huur- of detacherings-
overeenkomst waarin plichten ten aanzien van het 
voorkomen en rapporteren van datalekken door de 
externe medewerker zijn opgenomen.

Maatregelen ter voorkoming 
van datalekken
De verwerker van persoonsgegevens moet zorgen voor 
‘preventieve, detectieve, repressieve en correctieve’ 
maatregelen. Hij moet datalekken voorkomen, vroegtijdig 
signaleren en de schadelijke gevolgen beperken. 
Hij wordt ook geacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens 
melding te maken van een datalek en ‘correctieve’ 
maatregelen te nemen om nieuwe problemen te 
voorkomen. Er wordt hiermee dus een gesloten 
kwaliteitscirkel verwacht.
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Met de billen bloot
Tijdens de evaluatie van de Wet bescherming per-
soonsgegevens is vastgesteld dat er sprake is van 
een maatschappijbreed ‘nalevingstekort’. Op twee 
manieren moeten beheerders van persoonsgegevens 
worden gestimuleerd om werk te maken van privacy   -
b escherming, die ik de ‘billen-bloot’- en de ‘gebrande 
billen’-sancties zou willen noemen. ‘Billen-bloot’ 
 betekent dat de mensen van wie de gegevens in 
een ‘gelekt’ bestand waren opgenomen persoonlijk 
geïnformeerd moeten worden. U zult dus bijvoor-
beeld uw patiënten moeten laten weten dat er uit uw 
praktijk een computer met patiëntgegevens gestolen 
is. De term ‘gebrande-billen’ slaat op ‘de dreigende en 
afschrikwekkende werking van een bestuurlijke boete’, 
die ‘node werd gemist’.2 De maximale boete is opge-
hoogd van 4.500 euro naar 810.000 euro (of 10% van 
de omzet van bv’s). De gemiddelde huisartsenpraktijk 
zal zo’n hoog boetebedrag niet gauw opgelegd krijgen. 

Maar duidelijk is wel dat de regering met deze bepa-
ling een serieus signaal wil afgeven. Wel erkent de 
minister dat een datalek zich ook kan voordoen als de 
persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn. Dan is een 
boete vanwege het datalek zelf niet aan de orde. Wél 
kan een boete worden opgelegd voor het niet melden 
van het datalek aan de AP en aan de gedupeerden 
(meestal zullen dat de patiënten zijn).3 Zo kan een 
verloren usb-stick u toch nog duur komen te staan.

Voorkom problemen
Er zijn diverse manieren waarop datalekken kun-
nen ontstaan. De juridische gevolgen kunnen groot 
zijn. Het is van belang om de praktijk nog eens door 
te lopen op de mogelijke risico’s en hier en daar de 
afspraken nog eens aan te scherpen. Dat kan veel 
problemen voorkomen. 

Roelf Norg is huisarts in Haelen en jurist

Bewerkersovereenkomst
In het kader van de meldplicht datalekken in de 
Wet bescherming persoonsgegevens, die op 1 
januari in werking is getreden, bent u als gebrui-
ker verantwoordelijk voor het aangaan van een 
bewerkersovereenkomst met de HIS-leverancier. 
Uw gebruikersvereniging kan deze taak van u 
overnemen door een relatie te leggen tussen de 
mantelovereenkomst en deze bewerkersovereen-
komst. Atlas is met Promedico zo goed als klaar 
om dit te realiseren en start dit proces met CGM 
op. Waarschijnlijk zullen andere gebruikersvereni-
gingen een soortgelijke strategie volgen.
Zo blijkt dat uw gebruikersvereniging er is om u, 
met zo min mogelijk inspanning, een goede en 
verantwoorde positie te geven richting uw soft-
wareleverancier en daarmee aan uw verplichting 
te voldoen, zonder dat u zelf actie hoeft te onder-
nemen. U blijft zelf binnen de praktijk verantwoor-
delijk voor het voorkomen, registreren en melden 
van eventuele datalekken.

Leo van Rooijen (vrooijen@hagrozwijndrecht.nl)
voorzitter gebruikersvereniging Atlas

BRONNEN
1. Autoriteit Persoonsgegevens. De 

meldplicht datalekken in de Wet 
bescherming persoonsgegevens 
(Wbp) – Beleidsregels voor toepas-
sing van artikel 34a van de Wbp. 
(via https://www.cbpweb.nl/, 
 geraadpleegd d.d. 17-12-2015)

2. Meldplicht datalekken en uitbrei-
ding bestuurlijke boetebevoegd-
heid. Tweede nota van wijziging. 
Kamerstuk 33662 nr. 9. (https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/
kst-33662-9.html, geraadpleegd 
d.d. 17-12-2015)

3. Meldplicht datalekken en uitbrei-
ding bestuurlijke boetebevoegd-
heid. Memorie van Antwoord. 
Kamerstuk 33662 nr. C. (https://
zoek.offi cielebekendmakingen.nl/
kst-33662-C.html, geraadpleegd 
d.d. 17-12-2015)
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Ik schrijf deze column in het staar-
tje van mijn zwangerschapsverlof. 
Als moeder van drie kinderen is 
het vaak een uitdaging om het 
dagelijks leven georganiseerd te 
krijgen. Een doorsneedag doet 
niet onder voor een drukke werk-
dag op de huisartsenpraktijk. Waar 
ik daar iedere twee uur nog even 
een kwartiertje de kans krijgt om 
een kop thee te drinken en adem 
te halen, mag ik thuis blij zijn als ik 
ongestoord het toilet kan bezoe-
ken. Het gaat van ’s morgens zes 
tot ’s avonds zeven uur in één ruk 
door en wanneer ik dan eindelijk 
op de bank plof, staat de ‘die-doe-
ik-straks-wel’ wasmand me nog 
aan te kijken. Een gezin is rennen, 
vliegen en dan nog is het werk niet 
gedaan. Of moet ik zeggen: een 
huisartsenpraktijk is rennen vliegen 
en dan nog is het werk niet ge-
daan? De telefoon begint ’s mor-
gens om acht uur te rinkelen en 
houd daar ook pas om vijf uur  
’s avonds weer mee op.
De Arbeidstijdenwet omschrijft 
een pauze als volgt (artikel 1:7-1e): 

‘een periode van ten minste 15 
achtereenvolgende minuten, waar-
mee de arbeid tijdens de dienst 
wordt onderbroken en de werkne-
mer geen enkele verplichting heeft 
ten aanzien van de bedongen ar-
beid’. In de huisartsenpraktijk lukt 
dat vaak niet. Mijn collega en ik 
hebben om en om een kwartier 
pauze, maar als zij aan de telefoon 
zit en er een spoedgeval binnen-
komt, dan ben ik het die de pati-
ent opvangt, laat plaatsnemen en 
de eerste controles doe. Of er 
staan zoveel patiënten in de wacht 
dat ik toch maar even bijspring. 
Wanneer de spoedlijn gaat neem 
ik die op en wanneer een arts wil 
overleggen, gebeurt dat ook in 
diezelfde 15 minuten.
Ik ben van mening dat een huisart-
senpraktijk de gehele dag bereik-
baar zou moeten zijn. Niet alleen 
voor spoedgevallen, maar ook 
voor de patiënt die belt voor een 
afspraak of overleg. Ik weet dat 
het enorm stoort als je je geplande 
taak niet af kan maken omdat de 
telefoon blijft gaan. Maar de pati-
ent kan niet triageren, daar is juist 
de assistent voor. Het is mogelijk 
om je takenlijst kort te houden 
door goed te plannen. (Het 
avondspreekuur is trouwens ook 
een ideaal moment om onge-

