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IS VEILIG MAILEN MET DE 
P ATIËNT MOGELIJK?

WANNEER IS E-MAILEN MET DE PATIËNT VEILIG? OF VEILIG 

GENOEG? MAG JE BIJVOORBEELD MAILEN MET EEN PATIËNT 

VANAF EEN GMAIL-ACCOUNT? HET IS GEEN MAKKELIJKE MATERIE 

EN WIE EEN ANTWOORD OP DERGELIJKE VRAGEN ZOEKT, 

VERDWAALT VAAK IN NOGAL TECHNISCHE VERHANDELINGEN 

WAAR JE ALS NIET-ICT’ER WEINIG VAN BEGRIJPT. DAAROM 

BESCHRIJVEN WE EEN AANTAL BASISGEDACHTEN DIE U IN HET 

ACHTERHOOFD KUNT HOUDEN.

EEN VRAAG OP DE FACEBOOKPAGINA DOKTERSASSISTENTEN: ‘HOE GAAN JULLIE 

OM MET HET INSCHRIJVEN VAN PASSANTEN? BIJ ONZE PRAKTIJK MOETEN WE 

VOLGENS HET PROTOCOL DE ID-KAART/HET PASPOORT EN DE ZORGPAS KOPIËREN 

EN BEWAREN IN EEN MAP. MAAR IK HEB AL EEN PAAR KEER VERNOMEN DAT DIT 

HELEMAAL NIET MAG.’ HOE ZIT HET PRECIES?

9

HET INSCHRIJVEN VAN PASSANTEN12

SynthesHis is het gezamenlijke 

tijdschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego

EDITIE 3 - 2017 | JAARGANG 16

COVERFOTO: LANDGRAPHICS

16
DE NEDHIS DEMODAG BESTOND DIT JAAR UIT TWEE DELEN. IN DE OCHTEND 

LIETEN TEAMS VAN HIS-GEBRUIKERS ZIEN WAT HUN SYSTEEM TE BIEDEN HEEFT 

OP HET VLAK VAN COMMUNICATIE MET DE PRAKTIJ K VIA PORTALEN. 

IN DE MIDDAG STOND HET VERHUISBERICHT CENTRAAL. HOE KOMEN DOSSIERS 

BINNEN EN HOE VERWERK JE ZE? OF, ZOALS DAGVOORZITTER LEO VAN ROOIJ EN 

HET FORMULEERDE: ‘WAT JE MOET DOEN OM VAN DE GOEDBEDOELDE DATA EEN 

FATSOENLIJ K DOSSIER TE MAKEN.’

COMMUNICATIE MET DE PRAKTIJK VIA 
 PORTALEN EN HET VERHUISDOSSIER
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RedactioneelDE GEHEIME REGELS 
VAN DE HUISARTS

VERDER IN 
DIT NUMMER

U WILT SOMS GEGEVENS VAN EEN PATIËNT 

ONTHOUDEN DIE NIET IN HET MEDISCH DOSSIER 

THUISHOREN, MAAR DIE WEL BELANGRIJK ZIJN 

VOOR GOEDE ZORG. DERGELIJKE NOTITIES KUNT U 

ALS PERSOONLIJKE WERKAANTEKENINGEN IN HET 

HIS ZETTEN, WAARBIJ ZE ZICHTBAAR WORDEN ALS 

U HET DOSSIER VAN DE BETREFFENDE PATIËNT 

OPENT. HOE DOET U DAT? EN WELKE ROL SPEELT 

DE HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE WET- EN 

REGELGEVING HIERBIJ?

 4  Kort nieuws
 6   Markante mensen: Leonora Grandia
 8  Column Isar Wulffaert
 15 Column Roelf Norg
 21 Column Monique Hollema-Spijker
 32 Een pdf-bestand maken  

van het verhuisdossier
 35 Tips en Trucs

22

&

Hoofdpijn, 
gedoe en 
handige 
kneepjes

Het elektronisch verhui-
zen van het medisch 
dossier van de vorige 
naar de nieuwe huisarts 
behoort in bijna alle 
huisartsenpraktijken tot 
de werkroutine. Dat het 
zover is gekomen heeft jaren geduurd. Door grotere 
 ervaring en toegenomen gebruik zijn de technische 
hobbels grotendeels overwonnen. Ook is de kwaliteit 
verbeterd van hetgeen de ontvangende kant binnen-
krijgt. Toch is er nog veel winst te behalen. Daarover 
ging het in praktische zin tijdens de NedHIS Demo-
dag (pagina 16). Ook Jan-Arie van Wijngaarden 
schrijft erover in zijn artikel ‘Verhuisdossier: hoofdpijn-
dossier?’ (pagina 30). Ten slotte leest u in de rubriek 
Tips en trucs hoe u een ontvangen dossier kunt 
 bewerken, zodat u ermee aan de slag kunt.
Veilig communiceren via e-mail is een uitdaging. Roelf 
Norg legt u in huis-tuin-en-keukentaal uit waar u op 
moet letten. Leonora Grandia is al jaren bezig met het 
verbeteren van de medicatiebewaking voor apothe-
kers en huisartsen. Het is een passie van haar gewor-
den en ze beleeft er veel plezier aan. Casper Tomb-
rock vertelt u wat de voordelen zijn van het inschrijven 
van een passant via gebruik van de UZI-pas.
De NedHIS Demodag had als tweede onderwerp de 
ontwikkelingen rond de patiëntportalen. Die worden 
steeds belangrijker. In een aantal praktijken plannen 
patiënten een groot deel van de afspraken elektro-
nisch zelf in. Hoe loggen ze veilig in? Wat hebben ze 
eraan? Welke ontwikkelingen kunnen we nog meer 
verwachten? Binnen de redactie heeft een fanatieke 
discussie gewoed over de ‘geheime’ regels die huis-
artsen al sinds jaar en dag in het HIS kunnen vastleg-
gen. Er zijn juridische standpunten over, maar ook zijn 
er veel praktische verschillen tussen de HISsen (pagi-
na 22). We hopen dat u na een welverdiende kerst-
vakantie in 2018 weer vol inspiratie aan de slag gaat 
met uw HIS.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

BEGIN 2004 HEBBEN WE EEN THEMANUMMER 

GEMAAKT OVER HET ELEKTRONISCH VERZENDEN 

VAN GEGEVENS UIT HET MEDISCH DOSSIER. DE 

VERWACHTINGEN WAREN TOENTERTIJD HOOG-

GESPANNEN. HET ZOU MOGELIJK WORDEN 

DOSSIERS TUSSEN DE VERSCHILLENDE HISSEN UIT 

TE WISSELEN. DE VERHUIZING VAN MEDISCHE 

DOSSIERS BLEEK ECHTER PROBLEMATISCH. 

HOE IS HET SINDSDIEN GEGAAN?

VERHUISDOSSIER: 
HOOFDPIJNDOSSIER?30
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Er is een wijziging aangebracht in de 
‘ongewenste groepen’ in de G-Stan-
daard. Hiermee wordt medicatiebewa-
king op kruisovergevoeligheid onder-
steund. Als gevolg van de wijziging is 
actie nodig in de apotheek én in de 
huisartsenpraktijk. 
De geneesmiddelen uit de ongewenste 
groep (OG) Mesalazinegroep in de 
G-Standaard vallen sinds 1 november 
2017 onder de OG NSAID’s (inclusief 
salicylaten). De OG Mesalazinegroep is 
hiermee komen te vervallen. OG 
NSAID’s (inclusief salicylaten) omvat 

per 1 november NSAID’s, coxibs, 
salicylaten en mesalazine en verwante 
verbindingen. Het Geneesmiddel 
Informatie Centrum van de KNMP 
adviseert huisartsen en apothekers om 
in het HIS/AIS na te gaan voor welke 
patiënten momenteel OG Mesalazine-
groep is gekoppeld, en om bij deze 
patiënten ook de OG NSAID’s (inclu-
sief salicylaten) te koppelen. Dit ge-
beurt niet automatisch.
Bovenstaand advies is bedoeld voor 
huisartsen en apothekers die een HIS/
AIS hebben met informatie uit de 

G-Standaard. Koppelen deze huisart-
sen en apothekers in het HIS/AIS niet 
OG NSAID’s (inclusief salicylaten) bij 
patiënten voor wie OG Mesalazine-
groep is gekoppeld? Dan vindt per 1 
november geen bewaking meer plaats 
op kruisovergevoeligheid voor mesala-
zine en verwante verbindingen.
Voor vragen kunnen huisartsen en 
apothekers contact opnemen met de 
GIC-helpdesk via 070 – 37 37 377 of 
gic@knmp.nl.

Bron: KNMP

Sinds ruim een jaar bestaan er concrete adviezen voor 
eerstelijnszorgverleners voor het voorschrijven bij patiën-
ten met levercirrose. Voordat zorgverleners deze adviezen 
kunnen gebruiken is het handig dat ze voldoende kennis 
over het onderwerp hebben. Verder zullen ze hun patiën-
tendossiers moeten opschonen, omdat de contra-indicatie 
‘leverfunctiestoornis’ op termijn verdwijnt en plaatsmaakt 
voor de nieuwe contra-indicatie ‘levercirrose’.
Health Base heeft samen met het NHG en andere part-
ners, een VIMP (Verspreidings- en implementatie Impuls) 
subsidie van ZonMw gekregen om de implementatie van 
de geneesmiddeladviezen bij levercirrose te versterken. 
Een onderdeel hiervan is het beschikbaar stellen van 
FTO-materiaal voor eerstelijnszorgverleners. Health Base 
wil FTO-groepen ondersteunen bij het houden van een 
FTO over dit onderwerp en het opschonen van hun 
patiëntendossiers.
Het FTO-materiaal zal bestaan uit een PowerPoint-presen-
tatie, een document met achtergrondinformatie en een 
draaiboek voor het opschonen van de contra-indicatie 
‘leverfunctiestoornis’. Het materiaal komt naar verwach-
ting in het eerst kwartaal van 2018 beschikbaar op de 
website www.geneesmiddelenbijlevercirrose.nl.
Behalve voor het opstellen van FTO-materiaal wordt de 
subsidie ook gebruikt om de kennis over geneesmiddelen 
bij levercirrose te vergroten. Zo wordt er aandacht be-
steed aan onderwijs voor studenten farmacie en genees-
kunde, en worden er publicaties voor vakbladen geschre-
ven. Verder wordt er onderzoek gedaan naar communica-
tie tussen zorgverleners over de ernst van de cirrose en 
naar de ICT-technische implementatie hiervan in de 
medicatiebewakingssystemen.

Bron: Health Base

   Veilig e-mailen met zorgprofessionals en patiënten

Met Secure Hosted Mail van ZorgMail mailt u heel eenvoudig 
met specialisten, andere zorgverleners en patiënten.
Huisartsen maken al jaren veelvuldig gebruik van ZorgMail EDI 
berichtendienst. Gewoon mailverkeer gaat helaas vaak nog 
onveilig. ZorgMail biedt ook de oplossing voor veilig e-mail verkeer. 
Maak er gebruik van!

Waarom Secure Hosted Mail van ZorgMail?

Grootste community van aangesloten zorgverleners

Integratie met verschillende mailprogramma’s, zoals Outlook

Gegarandeerd veilig door encryptie en twee factor authenticatie

Z-Netwerken biedt ondersteuning bij de inrichting van alle 
werkplekken in uw praktijk. Neem contact met ons op voor de 
mogelijkheden.

info@z-netwerken.nl  | www.z-netwerken.nl

Wijziging in de G-standaard

FTO-materiaal ‘genees-
middelen en de lever’ 
 binnenkort beschikbaar

NedHIS heeft een 
nieuw logo. Een 
gestileerde accolade 
die de overkoepe-
lende- en bindende 

functie van NedHIS symboliseert. Met een extra streepje onder 
de ‘e’ om het elektronische aspect van de HIS te benadrukken. 
En denk je ‘ja, maar die e staat helemaal niet voor elektronisch’, 
ook goed. Dan is het gewoon een leuk streepje onder de ‘e’.
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VRAAG: wat is – naast de patiënt – een van de belangrijk-
ste pijlers in de huisartsenpraktijk? 
ANTWOORD: het huisartsinformatiesysteem (HIS) en alles 
wat daarmee te maken heeft.

En dáárvoor kom je naar het NedHIS-congres. 
Hét congres op het gebied van informatie en 
communicatie in de huisartsenpraktijk. Dit jaar 
alweer de 27ste jaargang, met vele sessies over 
de workflow in de huisartsenpraktijk. 

Sessies | Zo zijn er natuurlijk ook weer de tips en 
trucs van de HISsen: CGM Huisarts, Medicom, 
MicroHIS, OmniHis en Promedico. Deze sessies 
zijn ieder jaar een groot succes. Er is ook veel 
aandacht voor nieuwe ontwikkelingen binnen de 
HISsen en wet- en regelgeving/NEN-normen.
Verder onder veel meer:
• Door handig(er) gebruik te maken van de 

ICT-middelen in je praktijk kun je tijd besparen. 
Ja, echt… Kom naar de sessie ‘ICT levert 
tijdwinst op’.

• Hot item: beveiliging in de huisartsenpraktijk. 
De Europese Privacywetgeving (de AVG) 
wordt op 25 mei 2018 van kracht en dreigt met 
hoge boetes. Wat ga je doen in de praktijk? 

• Declaja-declanee: wanneer en hoe declareer 
je nu wat en waar? Wat is handig om te weten 
vóór je gaat declareren? Wat mag je nu 
precies wanneer rekenen? Allemaal vragen 
waarop deze heldere interactieve workshop 
uitgebreid ingaat.

• Ketenzorg zonder KIS. Voor de huisarts, POH 
en assistente is het niet handig dat er in twee 
systemen geregistreerd wordt. Om de patiën-
tenzorg beter en eenvoudiger vast te leggen is 
een integrale oplossing gevonden, waarbij de 
nadruk ligt op bronregistratie binnen het HIS. 
Hierdoor is er altijd een compleet overzicht van 
alle informatie over de patiënt, zonder dat je in 
twee systemen hoeft te werken.

