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HET HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK VAN DE LHV

Een blik in de gesloten 
 wereld van HIS-leveranciers

In april heeft de LHV de resultaten bekendgemaakt van een grootscheeps onderzoek 
naar negen HISsen, dat in het najaar van 2015 heeft plaatsgevonden. HISsen vergelijken 
is wel wat anders dan een stofzuigertest. Dat neemt niet weg dat de onderzoekers van 
bureau Inview uit Huizen hebben geprobeerd een Consumentenbond-achtige aanpak na 
te streven. 

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM

Op het besloten deel van de 
LHV-website kunt u alle waar-
deringen bekijken. U moet er 

dan echt wel even voor gaan zitten om 
het in u op te nemen. Het overzicht 
oogt als een soort grote kruistabel – op 
de ene as de HISsen en op de andere 
as alle onderzochte eigenschappen. 
Het is heel makkelijk om iets speci-
fieks terug te vinden, maar overzicht 
krijgen is een stuk lastiger.
Dat komt ook omdat het een zeer 
gesloten onderzoeksopzet betreft. Be-
oordeling van ieder onderzocht terrein 
resulteert in een puntenscore. Alleen 
hierop vergelijken doet tekort aan 
het geheel. Vooral het gevoel dat het 
werken met een HIS geeft is belangrijk 
en moeilijk te meten.

De HISsen hebben een kader waaraan 
zij moeten voldoen, het HIS-referen-
tiemodel van de NHG. Geen enkel HIS 
lukt dat. De ontwikkeling van ieder 
HIS is ook een continu proces met 
historie en zich wijzigende visies. De 
HIS-leveranciers nemen daarin uitein-
delijk de beslissingen. Daarnaast zijn 
er invloeden van buiten, zoals wet- en 
regelgeving, en veranderingen in het 
beleid rond de financiering van de 
zorg. En allerlei nieuwigheden die de 
ene HIS-leverancier snel en de andere 
traag inbouwt. Die cultuur van voor-
lopers en achterlopers is minstens zo 
belangrijk. Het is moeilijk daarop te 
scoren.
Elke HIS-leverancier heeft een vragen-
lijst voor de onderzoekers ingevuld. 

De antwoorden kunnen ook min-
der compleet of ontwijkend zijn. 
Dat geeft ook al een indruk van 
de cultuur bij het betreffende be-
drijf. Daarnaast heeft een gebrui-
kerspanel van vier huisartsen, 
twee assistentes en twee POH’ers 
een aantal scenario’s dat in de 
praktijk kan voorkomen laten 
naspelen. De HIS-leveranciers 
demonstreerden de prestaties 
van hun HIS voor dit panel. Dit 
heeft tot een score gebruikers-
vriendelijkheid geleid.

Eerste serieuze poging
Al met al is het een prima initiatief 
van de LHV. Maar het heeft een hoop 
energie en geld gekost. En er zijn losse 
eindjes. Zo is alleen naar de huisarts 
als gebruiker gekeken en niet naar de 
assistente en de praktijkondersteuner. 
Ook is geprobeerd een overzicht te 
krijgen van de kosten van de verschil-
lende HISsen. Dat is niet gelukt. Het 
is ook de eerste keer in de dertigjarige 
historie van HIS-gebruik dat een seri-
euze poging wordt gedaan een totaal-
beeld te verkrijgen. 
NedHIS, de koepelorganisatie van 
HIS-gebruikers, had dit onderzoek 
nooit kunnen laten doen, omdat het 
veel te kostbaar is. Het onderzoek is 
een poging om de gesloten wereld van 
HIS-leveranciers meer open te stellen. 
Alle leveranciers kregen de kans om 
mee te werken en de belangrijksten 
deden mee. Eén HIS heeft een duide-
lijke onvoldoende gescoord, Cito HIS. 
De andere HISsen zijn allemaal met 
een voldoende tot goed cijfer door de 
test gekomen. Hoe vaker dit onder-
zoek gebeurt, hoe beter de kwaliteit 
zal worden. Ook dit is een leerproces.
Snel naar de resultaten van het on-
derzoek? Ga naar www.lhv.nl en vul 
in het zoekvenster de termen ‘HIS’ en 
‘vergelijking’ in. 

Promedico: 
spilfunctie HIS bij ketensamenwerking

“Met de komst van de keteninformatiesystemen voor de eerstelijns 

zorg is een enorme stap gezet naar meer efficiëntie bij de behandeling 

van chronisch zieke patiënten”, zegt Product Owner Onno Minderaa 

van Promedico. “De ketenpartners delen informatie en zien met één 

druk op de knop welke zorg de patiënt krijgt. Wat wij willen, gaat nog 

een stap verder en biedt straks veel voordelen voor multidisciplinaire 

samenwerking.”

POH in HIS
De innovatie waaraan Promedico momenteel werkt, stelt de praktijk-

ondersteuner (POH) in staat informatie over chronisch zieke patiënten 

‘gewoon’ in huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP vast te 

leggen en van daaruit te delen met ketenpartners. Nu gebeurt dat nog 

apart via het keteninformatiesysteem (KIS), waardoor sommige  

informatie dubbel wordt ingevoerd of helemaal niet terug te vinden is.

Vooruitlopend op de ontwikkeling participeerde Promedico in KIS  

Care2U en koppelde het de eigen kennis van de huisartsenpraktijk aan 

die over de werking van en in zorgketens. De samenwerking zal dit 

jaar leiden tot de eerste ‘release’ van het nieuwe systeem, het enige 

met zo’n verregaande integratie tussen HIS en KIS. Geïntegreerd is 

dan onder meer het laten uitvoeren van labonderzoek voorafgaand 

aan een kwartaalconsult, de ketenzorgprotocollen, behandelplannen 

op maat en het (sociale) netwerk van de patiënt.

Promedico creëert daarmee niet alleen onderscheid in de markt, het 

zorgt in de huisartsenpraktijk voor meer gemak, snelheid, minder kans 

op fouten én verdere kostenbesparing, aldus Minderaa. “Het sluit 

naadloos aan op onze visie dat die informatie in het HIS van de  

huisarts beschikbaar is. Relevante informatie voor andere keten- 

partners wordt direct gedeeld of vrijgegeven, zonder dat daarvoor 

extra handelingen worden verricht. Om die reden ontwikkelen we ook  

een open systeem. We werken nauw samen met Care2U, maar elke 

KIS-leverancier kan aanhaken.” 

“Elke KIS-leverancier 
         kan aanhaken” 
Ontlasten
Het ontlasten van de huisarts staat eveneens centraal in andere in-

novatietrajecten van Promedico. Momenteel wordt de mogelijkheid 

ontwikkeld huisartsen in een afgeschermd webportaal voor patiënten 

hun visie op uitslagen te laten geven, zodat dat later niet telefonisch 

hoeft. Met FocusCura bouwt Promedico mee aan een telemonitorings-

programma waarmee thuismetingen van chronisch zieke patiënten  

voor de huisarts realtime in beeld zijn. “Zo helpen we de huisarts op 

verschillende fronten zijn werk efficiënter te doen”, besluit Minderaa.

Gemakkelijker en sneller werken, met minder kans op fouten. Het zijn centrale elementen in  
de systemen die Promedico – mede met het oog op de toenemende samenwerking in de  
eerste- en tweedelijns zorg – zelf en met partners ontwikkelt. Doelmatigheid staat centraal.

Gemakkelijker, sneller en minder kans op fouten

Straks kan de POH ‘gewoon’ in het HIS werken
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