stoord administratie te doen!) 
Wanneer je je assistententeam 
goed organiseert en duidelijke 
afspraken maakt, houdt dat de 
takenlijst binnen de perken. Aan 
het einde van de dag is het be-
langrijkste werk uiteindelijk altijd 
gedaan, hoe chaotisch de dag ook 
is verlopen.
Wat zou het heerlijk zijn als het 
thuis ook zo werkte. Een blinkend 
schoon huis en de was iedere dag 
netjes weggewerkt. Bij het avond-
eten de dag doornemen, knelpun-
ten bespreken en afspraken aan-
passen en opnieuw bevestigen.
Hoe ambitieus ik ook ben, ik reali-
seer me dat het een mooi streven 
is, maar vooralsnog zijn mijn kinde-
ren daar te jong voor. Over een 
jaartje of vijf wordt het wat realisti-
scher. En over tien jaar ben ik het 
stof, de was en de dingen die ik 
niet (op tijd) af heb gekregen vast 
vergeten. Maar dan heb ik wel 
prachtkinderen waarin liefde en 
tijd is geïnvesteerd.
Dus de komende maanden doe ik 
wat ik kan, laat ik na een werkdag 
de praktijk achter en zit ik ’s 
avonds met de baby aan de borst 
op de bank, terwijl ik vriendelijk 
naar de wasmand glimlach. Die 
overdosis oxytocine komt iedereen 
ten goede.

Liefde, tij d 
en passie

MONIQUE HOLLEMA-SPIJ KER, 
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)
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WETSWIJZIGINGEN ROND ELEKTRONISCHE  VERWERKING  VAN GEGEVENS

Patiëntenrechten en onderzoeksplicht 
van de zorgverlener botsen
In de Eerste Kamer is een aantal wetswijzigin-
gen in behandeling, samengevat als ‘Cliënten-
rechten bij elektronische verwerking van gege-
vens’. Hierin worden de rechten van patiënten 
vastgelegd ten aanzien van alle systemen die 
medische gegevens toegankelijk maken voor 
raadpleging door anderen dan de dossierhou-
der. De wetswijzigingen blijken gegevensuitwis-
seling, met het oog op privacy en cliëntenrech-
ten, steeds ingewikkelder te maken.

HERMAN LEVELINK
LEVELINK@GMAIL.COM

Er worden steeds meer eisen gesteld aan de 
beschikbaarheid van gegevens ten behoeve 
van goede en veilige zorg, bijvoorbeeld door 

de richtlijn medicatieoverdracht. Wanneer de wets-
wijzigingen worden doorgevoerd, is de kans nog 
groter dat veel belangrijke gegevens onbereikbaar 
worden én dat er nieuwe (moeizame!) opt-in-rondes 
doorlopen moeten worden. Bovendien resulteert het 
erin dat het voor de meer dan 95 procent van de pa-
tiënten die voorstander is van gegevensuitwisseling 
nóg moeilijker wordt om dat te regelen. Dit alles ten 
behoeve van de hooguit 2 procent die geen of alleen 
een beperkte toestemming wil.

Spanningsveld
In de Wet op de geneeskundige behandelingsover-
eenkomst is vastgelegd dat een zorgverlener een 
onderzoeksplicht heeft. De laatste jaren is dat aspect 
wat betreft medicatie verder uitgewerkt in de richt-
lijnen medicatieoverdracht en elektronisch voor-

schrijven. De belangrijkste punten daaruit: een voor-
schrijver moet beschikken over een actueel medica-
tieoverzicht en elektronische medicatiebewaking. 
Om te voldoen aan die plicht kan een zorgverlener 
niet alleen en volledig vertrouwen op elektronische 
uitwisselingssystemen. Informatie van de patiënt en 
push-informatie (bijvoorbeeld een verwijsbrief of 
memo aan de huisartsenpost) zijn ook belangrijke 
bronnen. Maar elektronische uitwisseling van gege-
vens maakt informatie wel duidelijk toegankelijker 
en bruikbaarder.
De voorgestelde wetswijzigingen zorgen voor een 
spanningsveld. Het is evident dat de patiënt de 
regie moet hebben over wie toegang heeft tot welke 
gegevens en dat de veiligheid van de gegevens bij 
gebruik van elektronische systemen voor gegevens-
uitwisseling moet zijn gegarandeerd. Tegelijkertijd 
is het voor zorgverleners van belang dat ze kunnen 
beschikken over relevante medische gegevens ten 
behoeve van de continuïteit van de zorg, de patiënt-
veiligheid en een goede kwaliteit van de zorg.

De wet cliëntenrechten
In de wet wordt een aantal zaken geregeld. De 
hoofdpunten:
• specifieke toestemming van de patiënt vooraf 

(opt-in): toestemming op basis van informatie 
over welke gegevens met welk doel met wie wor-
den  uitgewisseld (na drie jaar in werking);

• registratie door de zorgverlener van de verleende 
toestemming en alleen gegevensuitwisseling 
conform de verleende toestemming (na drie jaar 
in werking);

• recht op een gratis elektronisch afschrift van het 
dossier en de uitgewisselde gegevens (na drie jaar 
in werking);

• uitsluiting van zorgverzekeraars, en keurings- en 
verzekeringsartsen, die geen gebruik mogen ma-
ken van de elektronische uitwisselingssystemen.
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WETSWIJZIGINGEN ROND ELEKTRONISCHE  VERWERKING  VAN GEGEVENS

Patiëntenrechten en onderzoeksplicht 
van de zorgverlener botsen

In de discussie ligt de nadruk op het LSP, maar de 
wetgeving is van toepassing op álle uitwisselingssys-
temen voor raadpleging van gegevens die de eigen 
praktijk of instelling overstijgen. De wet geldt niet 
voor berichten aan een persoon of instelling, bijvoor-
beeld bij verwijzing via Zorgdomein (push-verkeer).

Moeizaam proces
Een belangrijk knelpunt is het verkrijgen van de 
toestemming; in de praktijk een moeizaam proces. 
Ongeveer 7,5 miljoen Nederlanders heeft toestem-
ming verleend voor gegevensuitwisseling via het LSP 
aan een of meer zorgaanbieders. Landelijk is er een 
spreiding over de regio’s van 0 tot 67 procent opt-in 
voor de huisarts. In de regio’s met de hoogste per-
centages is op de huisartsenpost van 50 tot 60 pro-
cent van de patiënten een dossier beschikbaar (zie 
www.vzvz.nl, zorgverlener, uw regio). Dat betekent 
dat er na drie jaar hard trekken aan de opt-in van 
veel patiënten nog géén gegevens zijn. Het gevolg is 

dat zorgverleners vaak niet of onvoldoende kunnen 
voldoen aan de onderzoeksplicht. 
Bij apothekers ligt het opt-inpercentage hoger. Voor 
hen geldt echter dat 100 procent gelijk staat aan het 
aantal patiënten dat in één jaar een recept kreeg, 
terwijl voor huisartsen geldt: 100 procent = alle 
ingeschreven patiënten.

Verwachtingen van patiënten
Brieven aan patiënten, al dan niet ondersteund 
door publicaties in de lokale pers, hebben een opt-
inpercentage opgeleverd van ongeveer 15 procent in 
de stad tot 40 procent in de dorpen, met een en-
kele uitschieter naar boven of beneden. Wel blijken 
patiënten de informatie tot zich te nemen, waardoor 
uitleg in de praktijk sneller verloopt. Voor meer 
toestemmingen is het noodzakelijk patiënten tijdens 
het bezoek aan de praktijk persoonlijk te benaderen. 
Ondanks of mogelijk dankzij alle publiciteit ver-
wachten veel patiënten dat hun gegevens op de huis-
artsenpost gewoon beschikbaar zijn. Of ze hebben 
al ergens een opt-in afgegeven en veronderstellen 
dat die elders ook geldt of denken dat ze het al lang 
geregeld hebben via eerdere brieven. Voor velen van 
hen is het overigens geen actueel probleem. Deze 
patiënten verwachten eenvoudigweg niet dat ze de 
huisartsenpost of medicatie van een andere dan de 
eigen apotheek nodig hebben.