• De tien apps die geen enkele huisarts mag 
missen. Welke van de meer dan zevenhonderd 
apps zijn nou echt de moeite waard? Welke 
mag je écht niet missen? En zijn ’t eigenlijk wel 
allemaal gezondheidsapps…?

• Passende afspraken tussen voorschrijvers en 
verstrekkers over de informatie-uitwisseling en 
inregeling ervan vormen de basis voor het op 
orde brengen van de medicatielijsten. Daar 
gaat de sessie ‘Het op orde houden van het 
medicatieoverzicht in het HIS’ nader op in.

• Hoe zit het met de registratie van data en het 
gebruik voor wetenschappelijk onderzoek? 
Ontdek het bij de IPCI-quiz.

• Of bezoek de volgende sessies: ‘Komt een 
patiënt bij de dokter, de apotheek en het 
ziekenhuis’, ‘Communicatieplatform zorgverle-
ner-patiënt’, ‘De geïnformeerde patiënt’ of 
‘Triage in de huisartsenpraktijk’.

  Op onze informatiemarkt staan tal van bedrij-
ven die je de laatste ‘snufjes’ kunnen laten zien 
en/of je vragen kunnen beantwoorden. 

  En er komt een inspirerende keynotespeaker… 
Diens naam houden we nog even geheim.

  Last but not least: je wordt de hele dag goed 
verzorgd met onder andere een uitgebreide lunch 
en tot slot een walking dinner.

Voor wie is het congres? | Huisartsen, 
assistentes, POH’ers, apothekers, managers 
in de eerstelijnszorg, medewerkers van 
huisartsenposten, beleidsmakers in de 
huisartsenzorg en andere geïnteresseerden

Accreditatie | Het congres is geaccrediteerd 
voor huisartsen, doktersassistentes en 
praktijkondersteuners.

Kosten | Deelnemers betalen € 100,-  
per persoon.  

  Ben je huisarts én lid van Atlas, Orego, 
OmniHis of VeGOM, dan kan je – zonder 
extra kosten – twee praktijkmedewerkers 
meenemen.  

  Ben je praktijkmedewerker en kom je 
zonder de huisarts, dan kan je nog één andere 
praktijkmedewerker meenemen. Ook dan 
blijven de kosten € 100,-. Voorwaarde is wel 
dat de praktijk lid is van Atlas, Orego, OmniHis 
of VeGOM.

De catering, lunch en diner zijn in de prijs 
inbegrepen.

Waar en wanneer | woensdag 14 maart 2018
Hotel Vianen , Prins Bernhardstraat 75,  
4132 XE Vianen

Aanmelden | Deelnemen aan het NedHIS-
congres kan alleen door opgave via de 
website www.nedhis-congres.nl. Je vindt 
daar ook het complete programma en alle 
praktische informatie. De inschrijving zal in 
januari 2018 worden geopend. Schrijf je in 
voor de nieuwsbrief.

Het congres wordt georganiseerd  
door NedHIS
In NedHIS, de koepel van gebruikersvereni-
gingen van HISsen, 90 procent van de huisart-
sen verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de 
gebruikersverenigingen in het overleg met 
gezamenlijke partners en onderhoudt contact 
met landelijke spelers in de zorg, zoals NHG, 
LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars.

Contactadres | NedHIS | Eikeboom 21  
101 VA Culemborg | Secretariaat@nedhis.nl |
www.nedhis-congres.nl



Leonora Grandia is apotheker en begon haar loopbaan bij  de KNMP. Aanvankelij k werkte ze 
vooral aan handboeken en beantwoordde ze vragen die via de helpdesk binnenkwamen. Lang-
zaamaan ging ze ook aan de G-Standaard werken, de databank die het voorschrij ven, afl everen, 
bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. Toen ze hierbij  een meer 
coördinerende rol kreeg, stapte ze over naar Z-Index, het bedrij f achter de G-Standaard.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

LEONORA GRANDIA, APOTHEKER EN WERKZAAM BIJ Z-INDEX

‘Winst voor de gebruiker. 
Dat is het belangrij kst’

‘Bij Z-Index kreeg ik de verantwoorde-
lijkheid voor de ontwikkeling van de 
G-Standaard op het vlak van de far-
macotherapie. Voor mij is de belang-
rijkste vraag daarbij: hoe kan de 
G-Standaard de zorgverleners het 
beste helpen bij hun werk? Ik vind het 
mooi dat ik met mijn werk heel farma-
cotherapeutisch Nederland verder kan 
helpen in het vak. Aan de ene kant 
moet ik voor het verder ontwikkelen 
van de G-Standaard met een soort 
overkoepelende blik kijken: wat speelt 
er landelijk, wat zijn ontwikkelingen, 
vereisten en belangen? En aan de 
andere kant ben ik toch praktisch 
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bezig. Want je kan eindeloos praten 
over een prachtige toekomstvisie, 
maar uiteindelijk gaat het erom wat je 
doet. En wat dat daadwerkelijk bij-
draagt in de dagelijkse praktijk.’

Wensen uit de praktij k 
waarmaken
‘Wat mij de meeste voldoening geeft, 
is als we op basis van signalen van 
gebruikers verbeteringen doorvoeren 
die direct merkbaar zijn in de praktijk. 
Zo kwam er vanuit NedHIS een mel-
ding dat de huisarts in het voorschrijf-
proces te veel keuzen moet maken 
tussen verschillende voorschrijfpro-

ducten. De huisarts wil kiezen voor 
een werkzame stof in een bepaalde 
sterkte, bijvoorbeeld 10 mg alendroni-
nezuur. Dat er vervolgens tabletten 
zijn met verschillende zoutvormen – 
de ene tablet is bijvoorbeeld een 
kaliumzout en de andere natriumzout 
– is geen relevante info voor de huis-
arts. Die zegt: “Doe mij gewoon deze 
werkzame stof en de rest mag de 
apotheker uitzoeken.”’

Pragmatische aanpak
Aan dit soort wensen voldoen, kost 
vaak wel meer tijd dan Leonora zou 
willen. ‘Eerst zoeken we uit of er voor 
het uitvoeren van de wens voldoende 
draagvlak is en ook voor andere 
belanghebbenden – zoals de apothe-
kers – tot een werkbare situatie leidt. 
Daarna kijken we naar de technische 
consequenties en dat waren er in dit 
geval aardig wat. We moesten de 
samenstelling van medicijnen op een 
andere manier opslaan. Dat hebben 
we heel pragmatisch aangepakt: elke 
maand werd een bepaalde stof omge-
zet naar het nieuwe format. Drie jaar 
later was het rond.’
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LEONORA GRANDIA, APOTHEKER EN WERKZAAM BIJ Z-INDEX

‘Winst voor de gebruiker. 
Dat is het belangrijkst’

het medicatieproces. ‘Dit is een fun-
damentele wijziging in het proces van 
voorschrijven en verstrekken die ook 
gevolgen heeft voor de G-Standaard. 
Zo’n verandering heeft veel techni-
sche componenten, maar uiteindelijk 
gaat het weer om wat je er in de 
praktijk mee kan. Hoe deze verande-
ring het vastleggen en uitwisselen 
van medicatiegegevens efficiënter en 
veiliger maakt. Winst voor de gebrui-
ker – dat is het belangrijkst.’ 

Kleine aanpassingen maken 
verschil
‘De G-Standaard kan hierin op be-
paalde punten ook een rol spelen en 
soms kunnen we met kleine aanpas-

singen al een verschil maken. Een 
voorbeeld: in de gegevens die je bij 
de zogenaamde “medicatieafspraak” 
kan vastleggen, is een veld toege-
voegd waarin je bij het voorschrijven 
een aantal soorten bijzonderheden 

kan aangeven. Zoals “bewust hoge 
dosering” of “wijziging baxter per 
rolwissel”. Dan weten de betrokke-
nen dat de wijziging in de medicatie 
pas bij de volgende nieuwe rol hoeft 
in te gaan. Dat kan straks telefoon-
tjes van de apotheker schelen. Dat 
zijn van die dingen waar je mensen 
echt blij mee kan maken.’ 

Goede aansluiting
‘Verder onderzoeken we momenteel 
hoe de medicatiebewaking op het 
medicatieproces moet aansluiten. 
Waar je nu vaak bij elk voorschrift 
een signaal krijgt, kan dat straks een 
stuk beter ingericht worden. Hoe dat 
het beste aansluit bij wat wenselijk is 

in de praktijk, hebben we pas met 
NedHIS besproken. Dat was heel 
nuttig en dan merk je hoe fijn het is 
dat huisartsen daarover meedenken 
en dat je de inzichten vanuit de 
praktijk kan meenemen.’ 

Flexibele medicatiebewaking
‘Een ontwikkeling waar ik trots op ben 
is het steeds slimmer en flexibeler 
worden van de medicatiebewaking. 
Van oudsher kon de G-Standaard 
slechts twee variabelen combineren en 
dat leverde veel overbodige meldingen 
op. Vroeger kreeg je bij iedereen die je 
een NSAID voorschreef de vraag of er 
een maagbescherming nodig is. Nu 
neemt de G-Standaard ook de leeftijd 
mee en of iemand al maagbescher-
mers slikt. Ook kan de G-Standaard 
nu de labwaarden meenemen in de 
medicatiebewaking. Zo is heel de 
bewaking op nierfunctie nu gebaseerd 
op de labwaarde. Daardoor kan per 
klaringsrange een specifiek advies 
worden gegeven en hoeft er ook niet 
meer bij alle patiënten ouder dan 
zeventig jaar een signaal te worden 
gegeven. Dat gaat dus onnodige 
meldingen schelen! Promedico heeft 
inmiddels een eerste set beslisregels 
van deze slimme versie in gebruik 
genomen, met blije eindgebruikers als 
resultaat.’

Medicatieproces 
Een niet te missen ontwikkeling 
waarin Leonora ook een rol speelt, is 

‘Als huisarts Adriaan Mol tijdens een 
overleg met een lach zegt dat een 

doorgevoerde verbetering echt heel 
handig is in de praktijk… 

Of als apotheekhoudend huisarts 
Hanneke Tan zegt dat ze een bepaalde 

vernieuwing zo fijn vindt, omdat ze 
daardoor veel minder signalen krijgt… 
Dat is waar ik het voor doe, dat geeft 

me het gevoel dat ik zinvol bezig ben.’

‘DE MEDICATIEBEWAKING WORDT 
STEEDS SLIMMER: DAT SCHEELT 
DUS ONNODIGE MELDINGEN!’
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ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

 

EPDvanMorgen.NL
Stel
 
Stel, u bent de baas
 
Stel, u hebt meer tijd voor de patiënt
 
Stel, u hoeft nooit meer berichten te koppelen
 
Stel, u kunt zelf bepalen hoe uw HIS eruitziet en welke informatie u ziet
 
Stel, u mist nooit meer gegevens van de huisartsenpost, het ziekenhuis of de apotheek
 
 

Wilt u ook meer invloed op de functies van het HIS die u het leven leuker en makkelijker maken?
 
Wilt u ook dat het HIS u beter ondersteunt en werk uit handen neemt, in plaats van tijd kost?
 
Vindt u ook dat wij als zorgverlener moeten kunnen bepalen hoe wij het beste werken?
 

 
Artsen met hart voor de patiënt, aandacht voor werkplezier en vooruitgang
 
Verenig u in: HET MANIFEST INFORMATIE IN DE ZORG
 
Ga naar EPDvanMorgen.NL
 
Onderteken en deel
 

Vandaag is goed
 
Maar Morgen
 
Kan beter!



Mailen met de patiënt. Hoe kan dat veilig? 
Probeer de volgende vragen te beantwoorden: 
1.  Mag u een contactformulier op de website 

laten doorlinken naar een gmail-account? 
2.  Mag u mailen met patiënten 

vanaf een  gmail-account?
3.  Mag u mailen met patiënten 

vanaf een  Ezorg-mailaccount?
 De antwoorden vindt u hier.

Is veilig mailen met de 
 patiënt mogelij k?

ROELF NORG, HUISARTS
HUISARTS.NORG@HOME.NL

En het is natuurlijk ook moeilijke 
materie: wanneer is mail veilig? Of 
veilig genoeg? Vaak verzand je dan in 
erg technische verhandelingen waar 
een niet-ICT’er weinig van begrijpt. 
Toch is het wel belangrijk om een paar 
basisgedachten in het achterhoofd te 
houden. Voor het schrijven van dit 
artikel is onder meer gebruikgemaakt 
van het rapport ‘Veilig omgaan met 
e-mail in de zorg’ van het NICTIZ.1
Om meteen een goed beeld neer te 
zetten: het NICTIZ vergelijkt het 
versturen van een e-mail met het 
versturen van een ansichtkaart. Rechts 
staat het adres van de ontvanger, links 
staat open en bloot de boodschap van 
de verzender aan de ontvanger. De 
foto toont waar de afzender vertoeft. 
De gemiddelde postbode kan zo een 
aardig beeld krijgen van de mensen in 
de wijk waarin hij de post bestelt.
Een e-mail doorloopt schematisch een 
aantal stappen (zie fi guur 1).

STAP 1 | computer van de verzender 
Voor ‘computer’ kan ook ‘telefoon’, 
‘tablet’ of ieder andere mobiel device 
worden gelezen. Is de computer fysiek 
toegankelijk? Is de toegang beschermd 
met een wachtwoord (dat niet op een 
briefje naast de computer staat)? 
Wordt de computer geblokkeerd als de 
werkplek (eventjes) verlaten wordt? 
Blijft de computer de e-mail ophalen 
als deze verloren of gestolen wordt?
En specifi ek: wat gebeurt er met 
e-mails die afgehandeld zijn? Worden 
die verwijderd? Blijven die in de inbox 
en outbox staan? En als ze verwijderd 
worden, wordt de prullenbak (het 
postvak deleted items) dan ook 
geregeld geleegd? De meeste 
e-mailprogramma’s kennen een optie 
om de deleted items automatisch te 
wissen als de computer wordt 
uitgezet. 