Te tij drovend
Voor huisartsenpraktijken blijkt het op enkele uitzon-
deringen na lastig om het vragen om toestemming 
in te passen in de dagelijkse werkroutine. De uitleg, 
het beantwoorden van vragen en de bijbehorende 
registratie kosten te veel tijd en gaan ten koste van 
de directe zorg. Alleen als alle praktijkmedewerkers, 
assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen ie-
dereen actief bevragen, zijn hoge opt-inpercentages 
haalbaar. Maar ook succesvolle praktijken geven aan 
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dat ze zich zorgen maken over het ontbreken van 
grote aantallen patiëntendossiers op de huisartsen-
post. Nogmaals alle patiënten om een opt-in vragen 
is wat deze praktijken betreft onuitvoerbaar.

Onveilig? Veilig!
Bij een persoonlijke benadering en uitleg geeft 95 
tot 98 procent van de patiënten de benodigde toe-
stemming. Veel nee-zeggers hebben op grond van 
de publiciteit geconcludeerd dat het LSP onveilig is. 
Veiligheidsincidenten in de zorg-ICT, en de brede en 
vaak nog niet gelogde toegankelijkheid van gege-
vens binnen zorginstellingen worden geprojecteerd 
op het LSP. Het blijkt vaak weinig zin te hebben om 
uit te leggen dat het LSP vermoedelijk het veiligste 
onderdeel is in de totale keten van zorg-ICT.

Toestemmingsprofiel via patiëntenpor-
taal?
De minister zegt met de nieuwe wet niet uit te zijn 
op een regeldruktoename voor zorgaanbieders. 
Daarom heeft zij in overleg met KNMG, KNMP, LHV 
en NPCF gekeken naar een vorm waarbij de patiënt 
zijn toestemmingsprofiel zelf kan vastleggen, inzien 
en aanpassen. Bijvoorbeeld met behulp van een te 
ontwikkelen patiëntenportaal. Omdat het beheer 
van het toestemmingsprofiel dan in handen is van 
de patiënt zelf, is deze in staat om goed te overzien 
waarvoor hij toestemming geeft en daar eventueel op 
in te grijpen. Zo worden zorgaanbieders ook niet ge-
confronteerd met een onnodige administratieve last.

Problemen opgelost?
Het is maar de vraag of zo’n patiëntenportaal wel de 
oplossing is. Geldt dat portaal alleen voor het LSP 
of voor alle systemen voor gegevensuitwisseling? 
Alleen in het laatste geval kan de patiënt toezicht 
houden op alle toestemmingen. En hoe wil men 
ervoor zorgen dat patiënten daadwerkelijk via het 
portaal toestemming geven? Nu geeft de overgrote 
meerderheid pas toestemming na een actieve bena-
dering door de apotheek of huisartsenpraktijk. Het 
portaal ikgeeftoestemming.nl wordt nauwelijks ge-
bruikt en het is niet te verwachten dat dat verandert. 
De hulpverlener blijft dus alsnog verantwoordelijk 
voor het vragen van opt-in, het geven van uitleg en 
het registreren. Zo’n portaal is dan alleen relevant 
voor een kleine groep patiënten die actief regie wil 
voeren op de toestemmingen.

Wie is verantwoordelijk?
Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor het verkrij-
gen van toestemming? En wie is verantwoordelijk 
als er iets misgaat? Nu dragen diegenen die ook de 
meeste gegevens beschikbaar stellen de grootste 
 verantwoordelijkheid: huisartsen en apothekers. 
Er zullen grote aantallen patiënten blijven voor 
wie geen toestemming is geregeld. Wie wordt ver-
antwoordelijk als er iets misgaat omdat gegevens 
ontbreken? De patiënt? Eigen schuld, had die maar 
toestemming moeten regelen? De dossierhouder? 
Had die de opt-in moeten regelen of bijvoorbeeld de 
huisartsenpost actief moeten informeren? De waar-
nemend arts of specialist? Omdat die onderzoeks-
plicht had en wist dat de anamnesegegevens niet 
compleet waren?

At the point of care
We zouden een stap dichter bij een oplossing zijn 
als een patiënt toestemming kan geven at the 
point of care. Dat wil zeggen: als hij bij een zorg-
verlener zit die de gegevens nodig heeft. Daar is 
immers duidelijk welke gegevens van wie nodig 
zijn.  Zorgverleners (onderzoeksplicht) zouden dan 
namens de dossierhouders (de eigen huisarts of 
apotheek) kunnen vragen of de patiënt de gegevens 
beschikbaar wil stellen voor raadpleging en vervol-
gens onmiddellijk toegang moeten hebben tot die 
gegevens. Deze werkwijze vertoont gelijkenis met 
die van apothekers, die momenteel op deze  manier 
– op grond van de Geneesmiddelenwet en met 
instemming van de minister – laboratoriumuitslagen 
 kunnen opvragen.

Gevolgen niet te overzien
Het ziet er dus naar uit dat de wetswijzigingen voor 
veel werk, ICT-kosten en regeldruk bij de zorgverle-
ners zullen zorgen. Als de wet er komt moet het voor 
huisartsen ook duidelijk worden wat de gevolgen 
zijn voor onderlinge waarneming via een gezamen-
lijk HIS, het werken in clusters met apothekers en 
het werken met een KIS. Dat zijn immers allemaal 
‘gedeelde’ systemen voor elektronische gegevens-
uitwisseling, waarbij medische gegevens buiten 
de eigen praktijk/instelling geraadpleegd kunnen 
worden. De gevolgen zijn niet te overzien wanneer 
patiënten daarvoor opnieuw om toestemming ge-
vraagd moeten worden en gegevens onbereikbaar 
worden. 
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‘HOE ZORGEN  

WE  ERVOOR DAT 

 IEDEREEN STRAKS 

 GEBRUIKMAAKT 

VAN DE NIEUWE 

 STANDAARD?’

HOGER BEROEP VPH TEGEN DE VZVZ

VPHuisartsen probeert LSP 
opnieuw tegen te houden

In het bijzijn van zo’n 25 belangstel-
lenden bepleitten de Vereniging 
Praktijkhoudende Huisartsen 

(VPH) en de Vereniging van Zorg-
aanbieders voor Zorgcommunicatie 
(VZVZ) hun zaak tegenover drie rech-
ters en een griffier. Vervolgens vroegen 
de drie rechters dieper door over de 
precieze werking van het LSP en wat 
de kern van het bezwaar van de VPH 
was. Niet alleen de advocaten van 
beide partijen, maar ook de materie-

deskundigen in de zaal gingen op deze 
vragen in.

Vertrouwelijkheid geschaad
De VPH heeft verschillende bezwaren 
tegen het LSP. Ten eerste stelt zij dat 
de zorginfrastructuur van de VZVZ 
niet voldoet aan de wettelijke eisen 
voor het omgaan met vertrouwelijke 
medische gegevens. Daarmee zou de 
vertrouwelijke relatie tussen arts en 
patiënt worden geschaad, en handelt 
de VZVZ onrechtmatig namens de 
huisartsen. Enerzijds hebben patiënten 
het recht op vertrouwelijkheid, ander-
zijds zijn de artsen daartoe verplicht 
vanwege hun beroepsgeheim. Door 
patiëntgegevens via het LSP voor een 
groot aantal zorgverleners beschik-
baar te stellen, waardoor de huisarts 
geen zicht heeft op wie wanneer 
welke informatie opvraagt, kan de 
arts niet meer voldoen aan zijn plicht 
tot geheimhouding. Vertrouwelijke 
gegevens blijven zo niet meer binnen 
de spreekkamer, maar liggen bij wijze 

van spreken op straat. De patiënt kan 
daardoor terughoudend worden in 
zijn gesprekken met zijn huisarts, wat 
een goede zorg belemmert.
Ten tweede is het voor de patiënt 
volgens de VPH niet duidelijk welke 
medische informatie met welk doel zal 
worden uitgewisseld. Het verlenen van 
toestemming voor uitwisseling via het 
LSP is dan ook niet rechtsgeldig, stelt 
de VPH. De patiënt zal er toestemming 
voor moeten geven dat specifieke 
medische informatie doelgericht aan 
een behandelaar wordt verstrekt. 
Dat gebeurt nu wel in Whitebox, een 
ander, vergelijkbaar systeem van de 
Amsterdamse Huisartsenkring.

Te veel informatie
Ten derde stelt de VPH dat de behan-
delende zorgverlener via het LSP te 
veel informatie kan opvragen, veel 
meer informatie dan voor een ade-
quate hulpverlening noodzakelijk 
is. Daarmee wordt niet voldaan aan 
de beginselen van subsidiariteit en 
proportionaliteit van gegevensuitwis-
seling. Voor gegevensuitwisseling bij 
huisartswaarneming is er al een wet-
telijke voorziening waarvoor geen pa-
tiëntentoestemming nodig is, het LSP 
is daarmee vergeleken veel te breed. 
Behandelend artsen hoeven niet altijd 
toegang te hebben tot de professionele 
samenvatting, die voor een goede 
zorgverlening ook niet noodzakelijk is. 
De zorgverlening is primair afhankelijk 
van de kwaliteit van de zorgverlener 

De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en de Vereni-
ging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie stonden 
op vrijdag 11 december 2015 tegenover de rechter in hun 
strijd om het Landelijk Schakelpunt. Bijna twintig maanden 
na de eerste rechtszaak bracht de VPH ten tweede male 
haar bezwaren naar voren. 

EUGÈNE VAN DIEPEN
EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL
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Het LSP, 
toen en nu
Op 11 augustus 2014 waren 
3353 huisartsenpraktijken,  
82 procent van het totaal aantal 
praktijken, aangesloten op het 
LSP, net als 117 huisartsenposten 
(95%), 1731 apotheken (88%) en 
31 ziekenhuizen (83%). Bij de 
aangesloten zorgverleners zijn de 
voorbereidingen om het LSP te 
gebruiken afgerond. Dat wil niet 
zeggen dat al deze zorgverleners 
het LSP ook al daadwerkelijk 
 gebruiken. Op 11 augustus 2014 
hadden 4,31 miljoen unieke 
 burgers in totaal 8,05 miljoen 
dossiers aangemeld, enerzijds 
dossiers van huisartsen, ander-
zijds medicijnendossiers bij 
 apothekers.

In december 2015 is 90 procent 
van het aantal huisartsen prak-
tijken aangesloten, 97 procent 
van het aantal huisartsenposten, 
95 procent van het aantal apo-
theken en 84 procent van het 
aantal zieken huizen. Inmiddels 
hebben 9,43 miljoen unieke bur-
gers (bsn’s) toestemming gege-
ven en zijn in totaal 9,7 miljoen 
apotheekdossiers en 5,1 miljoen 
huisartsdossiers aangemeld. Elke 
13 seconden komt er een toe-
stemming bij, aldus de VZVZ.

In week 50 van 2015 lukte het in 
85 procent van de opvragingen 
via het LSP om medicatie gege-
vens beschikbaar te krijgen, 
 tegenover 45 procent van de 
 opvragingen in dezelfde week in 
2014. Bij de opvragingen van de 
professionele samenvatting lukte 
dat in week 51 in 2015 in 35 pro-
cent van de gevallen, tegenover 
28 procent in dezelfde week in 
2014. Het aantal opvragingen 
bedraagt zo’n 1 miljoen per 
week. Het merendeel betreft 
 medicatiegegevens.

en de vertrouwensrelatie tussen arts 
en patiënt. De VPH stelt dat Whitebox 
wel aan de eisen van de Wet Bescher-
ming persoonsgegevens, doelbinding, 
proportionaliteit en subsidiariteit vol-
doet, en dat uitwisseling met toestem-
ming van de patiënt gebeurt.
Ten vierde hebben huisartsen slechts 
een theoretische keuzevrijheid voor 
het gebruik van het LSP omdat de 
VZVZ de verantwoordelijke spin in het 
web van afspraken is. Die afspraken 
leiden ertoe dat er één landelijk sys-
teem van elektronische uitwisseling 
van medische gegevens komt. Dat ene 
systeem wordt gepropageerd, gestimu-
leerd en gefinancierd door zorgverze-
keraars. 

De verdediging van de VZVZ
De juristen van de VZVZ betogen dat 
de gezondheid en de privacy van de 
patiënt bij het LSP vooropstaan. Het 
LSP bevordert een goede zorgverle-
ning en voorkomt dat schadelijke me-
dicijnen worden voorgeschreven door 
een gebrek aan relevante informatie 
van de apotheek, ook gedurende de 
uren dat de praktijk van de huisarts of 
apotheker gesloten is. De behandelaar 
heeft slechts met uitdrukkelijke toe-
stemming van de patiënt toegang tot 

‘HET HUIDIGE, 

DIGITALE RECEPT 

IS NIET GESCHIKT 

OM INFORMATIE  

OVER BELEID 

DOOR TE  

GEVEN, ZOALS 

HET  STOPPEN OF 

WIJZIGEN VAN 

 MEDICATIE’

diens gegevens en alleen als hij een 
behandelrelatie met de patiënt heeft. 
De toegang geldt uitsluitend voor 
gegevens die volgens de beroepsgroep 
noodzakelijk zijn bij waarneming of 
medebehandeling. De LHV en het 
NHG hebben in 2010 uitgesproken dat 
er een systeem moet komen dat 24/7 
een waarneemdossier beschikbaar 
stelt, mede met het oog op de medica-
tieveiligheid.

Privacybewaking
De afgelopen jaren heeft privacywaak-
hond CBP meegekeken met de wijze 
waarop zorgaanbieders de toestem-
ming van hun patiënten registreren. 
Na het doorvoeren van enkele kleine 
wijzigingen voldoet de procedure 
aan de eisen van de wet. De VZVZ 
betoogt dat zij tegemoetkomt aan de 
geuite bezwaren. Op eigen initiatief 
heeft ze bovendien regionale schotten 
en governance ingevoerd. Ook heeft 
de patiënt nu de mogelijkheid online 
toestemming te geven of in te trekken 
en krijgt deze een onlineoverzicht of 
een e-mail-alert van raadplegingen. 
De VZVZ voert bovendien steekproefs-
gewijze controles uit op informatie-
veiligheid. Patiënten in noodsituaties 
en waarneemsituaties zijn door het 
systeem beter af dan drie jaar geleden. 
Ook de medicatiebewaking is er door 
verbeterd.
De geschetste doemscenario’s van de 
VPH zijn niet uitgekomen: er zijn geen 
beveiligingsincidenten geweest en 
geen rechtbank of tuchtcollege heeft 
geoordeeld dat het LSP het beroepsge-
heim schendt.