STAP 2 | verbinding tussen computer 
en server
Het verkeer van apparaat naar server 
behoort altijd beveiligd te zijn. Bij 
webmail is dat te zien door de HTTPS-
aanduiding voor de URL. Bedenk dat 
webmail vanuit de gehele wereld 
toegankelijk is, ook zonder dat je dat 
als gebruiker merkt. Kies daarom een 
sterk wachtwoord voor de toeganke-
lijkheid van de e-mail via webmail. 
Een Ezorg-verbinding is veiliger dan 
gmail of andere ‘openbare’, gratis 
mailaanbieders.

STAP 3 | server van de verzender
Beheerders van de server kunnen 
e-mails vaak lezen. We kennen alle-
maal de voorbeelden van analyses die 
door ICT-bedrijven worden losgelaten 
op de inhoud van e-mails. Vaak wor-
den e-mails tegenwoordig versleuteld 
opgeslagen, maar als de versleutel-
code bekend is bij de beheerder, dan 
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Figuur 1. De stappen die een e-mail doorloopt



blijft de inhoud van de e-mails toegan-
kelijk.

STAP 4, 5, 6 EN 7 | Ook deze verbindin-
gen dienen beveiligd te zijn. De bevei-
liging van de server van de ontvanger 
hebt u als e-mailverzender niet in de 
hand. En u hebt ook geen zicht op wie 
de e-mails op de computer van de 
ontvanger kan lezen. Maar dit ontslaat 
u niet van alle verantwoordelijkheid. 
Gebruiken meer mensen (bijvoorbeeld 
partners) hetzelfde e-mailadres, dan 
neemt u een risico als u medische 
informatie per e-mail verstuurt. In 

Een ‘interne’ veilige 
mailomgeving
Veilig mailen is ook mogelijk tussen 
huisartsenorganisaties en ziekenhui-
zen (of andere zorgorganisaties). 
Het e-mailaccount en de server van de 
verzender en de ontvanger worden 
dan beheerd door organisaties die een 
‘interne’ veilige mailomgeving hebben 
(zie fi guur 3). Dan is alleen de verbin-
ding tussen twee e-mailomgevingen 
kwetsbaar. De beheerders van deze 
e-mailomgevingen kunnen afspreken 
dat de onderlinge verbinding (4) zo 
wordt ingericht dat ook de uitwisse-
ling tussen deze twee omgevingen 
goed beveiligd is. Deze situatie geldt 
ook als de huisarts met een Ezorg-
account mailt met een specialist die 
een ziekenhuisaccount heeft. Het 
Ezorg-account is beveiligd tussen 
huisarts en server. Het ziekenhuisac-
count is binnen het ziekenhuis ook 
veilig. De bottleneck is de verbinding 
tussen de Ezorg-server en de zieken-
huisserver.

beginsel hebt u een beroepsgeheim 
ten aanzien van de ene partner waar 
het gaat om informatie over de an-
dere.

Zorgmail en KPN-SecureMail
U kunt veilig mailen tussen zorgverle-
ners onderling door middel van 
 Zorgmail en KPN-SecureMail (zie 
fi guur 2). Bij het gebruik van Zorgmail 
(Enovation, e-mailadres eindigend op 
@lms.lifeline.nl) en KPN-SecureMail 
(@ezorg.nl) is er sprake van één 
besloten mailomgeving. Doordat de 
server van de verzender en de ontvan-
ger in één hand zijn, is de onderlinge 
uitwisseling gegarandeerd veilig (3, 4, 
5). Beide systemen werken met een 
abonnementsysteem, waardoor Zorg-
mail en SecureMail zeker weten dat 
de ontvangers ook zijn wie ze zouden 
moeten zijn. Daardoor vallen ook de 
computers van de verzender (1) en de 
ontvanger (7) en de connectie met de 
servers (2, 6) onder de beveiligde 
verbindingen.

Figuur 2. Veilig mailen via Zorgmail en KPN-SecureMail 

Figuur 3. Veilig mailen tussen huisartsen- en andere zorgorganisaties 

COMPUTER
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SERVER
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SERVER
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COMPUTER
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SERVER
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1 3 5 7642

Figuur 4. zorgmail met patiËnten
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Indentifi catie 
door

 inloggen

Zorgmail
Veilig mailen met patiënten is mogelijk 
dankzij Zorgmail (= Zorgmail Secure 
Email) en KPN-SecureMail (= Zorg-
Messenger van KPN/Ezorg) (zie fi guur 
4). Deze situatie lijkt op situatie 1. 
Maar omdat de patiënt geen abonnee 
is, zijn in deze situatie in principe 
alleen de stappen 1 tot en met 5 
beveiligd.
Niet-abonnees kunnen alleen mail 
krijgen als ze door abonnees worden 
aangemeld. Zij krijgen dan de moge-
lijkheid om in te loggen in een bevei-
ligde, afgesloten omgeving. Hiervoor 
moeten ze zich als de rechtmatige 
ontvanger kunnen identifi ceren (inlog-
gen). Dit maakt de stap 6 beveiligd.

Het patiëntportaal
Bij het patiëntportaal gelden de aan-
bieder van het portaal en de bijbeho-
rende website(module) als een bevei-
ligde omgeving (zie fi guur 5). De 
verbinding van hier naar de huisarts is 
ook gegarandeerd beveiligd. Informa-
tie legt dus een relatief korte route af 
over een beveiligde weg.

BEHEERDERS VAN DE SERVER 
KUNNEN E-MAILS VAAK LEZEN
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Contactformulier naar gmail-
account
Het doorlinken van een contactformu-
lier van de praktijkwebsite naar een 
gmail-account introduceert ten op-
zichte van het patiëntportaal een 
kwetsbaarheid doordat een slechter 
beveiligde omweg wordt genomen 
(zie fi guur 6).

Veilig gebruik
Er zijn weinig precieze voorschriften 
over de manier waarop de digitale 
gegevensuitwisseling (zoals e-mail) 

4. Maar als huisartsenpraktijk moet je 
er ook voor zorgen dat de informatie 
daadwerkelijk bij de patiënt terecht-
komt, waarbij je niet alle vervolgstap-
pen in de hand hebt.
3 | Het patiëntportaal met de moge-
lijkheid tot e-consulten in een afge-
schermde patiëntomgeving die via een 
individuele inlogprocedure toeganke-
lijk is, is een reële, goed beveiligde 
optie. Het doorlinken van patiëntenin-
formatie (ook een burgerservicenum-
mer op een contactformulier wordt als 

Figuur 3. Veilig mailen tussen huisartsen- en andere zorgorganisaties 
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door
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door
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COMPUTER
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ONTVANGER
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AANBIEDER 
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Indentifi catie 
door

 inloggen

Zolang er geen datalek opgetreden is, 
kraait er geen haan naar de manier 
waarop u als huisartsenpraktijk het 
systeem hebt ingericht. Maar zodra dit 
wel gebeurt, zult u moeten uitleggen 
waarom u niet voor een reële, veilige 
optie gekozen hebt. Totale veiligheid is 
onmogelijk en wordt niet gevraagd. 
Het gebruiken van e-mail en het door-
linken van een contactformulier zijn 
suboptimale oplossingen, die weliswaar 
goedkoper zijn dan een patiëntportaal, 
maar ook beduidend minder veilig.
Hoewel er nog geen uitgebreide juris-
prudentie over bestaat, is het aanne-
melijk dat de huisartsenpraktijk er niet 
meer mee weg zal komen als er geen 
patiëntportaal voor e-mail met de 
patiënt is ingericht en er een datalek 
optreedt. Waarschijnlijk zal men 

VOLSTREKT VEILIGE GEGEVENS-
UITWISSELING IS NIET MOGELIJ K

tussen een huisarts en de patiënt moet 
worden vormgegeven. De overheid 
heeft ervoor gekozen om niet voor te 
schrijven hoe je wel of niet mag com-
municeren, maar alleen uit te gaan 
van het resultaat: is de informatie 
alleen bij de patiënt terechtgekomen 
of (ook) bij anderen?
Bovengenoemde voorbeelden zijn alle 
mogelijk. Het gebruik van e-mail 
tussen arts en patiënt is dus op zich-
zelf niet verboden. Sommige metho-
den zijn wel veiliger dan andere. 
Volstrekt veilige gegevensuitwisseling 
is niet mogelijk. Wat wel gevraagd 
wordt is om aan te geven hoe je als 
huisarts(enpraktijk) een veilig gebruik 
van e-mail hebt ingericht. En waarom 
je – als het misgegaan is – niet voor 
een veiliger oplossing hebt gekozen.

De antwoorden 
1 | Mailen via gmail kan, maar is 
kwetsbaar op de niveaus 1 tot en met 
7 van fi guur 1.
2 | Mailen via Ezorg geeft beveiliging 
van de stappen 1 tot en met 3 en deels 

gevoelige informatie beschouwd) via 
een omweg is kwetsbaarder dan 
nodig.

Take-home messages
1 | Houdt het beeld van een ansicht-
kaart voor ogen als u aan e-mail en 
informatiebeveiliging denkt.

2 | Zorg dat de computer niet toe-
gankelijk is voor derden, vooral niet 
als de werkplek (even) verlaten 
wordt.
3 | Belangrijke e-mails worden 
gekoppeld aan het dossier. Verwijder 
de afgehandelde e-mails (ook uit de 
prullenbak.
4 | Controleer of het e-mailadres 
van de ontvanger ook alleen door de 
ontvanger wordt gebruikt.

oordelen dat dan niet is voldaan aan de 
voorwaarde van de wet: het nemen van 
maatregelen die, rekening houdend met 
de stand van de techniek en de kosten 
van de tenuitvoerlegging, een passend 
beveiligingsniveau garanderen. 

1. https://www.nictiz.nl/publicaties/
veilig-omgaan-met-e-mail-in-de-zorg; Versie 
07-01-2015, geraadpleegd 7 oktober 2017.

Figuur 5. Het patiëntportaal

Figuur 6. Contactformulier naar gmail-account: 
minder goed beveiligd
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Het inschrijven  
van passanten
Een vraag op de Facebookpagina Doktersassi-
stenten: ‘Hoe gaan jullie om met het inschrijven 
van passanten? Bij onze praktijk moeten we vol-
gens het protocol de ID-kaart/het paspoort en 
de zorgpas kopiëren en bewaren in een map. 
Maar ik heb al een paar keer vernomen dat dit 
helemaal niet mag.’ Hoe zit het precies?

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 1. Met het burgerservicenummer van een patiënt kunnen bij het SBV-Z  
de bijbehorende persoonsgegevens worden opgevraagd. Vervolgens kunnen  
de gegevens met een klik op een knop in het HIS worden overgenomen.

DE PATIËNT KAN 
 BEZWAAR MAKEN 

TEGEN HET KOPIËREN 
VAN ID-GEGEVENS

In de loop der jaren is de elektronische uitwisseling 
van medische informatie voor huisartsenpraktijken 
een alledaagse routine geworden. Voorbeelden zijn 
de informatie-uitwisseling tussen huisartsenpraktijk 
enerzijds en huisartsenposten, VECOZO, apotheken, 
ziekenhuizen en andere instellingen en zorgverle-
ners anderzijds. Miscommunicatie tussen automati-
seringssystemen moet worden vermeden en daarom 
is al weer jaren terug het persoonlijke en unieke 
burgerservicenummer (BSN) in de zorg geïntrodu-
ceerd. Het gebruik van het BSN is met wettelijke 
bepalingen ingebed (zie figuur 1).

Het leren kennen van de onbekende patiënt begint 
bij het juist identificeren en vastleggen van de identi-
teit. In het kader van de juiste verwerking van 
persoonsgebonden gegevens geldt in de gezondheid-
zorg voor de patiënt een identificatieplicht. De 
identificatiemiddelen zijn het paspoort, de Neder-
landse identiteitskaart, het rijbewijs, het vreemdelin-
gendocument en het buitenlandse paspoort. 

Voorkom identiteitsfraude
Het controleren van de juistheid van de persoonsge-
gevens van een patiënt en het ondubbelzinnig 
vastleggen ervan in het HIS zijn voor een huisartsen-
praktijk van fundamenteel belang. Bij het vastleggen 
van de gegevens is het niet de bedoeling om de 
identiteitsdocumenten te kopiëren (door met de 
hand nummers over te nemen, met een smartphone 
een afbeelding te maken of een kopie te maken). 
Het opslaan van kopieën geeft namelijk een onno-
dige vergroting van de kans op identiteitsfraude, 
bijvoorbeeld door ontvreemding van gegevensdra-
gers waarop deze kopieën staan of door frauduleus 
gebruik door medewerkers. Daarnaast is het wette-
lijke verplicht om dergelijke gegevens na vijf jaar te 
verwijderen, een eis waarvoor de praktijk dan een 
aparte administratie moet bijhouden. Als ID-gege-
vens tijdelijk worden gekopieerd omdat ze op een 
later tijdstip worden verwerkt, dan kunt u deze 
gegevens het beste direct na verwerking in het HIS 
vernietigen. Overigens dient u deze werkwijze met 
de patiënt af te stemmen, want deze kan bezwaar 
maken tegen het kopiëren van ID-gegevens.
In de HISsen zijn functionaliteiten opgenomen 
waarmee de identiteitsgegevens van de patiënt na 
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registratie ervan in het HIS, via het SBV-Z kunnen 
worden gecontroleerd. Van het door de patiënt 
overlegde ID worden het nummer en de soort 
 handmatig in het HIS vastgelegd en hun geldig -
heid elektronisch vergeleken met een register 
(zie fi guur 2). 