Geen afhankelijkheid LSP
De VZVZ stelt dat huisartsen niet 
gedwongen zijn om deel te nemen 
aan het LSP, al beweert de VPH het 
tegendeel. Er zijn immers alternatieve 
informatiesystemen om patiëntge-
gevens uit te wisselen, die ook 24/7 
beschikbaar zijn. Bijvoorbeeld het 
eerder genoemde Whitebox-systeem 
en diverse regionale netwerken van 
huisartsen, apotheken en huisartsen-
posten. Omdat zorgverleners verschil-
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Whitebox
De Huisartsenkring Amsterdam heeft in 
samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam de Whitebox ontwikkeld. 
Dit is een alternatief voor het LSP, dat 
moet voorkomen dat te veel zorgverle-
ners toegang hebben tot te veel per-
soonlijke patiënteninformatie. Om de 
best mogelijke beveiliging van patiën-
tengegevens te realiseren, regelt de 
huisarts via de Whitebox zelf de toe-
gang tot het patiëntendossier, in sa-
menspraak met de patiënt. De huisarts 
selecteert vooraf de patiëntgegevens 
die hij klaarzet in de Whitebox voor 
benadering door een vooraf geselec-
teerde gebruiker en stuurt autorisaties 
uit naar andere gebruikers die de ge-
gevens kunnen ophalen, met gebruik 
van hun UZI-pas. De huisarts zit dus zelf 
achter de knoppen en weet precies wat 
hij met wie deelt. Het systeem kent 

geen regiogrenzen. Het systeem levert 
privacy by design: alleen de gegevens 
die nodig zijn worden gedeeld met de 
zorgverleners die om deze informatie 
vragen. Er is een-op-een communicatie 
met andere zorgaanbieders die iets 
met de patiënt te maken hebben. 
De Whitebox is een wit kastje dat in de 
praktijk van de huisarts staat. De soft-
ware is robuust, want deze moet altijd 
draaien en betrouwbaar zijn. Nu wordt 
de Whitebox alleen nog gebruikt door 
huisartsen, maar in de toekomst komt 
deze beschikbaar voor apothekers en 
andere beroepsgroepen die geheim-
houding hoog in het vaandel hebben 
staan, zoals advocaten en notarissen.

https://hka-pilot.nl/whitebox/
https://hka-pilot.nl/vergelijking/WW

lende systemen naast elkaar gebruiken 
zijn ze niet afhankelijk van het LSP, dat 
daardoor geen monopolie heeft. In het 
verlengde hiervan vindt de VZVZ het 
vreemd dat de VPH eist dat het LSP 
wordt stopgezet, terwijl ze er geen ge-
bruik van hoeven te maken en dus niet 
door de vermeende nadelen geraakt 
worden, ook in de toekomst niet.

Pull-systeem past bij 
 beroepsgeheim
De VZVZ kan de VPH niet volgen in 
haar uitleg van het beroepsgeheim, 
volgens welke huisartsen elke raadple-
ging vooraf zouden moeten toetsen. 
Dat zou alleen met een push-systeem 
kunnen, waardoor huisartsen 24/7 
beschikbaar zouden moeten zijn. Maar 
een pull-systeem, zoals dat van het 
LSP, valt volgens het CBP wel binnen 
de wettelijke kaders. De uitdruk-
kelijke toestemming van de patiënt 
vormt de basis voor de doorbreking 
van het beroepsgeheim. En dan alleen 
van vooraf vastgestelde datasets die 
noodzakelijk zijn voor waarneming of 
medebehandeling, en als er sprake is 

van een behandelrelatie. Dit gebeurt 
al sinds 1998, toen het LSP nog niet 
bestond. De VZVZ is niet van mening 
dat het vertrouwen in de gezondheids-

zorg de afgelopen jaren door het LSP 
is afgenomen.
De rechters gaan zich over de zaak
buigen. Wordt vervolgd.  

‘JE KUNT MENSEN 

NIET DWINGEN 

OM MET HET LSP 

TE WERKEN, MAAR 

JE KUNT WEL 

 AFSPREKEN DAT 

HET  UITWISSELEN 

VAN BERICHTEN 

ALTIJD VIA EEN 

 GEACCEPTEERDE 

STANDAARD 

 VERLOOPT’
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HUISARTS JACO BEEKER PIONIERT MET VIRTUELE  DOKTERSASSISTENTE

‘Hallo, ik ben Bibi. 
Heb je klachten?’

Wat kan eHealth betekenen in een huisartsen-
praktijk? Wat is de meerwaarde voor uzelf? ‘Een 
flinke tijdwinst. Tot voor kort hield ik dagelijks 
tussen halftwaalf en halfeen telefonisch spreekuur. 
Dan zit je te wachten tot een patiënt jou belt of je 
neemt zelf contact op. In beide gevallen is het niet 
bijster efficiënt. Nu e-mailen patiënten mij en vragen 
bijvoorbeeld of een bepaalde laboratoriumuitslag al 
binnen is. Daar reageer ik dan op en dat kan ik er 
makkelijk tussendoor doen, als ik even geen patiën-
ten heb.’

Hoe reageren patiënten op hun e-mailende huis-
arts? ‘Ze zijn enthousiast. Ik ontvang per dag onge-
veer vijftien e-mails. Patiënten sturen me ook foto’s 
van rare plekjes die ze niet vertrouwen. Per dag 
besteed ik ongeveer een kwartier aan dat e-mail-
contact. Zodoende heb ik meer tijd voor het fysieke 
patiëntencontact.’

Vijftien e-mailtjes in één kwartier. Hoe speelt u 
dat klaar? ‘Het is vaak heel simpel. Als een patiënt 
mij e-mailt over de uitslag van een onderzoek dan 
betekent dat voor mij even knippen en plakken: dat 
kan heel makkelijk vanuit OmniHIS. Ik voeg er een 
beoordeling aan toe en vertel welk beleid we het 
beste kunnen volgen. Dat is zo gepiept.’

Uw website is sinds december 2014 verrijkt met 
Bibi, de virtuele doktersassistente. Waarom? ‘Bibi 
is deels het product van hobbyisme. Daarnaast 
denk ik dat ze aansluit bij het onlinezoekgedrag 
van mensen. Bibi kan hen goede en betrouwbare 
informatie geven. Ik ben drie maanden bezig ge-
weest om informatie in dit vraag- antwoordsysteem 
te zetten. In eerste instantie is dat gebeurd op basis 
van de NHG-triagemap. Dan gaat het om de vraag: 

Opmerkzame, blauwgrijze ogen achter een modi-
euze bril. Het blonde haar is koket gevangen in een 
hoge staart. ‘Hallo, ik ben Bibi. Heb je klachten? Ik 
help je graag bij het vinden van informatie en kan je 
adviseren over eventuele vervolgstappen. Zeg HELP 
tegen me voor meer uitleg.’ Bibi, de virtuele dokters-
assistente is de recente eHealth-toepassing die op de 
website van de huisartsenpraktijk van Jaco Beeker te 
vinden is. Online afspraken maken, online recepten 
bestellen en online verwijsbrieven aanvragen beho-
ren al langer tot de mogelijkheden, evenals e-mailen 
met de arts. Een patiëntenportaal waar via een 
beveiligde toegang online dossiers kunnen worden 
ingezien, is eveneens in de maak. 

Wat drijft de 53- jarige pionier uit Mijdrecht? ‘Ik 
wil zo goed mogelijk en op een eigentijdse wijze 
bereikbaar zijn voor onze 4300 patiënten. EHealth 
maakt het mogelijk om ook buiten kantooruren pati-
enten van dienst te zijn. Ik vind het leuk om digitale 
toepassingen te benutten om een betere service te 
verlenen.’

Bibi, de virtuele doktersassistente van huisarts 
Jaco Beeker te Mijdrecht, heeft het druk. In een 
jaar tijd heeft ze 25.000 online gesprekken met 
patiënten gevoerd. Vooral ouders met kleine kin-
deren, jongeren met vragen over seks en drugs, 
en eenzame mensen weten de chatbot te vinden. 
‘Zo’n digitale toepassing sluit naadloos aan bij 
hoe mensen tegenwoordig leven.’

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL
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HUISARTS JACO BEEKER PIONIERT MET VIRTUELE  DOKTERSASSISTENTE

‘Hallo, ik ben Bibi. 
Heb je klachten?’

kan een klacht al dan niet kwaad, in hoeverre is 
het urgent? Het is prettig dat alle informatie over 
huisartsgeneeskundige aspecten uit de triagemap, 
de NHG-Standaarden en de medische kennis die in 
mijn hoofd ligt opgeslagen op gestructureerde wijze 
op één plek te vinden is.’