Het gemak van de functionaliteit
Los van de bovenstaande verplichte werkwijze (de 
identifi catie van de patiënt en het vastleggen ervan 
in het HIS) zijn huisartsenpraktijken ook vanwege 
het gemak de functionaliteit van de HISsen voor het 
geautomatiseerd overnemen van de persoonsgege-
vens gaan gebruiken. Het overnemen van gegevens 
vanaf het SBV-Z gaat trefzekerder en neemt minder 
tijd in beslag dan het handmatig invoeren ervan. 
Het geautomatiseerd overnemen van gegevens gaat 
verder dan het invoeren van de juiste naam-adres-
woonplaatsgegevens. Na het inbrengen van per-
soonsgegevens worden de verzekerdengegevens 
overgenomen met COV. Bij inschrijving van de vaste 
patiënt wordt via ION het huisartsgeneeskundige 
dossier bij de oude huisarts opgevraagd. Een passant 
krijgt in het NAW-venster de codeletter ‘P’ om aan te 
geven dat het een passant betreft (zie fi guur 3).
Samenvattend, bij het inschrijven van patiënten 

Figuur 3. 
NHG-tabel met 
 patiënten -
categorieën

Figuur 2. Een voorbeeld uit OmniHis-Scipio. In het NAW-venster kan de 
gebruiker na het klikken op de taakknop ‘Vaststelling Identiteit en LSP-acties’ 
de handmatig ingevoerde ID-gegevens van een patiënt controleren via het 
SBV-Z register. De gebruiker moet daarvoor zijn ingelogd met de UZI-pas.

HET IS NIET DE 
BEDOELING OM DE 
IDENTITEITSDOCU-

MENTEN TE KOPIËREN

worden de volgende handelingen verricht:
• het identifi ceren van de patiënt aan de hand van 

een ID;
• het overnemen van de persoons gegevens uit het 

SBV-Z in het HIS op basis van het BSN;
• het controleren van de geldigheid van de ID-gege-

vens van de patiënt via het SBV-Z;
• het overnemen van de verzekerdengegevens via 

COV;
• het opvragen van het medische dossier via ION, 

bij vaste inschrijving van de patiënten in de 
praktijk.

Nota bene: een praktijkmedewerker kan alleen van 
het SBV-Z informatie krijgen indien het SBV-Z deze 
medewerker kent en vertrouwt. Het gebruik van de 
UZI-pas speelt hierbij een belangrijke rol. 



DIRECT TOEGANG TOT EEN 
GROOT KENNISAANBOD 

NHG Rx is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 
door Digitalis Rx. NHG Rx is een aanvulling op elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor. 

nhgrx.nl
Meer weten?
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De vakantieperiode is een goede tijd 
om weer eens anders tegen de zaken 
aan te gaan kijken. Ben ik goed 
bezig? Kloppen mijn overtuigingen? 
Zitten er niet ook andere kanten aan 
de blinkende medailles die ik nor-
maal gesproken zo zorgvuldig 
opgepoetst etaleer? Donkere scha-
duwzijden, die alleen maar tevoor-
schijn komen als je de ‘achterkant 
van het gelijk’ bewust opzoekt?

Vanaf mijn campingstoel zie ik een 
groepje jongeren een aloud spelletje 
spelen. De een bedenkt een woord, 
fl uistert dat door aan zijn buurman, 
die het doorvertelt aan zijn buur-
vrouw en zo gaat het de kring rond. 
Ondertussen wordt er wat (door 
sommigen wat te veel) gedronken, 
volgt men nieuwsberichten of chats 
op het mobieltje of staart men 
verliefd in de verte. Ik zie de hilari-
teit als het doorgegeven woord bij 
de eerste jongen terugkomt.
Ik ben een uitgesproken voorstander 
van het LSP. Voor sommige huisart-

sen is dat net zoiets als vloeken, 
hoewel... er wordt tegenwoordig 
zoveel gevuilbekt.... 

Het LSP heeft tot nu toe de verwach-
tingen nog niet waargemaakt. De 
redenen? Automatiseringsprojecten 
zijn vaak complexer dan ze lijken. 
Maar ook: de succesvolle sabotage 
in de Eerste Kamer door de verwer-
ping van het opt-out-systeem. Het 
LSP biedt minder dan het potentieel 
kán. Anderzijds: veruit de meeste 
patiënten zijn verbaasd dat de 
gegevensuitwisseling in deze ICT-
gestuurde wereld nog niet automa-
tisch geregeld is. Dit aantal overtreft 
verre het aantal mensen met beden-
kingen. De verwachtingen zijn veel 
hoger gespannen dan het systeem 
kan waarmaken. Vooralsnog.

Ik kijk naar het groepje jongeren en 
denk terug aan vorige week. Aan het 
medicatieoverzicht van een 28-jarige 
patiënte. Onderaan staat er driemaal 
een waslijst aan ICA’s (interactie- en 

contra-indicatiemeldingen) geprint, 
met bronvermelding: mijn praktijk, 
een stadsapotheek en de dienstapo-
theek. Daaronder de ICA’s die de 
huidige apotheek zelf verzameld 
heeft: refl ux, ulcus pepticum, astma, 
COPD. Je zult als 28-jarige maar 
eens bij virale infecties met een rash 
antibiotica hebben gekregen en voor 
intermitterende retrosternale klach-
ten van de dokter op proef een PPI 
en een puffer: je wordt automatisch 
levenslang gebrandmerkt. Deze 
vorm van fake news zingt vervol-
gens ongecensureerd de systemen 
door…

Maar ja, dan die patiënte die ik 
moest oplappen. Haar was eerst een 
kuur amoxicilline voorgeschreven, 
die door de voorschrijver telefonisch 
omgezet was in doxycycline nadat 
de apotheek vanwege een allergie-
melding aan de bel had getrokken. 
Helaas reageerde zij hierop ook 
anafylactisch. Dit was al bekend. Het 
stónd vermeld in het systeem. Het 
had voorkómen kunnen worden…

Voorheen dacht ik: als iemand 
potentieel allergisch is voor een 
antibioticum, moeten we dat regis-
treren. Het is te voorkomen gezond-
heidsschade of – bij mildere reacties 
– ziektehinder. Nu ik steeds vaker 
van de microbiologe meldingen krijg 
van dragers van Bijzonder Resistente 
Micro-organismen denk ik: ik moet 
kritischer kijken naar alle meldingen 
in mijn systeem. Sommige patiënten 
krijgen daardoor immers structureel 
tweede- of derdelijnsantibiotica, met 
een verhoogd resistentierisico. Tijd 
voor een fact checking-operatie: ik 
open de jacht op fake news! 

Fake news
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TERUGBLIK OP DE NEDHIS DEMODAG 2017

Communicatie met de praktijk via portalen 
en het verhuisdossier

De NedHIS Demodag bestond dit jaar uit twee delen. In de ochtend lieten teams van HIS-
gebruikers zien wat hun systeem te bieden heeft op het vlak van communicatie met de 
praktijk via portalen. In de middag stond het verhuisbericht centraal. Deze keer geen 
theoretische discussies: de teams lieten zien hoe dossiers binnenkomen en hoe je deze 
verwerkt. Of, om met de woorden van dagvoorzitter Leo van Rooijen te spreken: ‘Wat je 
moet doen om van de goedbedoelde data een fatsoenlijk dossier te maken.’ 

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Onderwerp van de eerste demoronde was ‘toegang 
tot de patiëntportalen’. De teams lieten zien hoe een 
patiënt contact maakt met het HIS en via welk 
portaal dit verloopt. Voor alle systemen geldt dat 
patiënten zich eerst moeten registreren. Hiervoor 
vullen zij een digitaal formulier in. De aanvraag 
komt vervolgens binnen in het HIS, bijvoorbeeld in 
de werklijst of in de postverwerking. Het goedkeu-

ren van de aanvraag is in alle systemen eenvoudig, 
maar wat gaat daaraan vooraf?

Identificatie 
Waar de ene praktijk werkt met toestemmingsformu-
lieren, contracten én identificatie aan de balie voor-
dat een patiënt toegang krijgt tot het portaal, kijkt 
de ander bij binnenkomende verzoeken alleen of de 



DECEMBER 2017 • SYNTHESHIS • 17

TERUGBLIK OP DE NEDHIS DEMODAG 2017

Communicatie met de praktijk via portalen 
en het verhuisdossier

aanvrager inderdaad in het HIS staat: ‘Verdere 
controle is niet nodig, want wij kennen al onze 
patiënten.’ Mensen langs laten komen voor identifi-
catie is de enige waterdichte methode, maar dat 
werkt wel drempelverhogend. Zo vertelt een van de 
huisartsen: ‘Wij bellen elke patiënt die zich voor het 

portaal aanmeldt met het verzoek zich te komen 
identificeren. Ik heb inmiddels een bak van zeven-
honderd aanmelders die dit nog niet hebben ge-
daan.’

Online afspraken plannen
Sommige portalen kennen diverse beveiligingsni-
veaus voor verschillende functionaliteiten. Wil je 
alleen een afspraak maken? Dan is inloggen met 
gebruikersnaam en wachtwoord voldoende. Wil je 
het dossier inzien? Dan kan dat alleen met je DigiD. 
In alle HISsen kan je tijdvakken openzetten waarin 
patiënten zelf afspraken mogen plannen. Zij kiezen 
dan eerst de medewerker met wie zij willen afspre-
ken, waarna sommige systemen de mensen ook 
laten kiezen uit verschillende typen afspraken – denk 
aan bloed prikken, wratten aanstippen, enzovoort. 
In het ene systeem is dit een vaststaande lijst van 
typen afspraken en de tijd die daarvoor staat. De 
voorkeur gaat uit naar het zelf kunnen opstellen van 
de lijst met handelingen en het bijbehorende aantal 

‘Een patiëntportaal moet niet HIS-specifiek zijn’

Waarnemend huisarts Isar Wulffaert is 
naar de NedHIS Demodag gekomen 
omdat hij vindt dat er nog veel verbe-
terd kan worden in de HISsen zelf, 
maar ook als het gaat om de informa-

tievoorziening in de gezondheidszorg 
in het algemeen. 
‘Tijdens het ochtendprogramma van de 
Demodag is onder andere gesproken 
over de patiëntportalen. Ik vind het een 
slechte ontwikkeling dat er aan elk HIS 
een ander portaal hangt. Zo zit je niet 
alleen als huisarts vast aan je HIS, maar 
bind je ook je patiënten aan het sy-
steem. Want als je overstapt naar een 
ander HIS – wat al een hele exercitie is 
– moet je naar een ander patiëntpor-
taal, en al jouw patiënten dus ook. Er 
kunnen best verschillende portalen zijn, 
maar zorg dat deze niet HIS-specifiek 
zijn en dat ze met alle informatiesyste-
men van huisartsen en specialisten kun-
nen communiceren. Dan kan elke pa-

tiënt de voor hem of haar meest pret-
tige interface kiezen en is de informatie 
van verschillende zorgverleners via die 
ingang beschikbaar.
Ik ben gelukkig niet de enige die vindt 
dat de informatievoorziening in de zorg 
ontoereikend is om goed en efficiënt te 
kunnen werken. Er zijn allerlei initiatie-
ven voor verbetering, maar ik mis een 
algehele visie. Daarom heb ik samen 
met een orthopedisch chirurg en een 
arts-onderzoeker interne geneeskunde 
het Manifest Informatie in de Zorg op-
gesteld. Vindt u ook dat de informatie-
voorziening beter kan? Kijk dan eens 
naar ons manifest op de website www.
epdvanmorgen.nl, alle feedback is van 
harte welkom!’
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minuten. ‘Ik wil zelf bepalen wat ik mijn patiënten 
aanbied.’ Na het kiezen van het type afspraak krijgt 
de patiënt een bevestiging en verschijnt de afspraak 
in de agenda van de zorgverlener. Dat het om een 
via het portaal gemaakte afspraak gaat, toont het 
ene systeem via een icoontje, bij een ander systeem 
blijft het veld ‘auteur’ leeg. 

Beperkingen bij afspraken maken
Elk HIS biedt mogelijkheden om beperkingen in te 
stellen als het gaat om online afspraken plannen. 
Dat begint al bij het kiezen van de tijdvakken, maar 
ook kan je instellen dat mensen online alleen afspra-
ken kunnen plannen vanaf 48 uur van tevoren. 
Willen ze de volgende dag al komen? Dan moeten ze 
bellen. Dat geldt ook voor het aantal uren tussen het 
annuleren en het begin van de afspraak. In enkele 
HISsen kan je dit soort beperkingen op patiënt- of 
groepsniveau instellen. Sommige aanwezigen die 
nog niet werken met online afspraken maken, 
hebben zorgen over het wegvallen van de triage. 
Maken mensen niet onnodig afspraken? De erva-
ringsdeskundigen geven aan dat dit niet het geval is. 
‘Als je veel tijdvakken openzet, hebben mensen meer 
keuze en zullen ze eerder gebruik gaan maken van 

deze service. Dat scheelt een hoop telefoontjes.’
Wat de aanwezigen mooi zouden vinden, is een link 
naar Thuisarts.nl of moetiknaardedokter.nl na het 
invullen van de reden van de afspraak. Zodat men-
sen na het lezen van informatie op een betrouwbare 
website goed geïnformeerd kunnen kiezen voor een 
afspraak.
 
Online herhaalrecepten aanvragen
Bij alle demonstrerende teams is online herhaalre-
cepten bestellen mogelijk. Er zijn wel verschillen in 
welke medicatie mensen kunnen bestellen: bijvoor-
beeld alle actuele medicatie of alleen medicatie die 
als ‘chronisch’ gemarkeerd is. In sommige systemen 
kan je per medicijn instellen hoe vaak het maximaal 
herhaald mag worden. In het ene HIS kan een 
patiënt twee keer achter elkaar hetzelfde recept 
bestellen, in andere systemen kan dat niet, maar is 
er wel een opmerkingenveld, zodat iemand kan 
aangeven dat hij bijvoorbeeld meer medicijnen 
nodig heeft in verband met vakantie. 

Handige app
De HISsen die met een portaal van Pharmeon wer-
ken, kunnen (na het betalen van de aansluitkosten) 
gebruikmaken van een app. Deze moet één keer 
gekoppeld worden aan het account van de patiënt, 
waarna geen sessiecode meer nodig is om via de app 
gebruik te maken van het patiëntportaal. Net als bij 
online bankieren via een app van de bank gebruik je 
hiervoor een vaste inlogcode van vijf cijfers. Mensen 
kunnen via de app afspraken maken, herhaalrecep-

De demonstraties van de verschillende 
HISsen over het verhuisdossier zijn voor 
Maret Zonneveld van NHG Automati-
sering een feest der herkenning: ‘Inte-
ressant om te zien hoe dossiers vanuit 
het ene HIS – via Zorgmail File Transfer 
– in het andere HIS terechtkomen. Wat 
komt waar te staan en hoe ziet dat er-
uit? En is dat logisch en handig? Het is 
overduidelijk dat er vooral op het ge-
bied van binnengekomen correspon-
dentie nog veel te verbeteren valt en 
dat het veel tijd kost om een dossier 
dat je binnenkrijgt te fatsoeneren.
Zelf heb ik er ook ervaring mee in mijn 
werk als huisarts. Ik vind het goed dat 
er tijdens de Demodag weer aandacht 
voor is. Je ziet nu heel concreet waar 
iedereen tegenaan loopt en dat je niet 

de enige bent die er problemen mee 
heeft. Door dit allemaal op ons wen-
senlijstje zetten, kunnen we dit agende-
ren en er meer prioriteit voor vragen bij 
de softwareleveranciers.
Daarnaast vind ik deze inkijkjes interes-
sant, omdat ik schrijf aan het HIS-Refe-
rentiemodel voor NHG-automatisering. 
In dat model wordt ook aandacht be-
steed aan informatie die van buiten 
komt, want daar krijgen huisartsen 
steeds meer mee te maken. Wat moet 
je overnemen in het HIS en op welke 
manier? Willen we goed en efficiënt 
gebruikmaken van de data die we aan-
geleverd krijgen, dan moeten we dat 
proces op een slimme manier inrichten. 
Wat ik hoor en zie tijdens deze Demo-
dag is ook hiervoor waardevolle input.’

‘Het kost te veel tijd om een binnengekomen dossier te fatsoeneren’

MAKEN PATIËNTEN VIA 
PORTALEN GEEN ONNODIGE 
AFSPRAKEN?
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Math Hundscheid is huisarts, werkt nu 
alleen nog als waarnemer en houdt 
zich daarnaast bezig met ICT. Hij is al 
dertig jaar lid van de softwarecommis-
sie van CGM Huisarts. ‘Een thema dat 
mij momenteel erg interesseert is de 
integratie van data. Hoe kan je beschik-

ten bestellen en een e-consult aanvragen, en als 
praktijk kan je zelf kiezen welke services je via de 
app beschikbaar maakt. Een via de app aangevraagd 
e-consult komt in de werklijst van de geselecteerde 
zorgverlener terecht en kan gemakkelijk beantwoord 
worden. Het onderwerp dat de patiënt heeft inge-
voerd wordt automatisch een e-regel en de volledige 
tekst komt in de s-regel (deze tekst is wel te editen). 

Koudwatervrees bij e-consult
In het algemeen vinden de aanwezigen dat er nog 
niet heel veel gebruik wordt gemaakt van het e-
consult. Dat kan liggen aan onwennigheid aan de 
patiëntkant, maar ook bij de zorgverleners is er 
koudwatervrees. ‘Wordt het e-consult niet misbruikt 
als chatfunctie?’ Gebruikers geven aan dat je zelf kan 
instellen hoeveel tijd er tussen twee e-consulten zit. 
Zij vinden het mooi als je per respons kan aangeven 
hoeveel tijd ertussen moet zitten. Want stel dat je 
zelf een vraag hebt, zoals: ‘Zit er bloed bij?’ Dan wil 
je juist snel een reactie. En wat als mensen het 
e-consult gebruiken voor een nieuwe vraag, terwijl 
het bedoeld is voor bestaande klachten? ‘Dan geef je 
als antwoord dat de patiënt hiervoor beter een 
consult kan plannen.’ 

Inzage in het dossier
De laatste opdracht voor de teams betreft het diag-
nostisch archief. Alleen de teams van Medicom en 
CGM Huisarts hebben hier ervaring mee. Bij Medi-
com kan de patiënt online inzage krijgen in de 
professionele samenvatting en het Actuele Medicatie 

Overzicht (AMO). De patiënt kan zelf geen meet-
waarden uploaden.
CGM Huisarts biedt de mogelijkheid om een voor de 
patiënt zichtbare professionele samenvatting te 
uploaden en een AMO te genereren. Als patiënten 
toestemming hebben gegeven voor het LSP is dit een 
compleet overzicht, zo niet dan betreft het de bij de 
huisarts bekende medicatie. Bij ‘meetwaarden invoe-
ren en bekijken’ kunnen meetwaarden worden 
toegevoegd. Een aantal apps en bloedsuikerappara-
ten wordt momenteel getest, zodat data kunnen 
worden ingelezen. Een bloeddrukmeting kan de 
patiënt zelf toevoegen aan CGM-uitslagen. Je kan 
zien dat dit een meting van de patiënt zelf is en 
vervolgens kan je kiezen of je deze meting wilt 
overnemen in het HIS. Dit moet nu nog handmatig 
per meting. Het zou handig zijn als je per patiënt 

bare data optimaal benutten en hoe 
kan je deze op een aantrekkelijke ma-
nier presenteren? Het is interessant om 
tijdens deze Demodag even in de keu-
ken van een ander te kunnen kijken. 
Verder kom ik hier om de collega’s van 
andere pakketten te spreken en met 
mensen van NHG en LHV te praten. 
Wat ik erg leuk vind, is dat ik steeds 
meer jonge mensen naar de Demodag 
zie komen.
Ik vind het verrassend om te zien dat 
alle pakketten nu duidelijke stappen 
hebben gezet als het gaat om commu-
nicatie en het delen van informatie met 
de patiënt. Wel kan je zien dat nog niet 
de hele logistiek staat. Het ene pakket 
heeft goed nagedacht over hoe je pa-
tiënten in elk proces blijft informeren, 

maar als de patiënt zelf iets invoert, zie 
je dat als huisarts niet direct terug. In 
het andere pakket is het andersom. 
Daar kan de huisarts een online aange-
vraagd herhaalrecept weigeren, zonder 
dat de patiënt daar een bericht over 
krijgt.
Ook opvallend zijn de grote verschillen 
in presentatie. Het portaal gekoppeld 
aan Medicom ziet er ontzettend mooi 
uit, dat was leuk om te zien. CGM heeft 
wel een redelijk modern startscherm 
met tegels. Als je doorklikt, kom je ech-
ter in een omgeving die daar qua 
vormgeving niet op aansluit en die ge-
dateerd overkomt. Die interface is be-
langrijk, die moet uitnodigen en intuï-
tief werken. Hier is dus nog werk aan 
de winkel!’

‘Even in de keuken van een ander kijken’
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Ramona Vleugels is locatiemanager in 
huisartsenpraktijk de Baandert in Sit-
tard en bezoekt de Demodag samen 
met haar collega Fauve op den Kamp 
(doktersassistente). ‘Wij gaan elk jaar 
naar het NedHIS-congres, maar wilden 
eigenlijk een stapje naar voren. We 

willen graag een bijdrage leveren aan 
de ontwikkeling van het HIS en vinden 
het belangrijk dat niet alleen huisart-
sen, maar ook andere medewerkers 
binnen de huisartsenpraktijk daarover 
meedenken. Tijdens het congres krijg 
je gepresenteerd wat al ontwikkeld is, 
hier gaat het meer om ideeën delen, 
brainstormen, ontwikkelingen signale-
ren en van elkaar leren. 
Als het om de patiëntportalen gaat, zie 
ik een enorme diversiteit. In mijn ogen 
kan het patiëntvriendelijker, maar ook 
de werkbaarheid voor de zorgprofes-
sional kan beter. Elk systeem heeft zijn 
eigen sterke en zwakke kanten. Tijdens 
de demonstraties zie je hoe alles werkt 
– of niet werkt – en wat je aanspreekt 
zet je op je wensenlijstje. Ik vind het 
bijvoorbeeld mooi dat patiënten in een 
van de portalen kunnen aangeven welk 
type afspraak ze willen plannen. Kiest 

iemand voor “wratten aanstippen”, 
dan verschijnen in het volgende 
scherm alleen de medewerkers die 
deze taak uitvoeren. Zo maken ze altijd 
een afspraak bij de juiste persoon.
Wij werken zelf nog niet met een pa-
tiëntenportaal. We zijn net klaar met de 
praktijkaccreditatie HaZo24 en hebben 
een verbeterplan geschreven over het 
reguleren van de patiëntenstroom. Het 
lijkt me goed om daarin ook het pa-
tiëntenportaal mee te nemen en te on-
derzoeken of dit voor onze praktijk en 
patiëntenpopulatie een goede optie is. 
Ik heb vandaag al verschillende men-
sen over hun ervaringen met patiënt-
portalen horen vertellen. Wat kost het 
en wat levert het op? Dat verschilt dus 
voor iedereen en elke praktijk. Maar ik 
weet nu wel beter waar ik aan moet 
denken en wat ik wil onderzoeken, 
voordat we met een portaal beginnen.’

 ‘We willen een bij drage leveren aan de ontwikkeling van het HIS’

De volgen-
de HISsen 
werkten 
mee aan de 
NedHIS 
Demodag 
2017:
•  CGM Huis-

arts
• Medicom
• MicroHIS
• OmniHis 

Scipio
• Promedico 

ASP
• Promedico 

VDF

kan aangeven wat voor type metingen je in het 
vervolg wilt overnemen.

Reversed e-consult
De hierop volgende discussie gaat over een reversed 
e-consult: een door de huisarts geïnitieerd e-consult, 
bijvoorbeeld over een uitslag. Bij het openstellen van 
uitslagen en bijvoorbeeld röntgenfoto’s voor de 
patiënt willen de huisartsen graag een opmerking of 
uitleg kunnen plaatsen. Vervolgens kan de patiënt 
een melding krijgen dat er een uitslag voor hem of 
haar beschikbaar is. Een praktisch probleem is dat je 
niet zeker weet of iemand de uitslag heeft bekeken. 
Het is dus belangrijk dat zichtbaar is of de patiënt de 
informatie daadwerkelijk heeft ontvangen en inge-
zien. En dat het HIS een lijst van na te bellen perso-
nen genereert die de uitslag niet hebben bekeken. 

Verhuisbericht
In de middag stond het verhuisbericht centraal. Te 
gast is Marcel Leijten, projectleider Zorgmail File 
Transfer (ZFT) bij stichting ION. Marcel vertelt over 
de laatste verbeteringen in dit systeem, waarmee 
dossiers digitaal kunnen worden overgedragen aan 
een andere zorgverlener. Hierna laten de teams zien 
hoe zij dossiers via ZFT binnenkrijgen. Het blijkt dat 
het gemiddeld zo’n 20 tot 40 minuten kost om van 
de aangeleverde bestanden een bruikbaar dossier te 
maken. Het grootste knelpunt blijkt de corresponden-

tie. Die staat soms dubbel in het bestand en zonder 
titels of datum. Bestanden stuk voor stuk openen, 
handmatig de juiste datum invoeren en koppelen aan 
een episode is dan de enige oplossing. Bij de medica-
tie ontbreekt vaak de voorschrijver en meetwaarden 
komen geregeld niet goed over. Over de episodes en 
journaalregels zijn de aanwezigen wel positief. 

Licht aan het eind van de tunnel
Al met al zijn er het afgelopen jaar stappen vooruit-
gezet, maar valt er nog steeds veel te verbeteren als 
het gaat om het verhuisdossier. Leo van Rooijen 
verwoordde het als volgt: ‘We hebben gezien wat er 
goed gaat, maar vooral ook herkenbaar is hoeveel 
tijd het kost om een binnengekomen dossier te 
fatsoeneren. Iemand zei ooit tegen mij: “Zo lang je 
het licht aan het einde van de tunnel ziet, ben je nog 
in het donker.” En dat is dus waar we nu nog staan. 
Het is van belang dat wij dit samen aankaarten. Ik 
hoop dat de demonstraties van vandaag de schellen 
van de ogen van de vanmiddag aanwezige product-
managers hebben laten vallen.’ 

‘WORDT HET E-CONSULT 
NIET MISBRUIKT 

ALS  CHATFUNCTIE?’
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In mijn vorige column schreef ik 
over het schrijnende tekort aan 
stageplekken. Enkele weken na 
het schrijven van die column start-
te er bij ons in de praktijk ook een 
nieuwe stagiaire. Ik ga nu nog blij-
er naar mijn werk en het geeft een 
berg energie om zo’n gemotiveer-
de vrouw mijn vak te leren. Maar 
het is ook even wennen. Waar ik in 
het verleden voornamelijk laatste-
jaars-roc-leerlingen heb begeleid, 
volgt deze stagiaire een eenjarige 
opleiding. Met mijn stagiaire is 
niets mis. Ze is enorm gemoti-
veerd, haar drogisterijdiploma 
helpt bij het adviseren van de pati-
ent en mijn collega zei over haar: 
‘Wanneer ze de patiënt te woord 
staat voelt die zich al voor de helft 
beter.’ Kortom, een goede eerste 
indruk. Maar het was ook al snel 
pijnlijk duidelijk hoe deze oplei-
ding in kwaliteit verschilt van die 
van het roc.

Een stagiaire van het roc krijgt een 
stagemap mee, met duidelijke 
opdrachten, zoals injecteren, oren 
uitspuiten, bloeddrukmeten, enzo-

voort, die afgetekend moeten 
worden. Bij mijn stagiaire is het 
praktijkexamenonderdeel be-
noemd als ‘medisch technisch han-
delen’, wat ik moet aftekenen. 
Daar vallen nogal wat handelingen 
onder. En welke dat precies zijn, 
wordt niet tot in detail aangege-
ven, of ik heb ze – op de website 
in het doolhof van te downloaden 
formulieren – nog niet gevonden. 
Ook andere examenopdrachten 
zijn zo vaag en ruim omschreven. 
Ik kan natuurlijk met de school 
gaan bellen om te vragen wat ze 
precies bedoelen of samen met de 
stagiaire een overzicht van hande-
lingen maken en aftekenen wan-
neer we daar aan toe zijn. Maar 
dat kost tijd, en tijd is kostbaar. 
Zou de opleiding niet verantwoor-
delijk moeten zijn voor een duide-
lijke stagemap, zodat de stage zo 
effi ciënt mogelijk verloopt? 