Begrijpen patiënten dat Bibi geen levend wezen 
is? ‘Er is een keer een patiënt geweest die naar de 
praktijk belde en Bibi wilde spreken, maar dat is een 
uitzondering. Als je aan Bibi vraagt “Ben je echt?”, 
antwoordt ze “Nee, ik ben een geautomatiseerd 
antwoordsysteem.”’

Welke patiëntengroepen maken gebruik van uw 
virtuele doktersassistente? ‘De grootste groep 
 bestaat uit mensen die eenzaam zijn en om een 
praatje verlegen zitten, op de voet gevolgd door 
ouders van kinderen met koorts, oorpijn, dat soort 
zaken. Jongeren vormen de op een na grootste 
groep gebruikers. Zij stellen vragen over soa’s,  
drugs. Zaken waar ze zich voor schamen, maar  
waar ze toch betrouwbare informatie over willen 
krijgen.’

U kijkt de gesprekken die Bibi voert terug? Ja. Die 
gesprekken zijn wel geanonimiseerd. Ik kan niet 
zien met wie ze zijn gevoerd, maar wel wat er is 
gevraagd en wat er is geantwoord. Als er vragen zijn 
waarop Bibi het antwoord schuldig blijft, voeg ik die 
antwoorden toe. Als blijkt dat een antwoord meer 
nuancering behoeft, verander ik dat ook. Zo wordt 
Bibi steeds slimmer.’

Work in progress? ‘Jazeker. Eens in de twee we-
ken kijk ik alle gevoerde gesprekken na en pas de 
 antwoorden zo nodig aan. Bibi is nog in opleiding.’

Wat gebeurt er als Bibi een onjuist antwoord 
geeft? ‘Dat is geen ramp. Ze stelt geen diagnose, 
maar geeft desgevraagd wel advies. Dat gaat op 
basis van leeftijd en geslacht. Het afgelopen jaar heb 
ik de meest voorkomende fouten er trouwens wel 
uitgefilterd. Bibi reageert op kernwoorden, maar ook 
op het ontbreken van andere kernwoorden. Zo geeft 
ze steeds beter antwoord op de gestelde vraag en 
verwijst ze zo nodig naar een professional. Samen-
gestelde problemen, zoals “Ik heb last van hoofdpijn 
en lichtflitsen in mijn ogen”, zijn voor haar lastig te 
beantwoorden en dat zal voorlopig wel zo blijven. 
Het is trouwens soms wel ongelooflijk hoe slecht 
mensen formuleren. Van de meeste woorden heb ik 
alle varianten opgenomen, want anders vormt die 
foutieve spelling weer een struikelblok.’

U bent niet aansprakelijk voor een advies dat Bibi 
geeft. Is dat niet vreemd? ‘Die disclaimer schijn je 
op je site te moeten zetten. Dat is gebruikelijk: op 
alle websites vind je een disclaimer.’

Hoe is dit alles beveiligd? ‘De gesprekken via Bibi 
verlopen volledig anoniem. Alleen het gesprek 
zelf wordt op de server bewaard, maar de Internet 
Protocol-adressen niet. Mijn site loopt via Secure 
  Sockets Layer, dus die verbinding is beveiligd. 
 Gewoon e-mailverkeer is nu nog een puntje van 
zorg, maar in mijn nieuwe patiëntenportaal wordt 
dat ook op een veilige manier afgeschermd.’

Hoe hebt u uw virtuele doktersassistente in elkaar 
geknutseld? Had u hulp? ‘Ik heb mensen van een 
bedrijf uit Woerden dat chatbots maakt voor onder-
nemingen als Shell en Ikea gevraagd of ze me wil-
den helpen met een medische chatbot. Ze reageer-
den enthousiast. De software en de manier waarop 

‘HUISARTSEN MOETEN NIET 
ZO BANG ZIJN VOOR eHEALTH’
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Bibi vraagt en antwoordt, is gewoon 
ontleend aan een bestaand program-
ma. Dat heb ik van hen gekocht, ze 
hebben mij op weg geholpen en ver-
volgens heb ik het verder ingevuld.’

‘Hoe is dit project gefinancierd? 
‘Uit eigen zak. De onderliggende soft-
ware kost zo’n 6.000 euro. Daarnaast 
heb ik een softwareabonnement voor 
de server waar alle gegevens op staan. 
Ach, die kosten vallen best mee. Het 
vraagt natuurlijk wel tijd, maar dat is 
niet erg, want ik vind dit gewoon leuk. 
Vrijwel iedere huisarts heeft een speel-
tje dat hem of haar geprikkeld houdt.’

Vormt Bibi geen bedreiging voor uw 
assistentes? ‘Welnee. Ze hebben het 
druk genoeg. Ze vinden het grappig 
en zien Bibi echt als aanvulling. Als 
patiënten bellen refereren ze ook vaak 
aan hun gesprek met Bibi en zeggen: 
”Ik heb Bibi al gesproken en ik kom 
daar en daar op uit.” Het is voor de as-
sistentes deels ook een ontlasting.’

Weet het NHG van dit initiatief? ‘Ja. 
Mijn softwareleverancier heeft contact 
gezocht met het NHG om te kijken 
naar mogelijkheden voor verdere 
uitbouw. Het idee is nu om samen een 
pilot te starten en na te gaan of dit ini-
tiatief in meer praktijken toepasbaar is.

Hoe reageren collega’s? ‘De meeste 
huisartsen zijn nog niet zover. Mijn 
broer is ook huisarts en hij had niet 
eens een site. Die heb ik voor hem 
gebouwd, waarna ik zei: “Je kunt de 
chatbot er ook op zetten.” Nou, dat 
ging hem allemaal veel te ver. Voor de 
meeste huisartsen is hun site, als ze 
er al een hebben, toch een beetje een 
stiefkindje.’

Wat zou u tegen huisartsen willen 
zeggen om ze te enthousiasmeren? 
‘Ze moeten niet zo bang zijn voor 
eHealth. Het is hartstikke leuk en pa-
tiënten weten het echt te waarderen. 
Dit soort digitale toepassingen sluit 
aan bij de huidige manier van leven. 
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Op mijn site kun je online een consult 
inplannen. Dan zie ik dat patiënten om 
kwart voor drie ’s nachts een afspraak 
maken. Of ze bestellen om vijf uur ’s 
ochtends online een herhaalrecept. Of 
ze snijden in hun vinger en vragen om 
twaalf uur ’s nachts aan Bibi wat hen te 
doen staat. Mensen krijgen ook altijd ’s 
nachts oorpijn. Wat doe je dan? Je kunt 
de huisartsenpost bellen, of je vraagt 
het aan de onlineassistente die 24 uur 
per etmaal paraat staat. Mensen zijn 
niet alleen maar ziek tussen negen en 
vijf. Anno 2016 kunnen we hen ook 
in de tussenliggende uren online van 
dienst zijn. Laten we die mogelijkheid 
benutten.

Een wens? ‘Bibi moet uiteindelijk gaan 
praten. Op dit moment kijken we hoe 
we dat geluid kunnen regelen en ik 
ben ervan overtuigd dat het gaat luk-
ken. Dat zou geweldig zijn, want dan is 
Bibi geëvolueerd tot een echte virtuele 
doktersassistente.’ 
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Hoe kijken patiënten aan tegen de digitale zorgverlening  
in de huisartsenpraktijk van Jaco Beeker?
Medio 2015 heeft Koen van Wermeskerken, student-onder-
zoeker bij het VUmc, een verkennend onderzoek verricht 
naar eHealth-toepassingen in de praktijk van Jaco Beeker. 
Door middel van semigestructureerde interviews werden vijf 
bij Beeker ingeschreven patiënten ondervraagd. Zij hadden 
 onafhankelijk van elkaar positief gereageerd op een interview -
oproep die op de website van Beeker was geplaatst. De uit-
komsten van de afgenomen interviews kunnen uiteraard niet 
worden gegeneraliseerd. Ze geven hooguit een eerste in-
druk van hetgeen er leeft onder een deel van de computer-
vaardige patiënten. Patiënten die niet vertrouwd zijn met 
 digitale toepassingen, zijn in dit onderzoek niet gehoord.
Globaal genomen konden de geïnterviewden de digitale 
toepassingen wel waarderen. Van elke eHealth-toepassing 
werden de positieve en negatieve aspecten benoemd.

E-mailcontact
POSITIEF: direct contact met de huisarts zelf kan voor simpele 
vragen of klachten het fysieke consult vervangen en bespaart 
daarmee tijd, de correspondentie verloopt snel, en het is 
 mogelijk om de vraag goed doordacht onder woorden te 
brengen en het antwoord van de arts rustig na te lezen.
NADEEL: minder aandacht voor de patiënt, geen fysiek onder-
zoek mogelijk, inschatting tot de noodzaak van het verkrijgen 
van zorg ligt deels bij de patiënt, plus de drempel om te 
 e-mailen is veelal laag, wat kan leiden tot extra belasting 
voor de huisarts.

Zorginformatie op de website
POSITIEF: de informatie is helder, informatie over kleine, veel-
vuldig voorkomende klachten is snel op te zoeken, de gele-
verde informatie maakt een huisartsbezoek soms overbodig.
NADEEL: afleidende, verouderde onderdelen op de site, zoals 
muziek die niet iedereen kan waarderen.

Bibi
POSITIEF: 24 uur per etmaal bereikbaar, leuk om uit te pro-
beren, geeft goed advies bij simpele klachten. Bibi kan ook 
dienst doen als voorportaal voor een fysiek consult, doordat 
ze een klacht alvast kan verhelderen.
NEGATIEF: soms knullig of zelfs foutief advies dat niet aansluit 
bij de klacht. Dat kan irriteren. Onpersoonlijk contact, geen 
fysiek onderzoek mogelijk. Tegelijkertijd tonen enkele onder-
vraagden begrip voor de resterende onvolkomenheden 
 omdat het hier een toepassing in ontwikkeling betreft.

Onlineagenda
POSITIEF: meer keuze mogelijk voor het tijdstip van een te 
 maken afspraak, eenvoudig te doen, overzichtelijk, 24 uur 
per dag bereikbaar, zelf rustig kunnen verwoorden wat je 
voorafgaand aan het consult over je klacht wilt vertellen, 
 beter dan bellen en in de wacht gezet worden, fijn om zelf te 
kunnen kiezen op welke manier je in contact wilt komen met 
de praktijk: online of telefonisch.
NEGATIEF: geringe meerwaarde en geen mogelijkheid voor 
het inroosteren van een spoedafspraak.

Toekomstige toepassingen: skypen met de huisarts
POSITIEF: kan deels een vervanging zijn van het fysieke con-
sult.
NADEEL: geen fysiek contact, waardoor bepaalde essentiële 
informatie de huisarts misschien niet bereikt.

Online het zorgdossier inzichtelijk maken voor patiënten
POSITIEF:  geeft de patiënt op een eenvoudige manier inzicht 
in zijn of haar dossier. Vooral nuttig voor patiënten met meer 
klachten. Zij zien wat de huisarts voor hen bijhoudt.
NEGATIEF: problemen met betrekking tot privacy. Kunnen 
 patiënten ervan op aan dat de privacy is gewaarborgd? 

‘MENSEN ZIJN NIET ALLEEN MAAR 
ZIEK TUSSEN NEGEN EN VIJF’
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Promedico-ASP
Bestanden uploaden

Een elektronisch bestand opslaan in 
Promedico-ASP heeft als voordeel 
dat u het kunt inzien op elke plaats 
waar internet is. Zo’n bestand kan 
een elektronische brief, foto, ecg of 
scan zijn. Het bestand wordt toege-
voegd aan een episode en is zo ook 
terug te vinden. Het kan ook via het 
tabblad Correspondentie worden 
gevonden.

Figuur 1. Stap 1: het selecteren van een document

Figuur 2. Stap 2: het inzien van het document voor controle
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Om een bestand up te loaden gaat u 
als volgt te werk: open een nieuw of 
een bestaand deelcontact. Linkson-
der kiest u Correspondentie toevoe-
gen. U komt in een scherm waar u 
kunt kiezen voor document scannen 
of document uploaden. Ga naar do-
cument uploaden. Er volgen nu drie 
stappen. Klik op het veld Bladeren 
(zie fi guur 1) en u komt in de ver-
kenner van de pc waar u op werkt. 
Selecteer het gewenste document 
en klik op de knop Verder. Bij stap 
2 kunt u het document inzien om 
te controleren of het om het juiste 

bestand gaat (zie fi guur 2). Bent 
u akkoord, dan klikt u op de knop 
Verder. Bij stap 3 geeft u in het gele 
veld Omschrij ving een naam en daar-
onder een afzender (zie fi guur 3). U 
kunt via het zoekglaasje een tevoren 
omschreven relatie selecteren. Deze 
gegevens komen in het deelcontact 
en in het tabblad Correspondentie.
Onlangs heeft Promedico ervoor 
gezorgd dat ook grotere bestanden 
(met meer Mb) kunnen worden toe-
gevoegd. Omdat medische dossiers 
via Zorgmail FileTransfer worden 
binnengehaald, komen er meer 

verschillende bestandstypen binnen. 
Daarom kan nu een grotere variëteit 
aan bestanden worden ingezien, 
bijvoorbeeld tiff-bestanden.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 3. Stap 3: het invoeren van de kenmerken van het document
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OmniHis Scipio
Papierloos werken

Het papierloos houden (of maken) 
van de huisartsenpraktijk wordt 
door OmniHis Scipio op verschil-
lende manieren ondersteund. In 
deze T&T beschrijven we hoe u een 
koppeling van digitale documenten 
maakt, zonder dat u het betreffende 
document met digitale tekstherken-
ning hoeft te verwerken. 

Onder de taakknop Berg bestanden 
op van het tabblad 9 Bestanden van 
de Patiënt administratie kunnen alle 
soorten bestanden, bijvoorbeeld de 
pasfoto, foto’s en pdf-formulieren 
geautomatiseerd in de bestanden-
map van de patiënt worden opge-
borgen. Dat werkt zo (zie fi guur 1): 
klik (in tabblad 9) op het duimpje 

(duimpje omhoog), selecteer ver-
volgens in het dialoogvenster de 
map waarin het op te bergen be-
stand zich bevindt. Klik daarna op 
het betreffende bestand/document 
en klaar, OmniHis Scipio doet het 
verplaats- en koppelwerk.
In fi guur 1 is een afbeelding van 
een wond aan de patiënt gekoppeld, 

Figuur 1. Patiëntadministratie, het tabblad 9 Bestanden. De taak-
knop duim omhoog wordt gebruikt om documenten toe te voegen. 

Figuur 2. Na dubbelklikken op de tekstregel ‘Wond januari 2016.
JPG’ wordt de foto getoond.