Een ander manco van de kortdu-
rende opleiding is het tekort aan 
medisch-inhoudelijke kennis van 
de stagiaire op het moment dat de 
opleiding startte. Ze wist niet hoe 
de triagewijzer gebruikt moet wor-
den en aan de algemene kennis 
schortte nog het een en ander, 
ook al waren sommige onderwer-
pen op school wel besproken. 
Onze stagiaire krijgt nu wekelijks 

een half uur scholing door een van 
de huisartsen om haar bij te spijke-
ren. Wij willen uiteindelijk wel een 
goede doktersassistente afl everen. 
Maar dat bijspijkeren zou niet no-
dig moeten zijn.

De NVDA streeft al jaren naar een 
BIG-registratie voor de doktersas-
sistente. Ik ben het helemaal met 
ze eens, maar ik denk ook dat ze 
daarmee ver op de zaken vooruit-
lopen. Eerst moet er de fundering 
van een goede opleiding zijn. Zo-
dat de mbo-4-doktersassistente bij 
iedere opleiding met eenzelfde 
gevulde rugzak afstudeert. De 
‘basisopleiding’ doktersassistente 
die veel afstandsonderwijsorgani-
saties aanbieden moet door de 
NVDA worden afgeraden. Nu zal 
de kwaliteit altijd als eerst afhanke-
lijk zijn van de inzet, motivatie en 
professionaliteit van de student. 
Maar als een onderwijsinstelling 
inkomen als eerste doel ziet en het 
onderwijs vooral goedkoop en 
makkelijk gegeven moet worden 
en de inhoud te wensen overlaat, 
dan moet het werkveld, met de 
beroepsvereniging voorop, die 
instelling daarop aanspreken. Als 
de doktersassistente serieus geno-
men wil worden als professional, 
moet er ook professioneel onder-
wijs aan voorafgaan.

De manco’s 
van een 

kortdurende 
opleiding

MONIQUE HOLLEMA-SPIJ KER, 
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)
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Het komt geregeld voor dat u als zorgverlener 
gegevens van een patiënt wilt onthouden die 
niet in het medisch dossier thuishoren, maar die 
wel van belang zij n om goede zorg te kunnen 
verlenen. Denk bij voorbeeld aan bepaalde in-
drukken of vermoedens die u hebt over de pa-
tiënt of diens situatie. Of aan vraagtekens die u 
zet bij  zij n verhaal. Notities hiervan kunt u als 
persoonlij ke werkaantekeningen in het HIS zet-
ten, waarbij  ze zichtbaar worden als u het dos-
sier van de betreffende patiënt opent. Hoe gaat 
dat bij  de verschillende systemen in zij n werk? 
En in hoeverre voldoet u bij  het gebruik hiervan 
aan de huidige en toekomstige wet- en regelge-
ving? We zij n dit voor u nagegaan.

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL

Per 1 juli 2017 is de eerste fase van de Wet cliënten-
rechten bij elektronische verwerking van gegevens in 
werking getreden. In deze fase bent u verplicht om 
aan patiënten akkoord te vragen voor het digitaal 

uitwisselen van hun medische gegevens met andere 
zorgverleners die hen behandelen. In de tweede 
fase, die per 1 juli 2020 ingaat, krijgen patiënten 
meer rechten voor het inzien van hun eigen medi-
sche gegevens en meer zeggenschap over de uitwis-
seling daarvan tussen zorgverleners. Ze kunnen dan 
aangeven welke informatie in te zien is voor welke 
zorgverleners en ze hebben recht op kosteloze 
inzage in hun eigen elektronische dossier.

Recht op inzage
Heeft de patiënt recht op inzage in de persoonlijke 
werkaantekeningen van de arts? Conform de hui-
dige wetgeving heeft de patiënt recht op inzage in 
een afschrift van het medisch dossier. Dit geldt al 
voor kinderen vanaf twaalf jaar. Het gaat daarbij 
alleen om de strikt persoonlijke medische gegevens, 
zoals operatieverslagen en uitslagen van onderzoe-
ken. Op dit moment heeft de patiënt dus geen recht 
op het inzien van uw persoonlijke aantekeningen.
Medio 2020 worden de rechten voor patiënten 
verruimd en moet u ze online toegang verlenen tot 
hun eigen medische dossier. Het is echter niet nodig 
om alles wat in een patiëntcontact aan de orde is 
gekomen in het medisch dossier op te nemen. Cor-
respondentie over klachten en claims en keuringsge-
gevens horen er bijvoorbeeld niet in. Ook persoon-
lijke werkaantekeningen horen niet in het medische 
dossier, tenzij deze in te zien zijn voor anderen dan 
alleen de zorgverlener die de aantekeningen heeft 
gemaakt. Formeel is er in dat geval eigenlijk geen 
sprake meer van een persoonlijke werkaantekening 
en bent u verplicht om de notitie in het medisch 
dossier op te nemen, zodat de patiënt deze kan 
inzien. Het alternatief is het vernietigen van de 
notitie. In haar richtlijn ‘Omgaan met medische 
gegevens’ adviseert de KNMG daarom zeer terug-
houdend te zijn met persoonlijke aantekeningen en 
deze op een veilige plaats buiten het medisch dossier 
te bewaren en na verloop van tijd te vernietigen.
Om te kunnen voldoen aan de toekomstige wetge-
ving op het gebied van inzage in het medisch dos-
sier, is het van belang dat een HIS de mogelijkheid 
biedt om buiten het dossier om notities te maken, 
die niet voor anderen in te zien zijn.

 De geheime regels 
van de huisartsvan de huisarts
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In de bij gaande artikelen 
wordt beschreven hoe de 
HISsen omgaan met 
werkaantekeningen. 
Vaak zij n het houtje-touw-
tjeoplossingen.

De reden dat over werkaantekeningen 
wordt geschreven heeft te maken met 
het verplicht openstellen van de huis-
artsendossiers vanaf 2020. De huidige 
stand van zaken is dat de E- en de 
P-regels die opgesteld zijn vanaf 1 
januari 2020 beschikbaar worden 
gesteld, met daarnaast overzichten van 
medicatie en meetwaarden. Hierover is 
nog overleg gaande – een goede zaak.
De P-regel is in de meeste praktijken 
echter de plek waar de arts ten behoe-
ve van de voortgang en kwaliteit van 
zorg ook aantekeningen maakt die 
voor de hem of haar van belang kun-
nen zijn. Denk aan: ‘Cave, als klachten 

aanhouden verder onderzoek.’ Als een 
patiënt deze aantekening zou lezen 
zou dat onrust kunnen veroorzaken 
die naar mijn idee voorkomen moet 
worden. Daartoe zou een extra notitie-
veld, Werkaantekening, gecreëerd 
kunnen worden, zodat we dan SOEPW 
kunnen registeren.
De wet stelt echter, daarbij onder-
steund door de jurist van de KNMG, 
dat dat alleen mag als de arts die de 
notitie maakt die als enige kan lezen, 
wat betekent dat andere (parttime 
werkende) huisartsen, die bijvoorbeeld 
binnen een HOED of gezondheidscen-
trum of bij vakantiewaarneming zorg 
dragen voor deze patiënt, deze aante-
kening niet kunenen inzien. Als meer-
dere artsen deze aantekeningen moe-
ten kunnen raadplegen, dan moeten 
deze vanuit juridisch oogpunt onder-
deel uitmaken van het medisch dossier, 
waardoor de gegevens automatisch 
beschikbaar komen voor de patiënt. 
Als een arts zijn of haar werkaanteke-
ning beschikbaar wil stellen aan een 
betrokken collega, dan moet dat 
blijkbaar op een post-it die op het 
beeldscherm wordt geplakt. 

Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling 
van de wet zijn. De intentie van de wet 
is veiligheid, bescherming van privacy, 
maar ook continuïteit en daarmee 
kwaliteit van zorg. Naar mijn idee 
moet dit soort werkaantekeningen 
gedeeld kunnen worden met de artsen 
die betrokken zijn bij de continuïteit 
van de zorg van een patiënt. De rand-
voorwaarde die gesteld kan worden is 
dat de werkaantekeningen uitsluitend 
over medische informatie mogen gaan 
en dat de betrokken artsen een con-
tract met elkaar afsluiten dat duidelijk-
heid schept over de onderlinge verant-
woordelijkheid. Verder zullen de 
HIS-leveranciers door middel van een 
nieuw(e) ‘rol’ of ‘profi el’ de mogelijk-
heid moeten bieden welke medewer-
kers werkaantekeningen mogen ma-
ken of kunnen lezen. 
Bij dezen dus een oproep aan onze 
koepels, de LHV en het NHG, om 
samen met de KNMG een standpunt in 
te nemen over het dossier werkaante-
kening, in de hoop de continuïteit van 
zorg en de logistiek binnen de prakti-
sche medische zorg mogelijk te maken. 
De patiënt is er bij gebaat!

 WERKAANTEKENINGEN: 
RECHTLIJ NIG JURIDISCH OF 
 VEILIG EN PRAKTISCH?

LEO VAN ROOIJ EN, VOORZITTER VAN NEDHIS
LJVANROOIJEN@GMAIL.COM

Geheime regels die alleen de auteur 
kan lezen bestaan in Promedico-ASP 
niet. De reden daarvoor is dat artsen 

 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
IN PROMEDICO-ASP

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM 

meestal parttime werken. De continuï-
teit van zorg is door geheime regels 
niet gewaarborgd. Er zijn vier manie-
ren om werkaantekeningen in Prome-
dico ASP een plek te geven. Ten eerste 
de memofunctie, die onderdeel uit-
maakt van het medisch dossier. De drie 
andere manieren lopen buiten het 

medisch dossier om: een pop-up via de 
assistentemodule, een attentievlag 
aanzetten en in het tabblad Additio-
neel aantekeningen toevoegen. We 
lopen de opties na.
Het memoveld is in te zetten voor 
werkaantekeningen (zie fi guur 1). 
Het memoveld is linksboven direct 
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zichtbaar wanneer u het medisch 
dossier van de patiënt opent. Memo’s 
kunnen gesloten worden en via de 
knop Historie rechtsboven ook terug-
gevonden worden. Memo’s kunnen 
verwijderd worden en zijn dan niet 
meer terug te vinden. Memo’s kunnen 
voor alle medewerkers zichtbaar 
worden gemaakt, of voor een selectie, 
bijvoorbeeld de huisartsen, de assis-
tentes of de praktijkondersteuners (zie 
fi guur 2). Er zijn ook beperkingen. Ten 
eerste kan je er niet op zoeken. En je 
moet linksboven in het overzichts-
scherm actief kijken – als je dat niet 
doet, blijft de informatie onopgemerkt. 
En ten slotte moet je ervoor waken dat 
dit scherm volloopt met ditjes en 
datjes, want dan neemt de attentie-
waarde snel af.
De tweede mogelijkheid betreft het 
tonen van een pop-up via de assisten-
temodule. Via het memoveld kan een 
pop-up aangemaakt worden, waarbij 
je ervoor kan kiezen om die in de 
assistentemodule te tonen. Dit is een 

handige manier om administratieve 
kwesties in het oog te houden.
Om een medische aantekening van 
extra attentiewaarde te voorzien kan 
je rechts van elk SOEP-veld in het 
scherm Deelcontact een attentievlag 
aanzetten. Het betreffende veld wordt 

dan in vette letters zichtbaar. Ook kan 
je een episode van een attentievlag 
voorzien. Nadeel is dat het medisch 
dossier er onrustig wordt. Daarom 
maken er maar weinig huisartsen 
gebruik van. De attentieregel kan 
overigens ook weer uitgezet worden.
Het tabblad Additioneel is te gebrui-
ken voor uitgebreidere aantekeningen 
over de familieanamnese, een sociaal 
gegeven of een operatieve ingreep. Dit 
kan zeker handig zijn. Nadeel is dat 
niet direct duidelijk is dat er iets in 
deze velden is genoteerd.
Bij het overzetten van een medisch 
dossier via Zorgmail File Transfer gaan 
alle memovelden mee, geopend of 
gesloten.

Figuur 1. De memo is als pop-up in de 
 assistentemodule zichtbaar.

assistentemodule te tonen. Dit is een 

 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
IN MICROHIS

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

In MicroHIS is het mogelijk om 
werkaantekeningen in het patiënten-
dossier te maken in het veld Patient 
Memo. Het is een sober opgezette 

functie omdat deze bedoeld is om 
tijdelijke aantekeningen te maken.
Het memo-veld is te bereiken door met 
de rechtermuisknop in de NAW-balk te 

Figuur 2. Het aanmaken van een memo voor alle praktijkmedewerkers
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CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

In OmniHis wordt een persoonlijke 
aantekening in een memo gemaakt. 
Je kan er meerdere A4’tjes aan tekst 
in kwijt (zie fi guur 1).

Figuur 1. 
Een persoonlijke 

aantekening 
in een memo

Figuur 1. 
Werkaan-

tekeningen 
in het veld 

Patient 
Memo

Figuur 2. 
Toegankelijk 
maken van 
persoonlijke 
aantekenin-
gen voor 
andere 
praktijkme-
dewerkers

klikken. Er verschijnt een pop-up-
scherm waarin tekst in te voeren is. 
Het is een document zonder verdere 
opmaak en zonder datum, puur be-
doeld voor aantekeningen die niet in 
het algemene dossier thuishoren (zie 
fi guur 1).
Per arts is in te stellen of de memo’s 
van de op zijn naam ingeschreven 
patiënten toegankelijk zijn voor an-
dere praktijkmedewerkers. De inge-
logde arts kan dit instellen via opties-
medisch (zie fi guur 2). 
Als de memo toegankelijk is voor 
andere praktijkmedewerkers is het 
juridisch gezien geen werkaanteke-
ning meer. Over het doel en gebruik 
van de memo dienen dus per praktijk 
afspraken gemaakt te worden.
Tijdens het werken in MicroHIS is niet 
te zien dat er een memo is bij de 
betreffende patiënt. Dit scherm moet 
actief benaderd worden.
Bij communicatie (een verwijsbrief of 
dossieroverdracht) gaat de memotekst 
niet mee.

 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
IN OMNIHIS-SCIPIO
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Het is al vanaf het begin van CGM-
huisarts in 2006, toen nog bekend 
onder de naam MIRA, mogelijk om 
persoonlijke aantekeningen te maken. 
Dit kan nog steeds via de link ‘Memo’ 
in de linker kolom bij het werken in 
‘Patiëntbeheer’ of ‘Deelcontact’.
Waarom is deze registratiemogelijk-
heid eigenlijk nodig? Persoonlijke 
aantekeningen zijn registraties van de 
gebruiker/medewerker/zorgverlener 
die alleen bedoeld zijn voor degene 

 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
IN CGM HUISARTS

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

die ze maakt en geen onderdeel uitma-
ken van het dossier van de patiënt. 
Deze mogen dan ook niet zichtbaar 
zijn in een dossieroverzicht. 
Wettelijk gezien is de defi nitie van 
persoonlijke aantekening in de loop de 
jaren wel enigszins veranderd. Aan-
vankelijk werden persoonlijke aanteke-
ningen opgesteld die registraties 
betreffen die geen deel uit hoefden te 
maken van het patiëntdossier. Vandaar 
ook de naam ‘Memo’ voor de link in 
CGM-huisarts. 
Nu is de defi nitie echter wat strenger 
geworden en mogen persoonlijke 
aantekeningen na vastlegging alleen 
door de registrator zelf kunnen wor-

den geraadpleegd. Zo gauw de betref-
fende registratie door meer personen 
is in te zien, maakt deze onderdeel uit 
van het dossier en betreft het geen per-
soonlijke aantekening meer. Een 
persoonlijke aantekening is dus een 
onderdeel dat niet overgedragen hoeft 
te worden als de patiënt van huisarts 
verandert.

Werkwij ze
Hoe gaat dat in CGM-huisarts? Klik in 
de linkerkolom op ‘Memo’. Er opent 
zich dan een scherm waarin bovenin 
de reeds bestaande memo’s worden 
getoond en onderin ruimte is voor het 
creëren van een nieuwe aantekening. 

Figuur 1. Een memo kan worden ingezien door andere gebruikers of alleen door de ingelogde medewerker.
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 PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN 
IN PROMEDICO VDF

HANNEKE TAN-KONING
HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Je kan kiezen voor een memo dat is in 
te zien door meer gebruikers of alleen 
de ingelogde medewerker, waarbij je 
dus een persoonlijke aan tekening 
vastlegt (zie fi guur 1).
Er worden extra mogelijkheden gebo-
den. Zo kan je van de registratie een 

memo met attentiewaarde maken 
(Tonen bij oproep) en de memo over-
dragen als een dossieronderdeel naar 
een MEDOVD-verhuisbericht (Over-
drachtsmemo). Begrijpelijkerwijs kan 
dat laatste niet bij registraties die 
inhoudelijk alleen te raadplegen zijn 

door de ingelogde gebruiker zelf.
Bijkomend voordeel van betekenis is 
tevens dat er memo’s in het Samenvat-
ting-scherm getoond worden, waar-
door handige weetjes over de patiënt 
onder handbereik liggen.

Er is een aantal mogelijkheden om 
persoonlijke aantekeningen in Prome-
dico VDF te maken. Een daarvan loopt 

Voor een persoonlijke aantekening kan 
ook een memo worden gebruikt (zie 
fi guur 3). U kan ervoor kiezen om een 
memo te maken gericht op een functie 
of voor een bepaalde medewerker. Bij 
het oproepen van het dossier van de 

Figuur 1. Het scherm Afronden contact

via het scherm Afronden contact, waar 
u in het vlak van de overdrachtsgege-
vens iets kan intypen (zie fi guur 1). 
Deze tekst is weer terug te vinden in 
de mouse-over van de betreffende 
episoderegel (zie fi guur 2).



Als gebruiker van OmniHisScipio heeft u de mogelijkheid  
om lid te worden van de coöperatie. Dit lidmaatschap  

kent vele voordelen zoals: 

1. U bent mede-eigenaar van de zelfstandige organisatie OmniHis,  
uw leverancier van het door LHV uitgeroepen meest gebruiks- 
vriendelijke HIS (Cijfer 9.2, onderzoek 2016); 

2. U kunt via de ALV (algemene ledenvergadering) invloed uitoefenen 
op het ontwikkelprogramma van OmniHisScipio; 

3. U kunt deelnemen aan de programmacommissie en/of uw  
wensen ten aanzien van de fuctionaliteiten indienen; 

4. Bij een additionele productafname (zoals bv. eAfspraak) heeft u 
recht op 1 gratis proefmaand; 

5. U heeft toegang tot inspirerende masterclasses en de kennis en  
ervaringen van collega’s; 

6. Via het (leden)portaal krijgt u ondermeer toegang tot downloads, 
tutorials, de discussielijst, evenementen; 

7. En meer. 

Ervaar ook het gemak van OmniHisScipio,  
stap vandaag nog over en word lid!

OmniHis, lid zijn is meedoen!

© OmniHis BV 2017 Telefoon 0900-6664447  E-mail sales@omnihis.nl  Website www.omnihis.nl

Bespaar tijd en verhoog de patiënt participatie  
met OmniHis eConsult

Voordelen

• Automatisch vastleggen  
eConsulten in OmniHis Scipio;

• Eenvoudig aanmelden  
voor de patiënt;

• Mogelijke vergoeding door de  
verzekeraars. Informeer bij uw 
zorgverzekeraar of u voor een  
vergoeding in aanmerking komt.

Functionaliteiten

De eConsult module biedt de volgende 
functionaliteiten:

• eConsulten worden real-time  
bijgewerkt in de praktijkdatabase;

• Instellen beschikbare artsen voor 
eConsulten vanuit Scipio;

• Overzicht en beheer van de consult-
en via de Scipio postkamer;

• Te gebruiken met meerdere  
patiëntenportalen, waaronder 
Pharmeon.

Randvoorwaarden voor aansluiting

Om gebruik te kunnen maken van 
OmniHis eConsult gelden de volgende 
condities:

• Minimaal Scipio v3.4.5;
• De praktijkdatabase moet gehost 

zijn bij één van onze hosting- 
partners of de praktijk heeft een  
decentrale hosting overeenkomst;

• Een licentieovereenkomst voor 
eConsult moet afgesloten zijn met 
OmniHis;

• Uw praktijk dient een overeenkomst 
met Pharmeon af te sluiten;

• De internetbrowser van de patiënt 
moet geschikt zijn voor gebruik 
van de eConsult. De applicatie is 
beschikbaar in alle courante web 
browsers (Safari, Internet Explorer, 
Firefox, Chrome).

eConsult module

De OmniHis eConsult koppeling maakt het patiënten mogelijk om heel eenvoudig een 
eConsult aan te vragen via het patiëntenportaal op de website van hun arts. Na aan-
melding en identificatie bij het portaal kan de patiënt een vraag stellen. Na registratie 
van de vraag in het portaal, wordt de vraag automatisch in OmniHis Scipio vastgelegd.
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patiënt komt de betreffende memo bij 
die functie of medewerker in beeld.
Persoonlijke aantekeningen kunnen 
ook verwerkt worden via de assisten-
temodule. Dit overleg kan in het 

Figuur 2. Een mouse-over van een episoderegel

dossier worden vastgelegd, maar dat 
hoeft niet. Dan is het alleen in te zien 
in de assistentemodule (zie fi guur 4). 
Het overleg komt in de werklijst van 
de huisarts, waar deze een antwoord 
kan geven. Ook dit antwoord is eerst 
alleen zichtbaar rechtsonder in de 
assistentemodule (zie fi guur 5).

Figuur 5. Het antwoord van de huisarts in de assistentemodule

Figuur 4. Persoonlijke aantekeningen via de assistentemodule

Figuur 3. Het maken van een persoonlijke 
 aantekening in het scherm Toevoegen memo
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Verhuisdossier:  
hoofdpijndossier?

Na de eerste updates van de afzonder-
lijke HISsen bleek de verhuizing van 
het medisch dossier al niet meer goed 
te verlopen. De mogelijkheid om 
dossiers uit te wisselen tussen HISsen 
‘van hetzelfde merk’ bleef vaak wel 
bestaan. Soms door een bestand te 
verzenden, soms door het overzetten 
op een gemeenschappelijke server.
In 2011 kwam men bij de stichting ION 
op een idee. Alle mutaties van de ene 
praktijk naar de andere kwamen daar 
toch al voorbij. Kon er geen beveiligde 
omgeving voor het uitwisselen van 
gegevens worden gecreëerd en de 
technische kwaliteit van de uitwissel-
baarheid worden gestimuleerd? Zorg-
Mail File Transfer (ZFT) werd geïntro-
duceerd. Op de HIS Demodagen en in 

dit tijdschrift werden geregeld de 
resultaten (de ‘kruistests’) van de 
uitwisselbaarheid getoond.
Een verhuisdossier bestaat volgens  
de stichting ION in elk geval uit de 
volgende drie onderdelen  
(zie https://ion.lhv.nl/):
• het EPD-overdrachtbericht (vroe-

ger: MEDOVD);
• een pdf-bestand van het medisch 

dossier voor de controle;
• een zip-bestand van alle correspon-

dentie die niet is geïntegreerd in het 
EPD-overdrachtbericht. Idealiter 
voegt een huisarts daar een vierde 
document aan toe: een brief met de 
belangrijkste medische gegevens en 
aandachtspunten betreffende de 
patiënt.

Het grootste probleem: het 
zip-bestand
Het MEDOVD-bericht, ook wel naar 
de extensie het Edi-bericht genoemd, 
bevat het journaal, de episodelijst, de 
meetwaarden, de medicatie, het 
ICA-bestand (intoleranties contra-
indicaties en allergieën) en de me-
mo’s. De overdracht hiervan loopt 
redelijk en biedt voldoende skelet om 
in de praktijk mee door te gaan. In 
onze praktijk maken we altijd wel 
direct een intern memo aan: ‘dossier 
vorige huisarts dd … elektronisch 
ingelezen’, zodat we weten dat we 
voor een bepaalde datum alert moeten 
zijn.
Het pdf-bestand slaan we altijd in de 
correspondentie op onder de naam 
‘journaal vorige huisarts’. De praktijk 
leert dat het zelden of nooit meer 
wordt ingezien.
Het zip-bestand vormt het grootste 
probleem. Omdat de correspondentie 
in de verschillende HISsen op verschil-
lende manieren wordt opgeslagen is 
deze tussen de verschillende HISsen 
nauwelijks uitwisselbaar. Hierover 
werd onlangs op HAweb weer een 
discussie gevoerd, waarbij al gespro-
ken werd over het verloren gaan van 
gegevens ofwel een datalek. (De Wet 
bescherming persoonsgegevens 
(2001), afgekort Wbp, is per 1 januari 

DE CORRESPONDENTIE WORDT IN HISSEN OP 
VERSCHILLENDE MANIEREN OPGESLAGEN EN  
IS DAARDOOR NAUWELIJKS UITWISSELBAAR

Het SynthesHis-nummer van maart 2004 was een thema-
nummer over het elektronisch verzenden van gegevens 
uit het medisch dossier. Men verwachtte er veel van: op 
het ledencongres in Vianen zou Harm Jan Lamers de ‘ver-
huisflop’ (de 3,5 inch-diskette met het dossier) presente-
ren en een life-demonstratie geven. Het werd mogelijk 
dossiers tussen de verschillende HISsen uit te wisselen. 
Hoe is het daarna gegaan?

JAN-ARIE VAN WIJNGAARDEN
HUISARTS@WIJNGAARDENNET.NL
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2016 belangrijk uitgebreid en maakt 
ook het verloren gaan van gegevens 
meldingsplichtig.) Ook op de laatste 
HIS Demodag (zie elders in dit num-
mer) kwam dit probleem ter sprake.

Noodoplossingen
De uitwisselbaarheid van de corres-
pondentie zal naar mijn opvatting niet 
toenemen als deze informatie niet 
eerst door alle HISsen wordt gestan-
daardiseerd en er een strenge toezicht-
houder komt die deze standaarden 
bewaakt. Dat gaat nog wel even 
duren. Ondertussen is er een aantal 
noodoplossingen mogelijk.
Noodoplossing 1: het bewaren van het 
verhuisbericht. Er zijn collega’s die 
(delen van) het originele verhuisbe-
richt bewaren voor eventuele raadple-
ging. Soms kan het in een bestanden-
map van het HIS geplaatst worden, 
soms wordt er op het lokale netwerk 
of op een lokale pc een patiëntenar-
chief aangelegd.
Ik ben niet gelukkig met deze oplos-
sing. Ten eerste is dit losse dossier niet 

uitwisselbaar bij een volgende mutatie 
en ten tweede is het niet veilig om 
lokaal patiëntgegevens te bewaren. Dit 
laatste geldt trouwens ook voor de 
hele ION-ZFT-procedure. Vaak bevat 
de lokale map Downloads uit het HIS 
geëxtraheerde en later verzonden 
bestanden en via ZFT gedownloade 
bestanden met patiënteninformatie! 
Vergeet niet regelmatig de map Down-
loads leeg te maken en vervolgens de 
prullenbak te legen (of wis zonder te 
verplaatsen naar de prullenbak via 
<shift> <delete>).

Een pdf van het zip-bestand
U kunt ook een pdf maken van het 
zip-bestand. In het artikel hierna 
beschrijf ik hoe wij van het binnenge-

EEN STRENGE TOEZICHTHOUDER 
ZAL DIE DE UITWISSELINGS-

STANDAARDEN MOETEN BEWAKEN

komen zip-bestand in één keer een pdf 
maken en die vervolgens opslaan als 
‘Correspondentie vorige huisarts’. Dit 
bestand wordt voor de volledigheid 
bewaard, maar in de praktijk zelden 
geraadpleegd. Door via de zoekfunctie 
van Acrobat reader te zoeken op 
bijvoorbeeld ‘MRI’ of ‘cardioloog’ kunt 
u gegevens terugvinden. Het maken 
van een pdf vraagt misschien enig 
hobbyisme en kost even tijd, maar is 
vele malen efficiënter dan proberen de 
afzonderlijke brieven te extraheren en 
per episode op te slaan.