Figuur 3. De inge-
scande pasfoto in 
het NAW-venster
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met de naam ‘Wond januari 2016.
JPG’. Wanneer u dubbelklikt op 
de regel ‘Wond januari 2016.JPG’, 
wordt de afbeelding getoond (zie 
fi guur 2).
Om een in het bestand geïmporteer-
de pasfoto in het NAW-venster te la-
ten verschijnen, moet de betreffen-
de afbeelding, vóór het importeren, 
de naam ‘pasfoto.jpg’ krijgen (zie 
fi guur 3). Zie voor een uitgebreide 
beschrijving de helptekst, trefwoord 
‘pasfoto’, onder het vraagtekentje. 
Pasfoto’s van nieuw ingeschrevenen 
worden in onze praktijk gemaakt 
van schermafbeeldingen van de pas-
foto’s van een ingescand wettelijk 
identifi catiedocument. Met behulp 
van de toetscombinatie cmd + shift 
+ 4 (op Apple-computers) worden 
de pasfoto’s vanaf het document 
gekaderd. Door het Mac OS-bestu-
ringssysteem wordt aan de op het 
bureaublad geplaatste afbeelding 
de naam ‘schermafbeelding jjjj mm 
dd uu mm ss hh‘ (jaar, maand, dag, 
uur, minuten, seconden, honderdste 
van seconde) toegevoegd. Door met 
de muis langere tijd op de titel van 

de gemaakte afbeelding te klikken, 
kan de titelnaam veranderd worden 
in ‘pasfoto.jpg’. Als de pasfoto op 
deze wijze in de gegevens van de 
patiënt is geïmporteerd, verwijdert 
u de op het bureaublad geplaatste 
afbeelding door op deze afbeelding 
met de ctrl-toets ingedrukt te klik-
ken. In het menu kiest u voor ‘Ver-
plaats naar de prullenmand’.
In onze praktijk verwerken wij ook 
pdf-documenten van gemaakte 
longfunctieonderzoeken en 24-uurs-
bloeddrukmetingen. De pdf-bestan-
den worden door de software van 
de betreffende apparaten gemaakt. 
Ecg’s vervaardigd door het huisart-
senlab worden (elektronisch) in het 
pdf-format aangeleverd.
Ontvangen papieren dossiers van 
patiënten worden met een snelle 
scanner ingescand, waarna het 
papier in de shredder gaat. De scan-
ner wordt verder gebruikt voor al de 
binnenkomende papieren informa-
tie die bij de patiënt moet worden 
bewaard.
Als we denken dat het gekozen 
medium, het ontvangen document, 

een vergissing is, bijvoorbeeld om-
dat normaliter een EDIFACT-bericht 
wordt ontvangen, dan bellen we de 
verzender op met de vraag waarom 
de uitwisseling van gegevens in dit 
geval niet digitaal is gebeurd. EDI-
FACT-verwerking van ingekomen 
berichten heeft altijd onze voorkeur 
omdat dit de verst doorgevoerde 
automatiseringsfuncties mogelijk 
maakt. 

Een tip voor Mac OS-gebrui-
kers
Wanneer u de toets-muiscombinatie 
ctrl-toets ingedrukt houdt en ver-
volgens met de muis verticaal gaat 
scrollen (heen en weer) wordt 
de getoonde informatie op het 
beeldscherm traploos vergroot en 
verkleind (zie fi guur 4). Dit is een 
geweldige functionaliteit, die met 
elke applicatie werkt en ingespan-
nen turen op het beeldscherm sterk 
verminderd.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM 

Figuur 4. Een 
1920 x 1080 @ 
60 Hz beeld-
scherm. De 
afbeelding toont 
het resultaat van 
het vergroten van 
de tekst op het 
scherm.
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CGM Huisarts
Het koppelen van 
afbeeldingen aan het 
patiëntendossier

Het is mogelijk om in CGM huisarts 
afbeeldingen direct te koppelen 
aan een dossier van een patiënt. 
Het handigst vind ik de koppeling 
aan het diagnostisch archief ofwel 
meetwaarden. Als voorbeeld heb 
ik afbeeldingen genomen van een 

door mij zelf gemaakt protocol voor 
het registreren van de meetwaarden 
ten behoeve van chronische wond-
zorg. Het is mogelijk om met de 
camera gemaakte afbeeldingen van 
de wond te koppelen aan de meet-
waarden in het patiëntendossier.

Figuur 1. Het TIME- 
protocol wondzorg
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Het wondzorgprotocol heb ik op-
gebouwd uit eigen meetwaarden. 
Ik ben daarbij uitgegaan van de 
TIME-indeling die hiervoor wordt 
gehanteerd. Tot nu toe blijken er 
geen NHG-labcodes te bestaan voor 
de rubrieken in deze TIME-indeling. 
In fi guur 1 is het schermoverzicht te 
zien van het gemaakte protocol.
Ik heb daarbij gebruikgemaakt van 
de mogelijkheden binnen de me-
tingen. In fi guur 2 is te zien welke 
datatype er per meting kan wor-
den gedefi nieerd. Voor de rubriek 
opmerkingen heb ik gekozen voor 
Memoveld en voor de wondfoto 
Plaatje.
In fi guur 3 is te zien wat het re-
sultaat is als je de wondfoto hebt 
opgeslagen. Het wijst voor zichzelf 
bij het invullen van het protocol. 
Selecteer de juiste foto en deze 
wordt opgeslagen in de database. 
Kwijtraken kan dus niet. In het over-
zicht van de meetwaarden is de foto 

Figuur 2. 
De verschillende 

datatypen

terug te vinden als een nummer. 
Aanklikken opent de foto vanuit de 
database.
Afbeeldingen kunnen ook in het 
onderdeel Documenten van de 
patiënt worden gekoppeld. Het is 
verstandig om daarbij ook altijd te 
kiezen voor Opslaan in database. In 
het andere geval mag het bestand 
namelijk niet worden verplaatst of 
verwijderd.
Voor het koppelen heb ik als hand-
leiding via documenten een Power-
Point-presentatie gemaakt. Deze kan 
ik elke belangstellende opsturen. 
Datzelfde geldt trouwens voor het 
wondzorgprotocol, dat ik als xml-
bestand kan opslaan, zodat u het in 
uw systeem kunt importeren. Een 
vergelijkbaar protocol heb ik trou-
wens gemaakt voor afbeeldingen 
van fundusfoto’s.

RENÉ VAN LEEUWEN
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Figuur 3. 
De opgeslagen foto is terug 

te vinden als een nummer
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MicroHIS
Documenten koppelen

Externe documenten, zoals brie-
ven van een specialist, ecg’s en 
foto’s van huidafwijkingen, kunnen 
eenvoudig in de correspondentie 
worden opgeslagen. Maak hiervoor 
een nieuwe brief aan in de corres-
pondentie en voeg het bestand toe 
via de knop Toevoegen of sleep het 
bestand erheen vanuit de verkenner 
(zie fi guur 1). Later is het bestand 
eenvoudig te openen door erop te 
klikken.
Voor het koppelen van grotere 
aantallen bestanden in de corres-
pondentie is de scanmodule uiterst 

geschikt. In de map Koppelen 
documenten (zie fi guur 2) kunnen 
ook bestanden worden geplaatst 
die u bijvoorbeeld via dossierover-
dracht hebt gekregen, waarna ze 
eenvoudig te koppelen zijn (zie de 
handleiding van de scanmodule). 
Deze functionaliteiten maken het de 
moeite waard de losse scanmodule 
aan te schaffen.
Documenten kunnen ook bij on-
derzoeken worden geplaatst. Bij 
alle onderzoeken, zoals bij het 
audiogram of ecg, is via het tabblad 
 Bestand een document toe te voe-

gen (zie fi guur 3). Het bestand kan 
er ook eenvoudig vanuit de verken-
ner heen worden gesleept.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
CAROLINENORG-SCHULPEN@MEDITTA.NL

Figuur 1. Een bestand als nieuwe brief toevoegen aan correspondentie

Kijk voor meer tips & trucs op Haweb: https://haweb.nl/groep/orego/docs/folder/tips-en-trics.
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Figuur 2. Een bestand als nieuwe brief toevoegen via de scanmodule 

Figuur 3. Een bestand toevoegen aan een onderzoek
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