Wie helpt?
In afwachting van een verbetering van 
de uitwisselbaarheid moet het toch 
niet moeilijk zijn een pdf van het 
zip-bestand/de correspondentie toe te 
voegen aan het verhuisdossier. Hetzij 
doordat het exporterend HIS ook een 
pdf genereert of doordat stichting ION 
deze conversie onderweg als batch 
uitvoert of doordat het ontvangend 
HIS deze conversie uitvoert. Dat ik de 
drie mogelijke partijen noem brengt 
misschien een risico met zich mee dat 
deze naar elkaar gaan wijzen en dat is 
niet mijn bedoeling. Wie pakt in het 
belang van de patiëntenzorg en ter 
voorkoming van datalekken de hand-
schoen op?

VERGEET NIET 
REGELMATIG DE 

MAP DOWNLOADS 
LEEG TE MAKEN EN 

DE PRULLENBAK  
TE LEGEN
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Een pdf-bestand maken 
van het verhuisdossier

Het maken van een pdf van het verhuisdossier kost wat tijd en enige inspanning, maar is 
vele malen efficiënter dan het extraheren van de afzonderlijke brieven en die per episode 
opslaan. Een beknopte handleiding.

JAN-ARIE VAN WIJNGAARDEN
HUISARTS@WIJNGAARDENNET.NL

Voor het maken van een zip-bestand 
gebruik ik een zeker vijf jaar oud 
programma, Adobe Acrobat Standard 
versie 9. Bij dit een programma werd 
vroeger een licentie voor een Canon-
documentenscanner verstrekt (wie 
weet hebt u er nog wel een). Dit is een 

ander programma dan Acrobat Reader 
DC, dat we meestal gebruiken om 
pdf’s te lezen. Acrobat Standard is een 
betaalprogramma dat tegenwoordig 
circa € 15 per maand kost. Vandaar 
dat ik op zoek ben gegaan naar een 
gratis alternatief. PDF Architect 5 is 

Figuur 1. 
Installatie 
herstellen 
in Adobe 
Acrobat 
Reader DC

Figuur 2. 
Het 

 uitgepakte 
zip-bestand

een goed alternatief, de extra betaalde 
opties ervan hebt u niet nodig. Acro-
bat Standard werkt wel wat sneller.

PDF Architect 5 downloaden 
en installeren
Ga naar http://download.pdfforge.org/
download/pdfarchitect5 en installeer 
het programma. Het programma ge-
draagt zich daarna nogal dominant en 
zal zichzelf ongevraagd als standaard 
programma voor het lezen van pdf’s 
positioneren. Dat vind ik niet leuk. 
Door vervolgens in Acrobat Reader DC 
Installatie herstellen te kiezen is dit 
opgelost (zie figuur 1). De volgende 
keer dat u PDF Architect opent zal het 
netjes vragen of het de standaard- 
reader mag zijn (antwoord: nee).
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Bekijk het zip-bestand
Het zip-bestand is een gecomprimeerd 
bestand met inhoud. Zoek het op en 
klik met de rechtermuisknop en kies 
voor ‘Alles uitpakken’. Het is gemakke-
lijk als u in het volgende scherm het 
vakje ‘Uitgepakte bestanden weerge-
ven als het uitpakken is voltooid’ 
aanklikt.
U komt dan in het volgende scherm 
(als u ervoor zorgt dat rechtsboven 
‘Het voorbeeldvenster weergeven’ aan 
staat; figuur 2):
1 =  de knop voorbeeld venster weer-

geven
2 =  de inhoud van het uitgepakte 

zip-bestand
3 =  een voorbeeld van (hier het 

eerste) bestand

Als u wilt kunt u het 
zip-bestand saneren; hoe 
relevant is deze uitgaande 
verwijsbrief van tien jaar 
geleden nog? De inhoud 
van het zip-bestand hangt 
af van het verzendende 
HIS en de gebruiker. Hier 
bevat het tekstbestanden 
van brieven, HTML-bestanden van 
uitgaande ZD-verwijzingen en een pdf. 
Er kunnen ook plaatjes (vaak gescande 
documenten) in zitten.

Open PDF Architect
In het scherm dat zich dan opent 
zoeken we het uitgepakte zip-bestand. 
Wanneer het open is, klikt u een be-
stand aan en vervolgens <ctrl> A om 
de volledige inhoud te selecteren. Kies 
achtereenvolgens Create PDF (figuur 
3), Combine Files (figuur 4) en Add 
Files (figuur 5). Klik op Openen. Dan 
gaat het scherm in figuur 6 open.
In het onderste deel van dat scherm 
staan de bestanden die de pdf gaan 
vormen. Eventueel kunt u hier nog de 
volgorde wijzigen (als u bijvoorbeeld 
aan de omschrijvingen ziet dat er lab in 

zit, kunt u die bij elkaar zetten) of u 
kunt alsnog bestanden verwijderen. 
Vervolgens klikt u bovenaan op Com-
bine.
Afhankelijk van de grootte van het 
bestand is het programma even bezig 
en dan is het resultaat zoals in figuur 
7: het hele zip-bestand (hier 29 docu-
menten) gecombineerd tot Combine 
Result.pdf.
Het opslaan-icoontje zit bovenaan; zie 
de pijl in figuur 8. De pop-up om de 
locatie en naam te bepalen opent zich 
vanzelf. Wij slaan deze altijd op onder 
de naam ‘Correspondentie oude 
huisarts’. Vervolgens kunt u het be-
stand uploaden naar uw HIS. Het is 
raadzaam direct daarna de pdf en 
andere delen van het verhuisdossier 
van uw lokale computer te wissen.

Figuur 5. 
Add Files

 

 

Figuur 8. 
Het opslaan 
van de pdf

Figuur 3. Create PDF 

Figuur 4. Combine Files 

 
Figuur 6.  
Onderaan staan de bestanden  
die de pdf gaan vormen.

Figuur 7. Het resultaat 
van het combineren



Onze mensen bieden wereldwijd 
medische hulp. Daar waar dit het 
hardst nodig is.

HELP MEE. 
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VOOR SCHOON 
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Promedico-ASP
Het verhuisbericht 
in Promedico ASP

teerd medisch dossier goed bruikbaar 
is voor de eigen praktijk. Daarover 
gaat deze Tip en truc.
Met Promedico ASP kunt u een 
dossier reorganiseren. Ik behandel 
achtereenvolgens: het verwijderen 
van het deelcontact, samenvoegen 
van episodes, verplaatsen van jour-
naalregels, samenvoegen van medi-
catie en verwijderen van memoregels.
Wanneer een edi-bericht afkomstig is 
uit Medicom is het eerste deelcontact 

Het binnenhalen van een medisch 
dossier in Promedico ASP via Zorg-
Mail FileTransfer loopt de laatste tijd 
in technisch opzicht meestal wel 
goed. Het komt nog een enkele keer 
voor dat er een rode balk in beeld 
komt en het edi-bericht niet kan 
worden ingelezen. Dan moet u 
terugvallen op de pdf van het me-
disch dossier die vaak meegezonden 
is. Er is bijna altijd handmatig correc-
tiewerk nodig voordat een geïmpor-

vaak gevuld met informatie over 
medicatievoorschriften die niet nuttig 
zijn om te bewaren (zie fi guur 1). 
Dit deelcontact kunt u op de volgende 
manier verwijderen: kies Medisch 
Dossier > Overzicht > Alle journaal-
regels. Open het bovenste deel-
contact en klik dan linksboven op 
Verwij deren (zie fi guur 2). Soms 
moet u deze handeling enkele 
malen herhalen. 
Bij elk binnengehaald dossier kunt u 

Figuur 1. Het overzichtsscherm na inlezen van het edi-bericht.
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iets verbeteren aan de episodelijst. In 
Medisch Dossier > Episodelij st is een 
compleet overzicht van alle episodes 
zichtbaar. Klik op het kopje ICPC en 
de episodes sorteren zich naar ICPC-
hoofdstuk. Episodes die verwijzen 
naar dezelfde ICPC-code kunt u 
samenvoegen. Dat levert direct 
voordeel op, omdat dan informatie 
bij elkaar komt te staan. Door de 
episodenaam te herbenoemen is 
sneller duidelijk welke informatie er 
in de betreffende journaalregels 
staat. Sommige episodes zijn aange-
geven met de titel ‘Onbekend’. Door 
op de twee pijltjes in het grijze cir  kel-
tje voor de episodenaam te klikken 
ziet u de inhoud. Vaak volstaat sa-
menvoegen van een episode ‘Onbe-

Figuur 2. De knop Verwijderen ziet u nadat 
u het deelcontact hebt geopend.

Figuur 3. Het overzichtsscherm na het verwijderen van het eerste deelcontact, samenvoegen van episodes en samenvoegen van medicatie. 
Het ziet er nu goed werkbaar uit.

kend’ met ALGEMEEN JOURNAAL. 
Soms zijn episodes echt belangrijk: 
de probleemepisodes. Dan kan het 
handig zijn te weten waar het over 
gaat. Uit andere delen van het 
journaal kunnen niet-gecodeerde 
regels naar de probleemepisode 
worden verplaatst.
Promedico ASP beschikt over de 
mogelijkheid om een mooi medicatie-
overzicht te maken. Herhaalrecepten 
worden in één regel gestapeld. Dat 
voorkomt eindeloos lange lijsten 
waarin het moeilijk zoeken is. Na het 
importeren van een medisch dossier 
is het handmatig stapelen van recept-
regels wel zinvol. In het scherm 
Medisch dossier > Medicatie ziet u 
na aanklikken van een receptregel 

die vaker voorkomt de mogelijkheid 
om via de knop Medicatie samenvoe-
gen (linksonder) de receptregels bij 
elkaar te plaatsen. Dit klusje kan even 
tijd kosten, maar dat betaalt zich 
later terug.
De memoregels kunnen na een 
import veel losse items bevatten. 
Die zijn niet altijd even nuttig en ze 
blijven in beeld komen via het 
overzichtsscherm. Opschonen gaat 
door de memoregel aan te klikken 
en onderaan op Verwij deren te 
klikken. 
Nadat alle handelingen zijn uitge-
voerd, ziet het overzichtsscherm er 
uit als in fi guur 3. 

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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OmniHis Scipio
Verhuizen in 
OmniHis Scipio

in dit bericht de voornaamste, maar 
niet alle patiëntinformatie staat, kan 
de praktijkmedewerker zo nodig het 
pdf-bestand handmatig gebruiken, 
ter aanvulling van de gegevens. 
De specialistenbrieven zijn zeer 
waardevol omdat hierin de 
 (gespecialiseerde) onderbouwing 

Het elektronische verhuisdossier 
bevat in elk geval een pdf-bestand, 
het elektronisch patiëntverhuis-
dossierbericht en vaak een zip-
bestand met specialistenbrieven. 
Het elektronisch patiëntverhuis-
dossierbericht wordt door een HIS 
geautomatiseerd ingelezen. Omdat 

van diagnose en therapie over 
aandoeningen is te vinden.
Voor de NedHIS Demodag hebben 
we in onze praktijk veertien dagen 
lang kritisch naar de binnengeko-
men verhuisdossiers gekeken. De 
medische informatie in die dossiers 
is wisselend van kwaliteit. Deze 

Figuur 1. Twee schermen vergroten de overzichtelijkheid.
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Figuur 2. Het importeren van een SPOD-bericht van een praktijk die 
OmniHis gebruikt.

Figuur 3. 
Titels en 
aanduidingen 
van soort 
specialist 
ontbreken.

Figuur 5. Het subtabblad ‘Actieve medicatie’. 

Figuur 4. 
Zoeken op 

een trefwoord.
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kwaliteit hangt meer af van de 
registratieroutines van de verzen-
dende praktijk, dan van het bij het 
verzenden gebruikte HIS. Voor deze 
Tips en trucs heb ik de opgedane 
ervaring omgezet in praktische tips. 

Tip 1
Gebruik voor de verwerking van 
gegevens een computer met twee 
beeldschermen (fi guur 1). 
Gegevens die in verschillende 
applicaties staan, kunnen door het 
betere overzicht makkelijker wor-
den verwerkt.

Tip 2
Als u weet dat de verzendende 
praktijk OmniHis-Scipio gebruikt, 
vraagt u een SPOD-bericht op 
(fi guur 2). Dit is een specifi ek 
‘Scipio Patiënt Overdracht Dossier’. 
Anders dan bij het standaard 
 elektronisch patiëntverhuisdossier-
bericht, ook wel edi-overdracht-
bericht genoemd, worden alle 
dossiergegevens op deze wijze 
zonder verlies overgenomen. 
(Lees de helpinformatie over dit 
onderwerp, zoek op trefwoord 
‘SPOD’.)

Tip 3
De ontvangen correspondentie in de 
zip-map kan tientallen elektronische 
specialistenbrieven bevatten, waarin 

Figuur 6. Het aanpassen van de ‘episodelijst’.

het onmogelijk op het oog zoeken is 
doordat titels en aanduidingen van 
soort specialist ontbreken (zie fi guur 
3). Zoek niet visueel, maar laat de 
computer op trefwoord in de pdf-
bestanden zoeken. Dat doet u als 
volgt: open het zip-bestand en 
vervolgens de map. Geef na een 
zoekcommando een trefwoord op, 
bijvoorbeeld ‘cardioloog’. In het 
voorbeeld wordt het aantal docu-
menten, dat boven de honderd ligt, 
gereduceerd tot vijftien. De meest 
recente brief is geopend door dubbel 
te klikken (zie fi guur 4).

Tip 4
De praktijk krijgt een goed overzicht 
in het subtabblad ‘Actieve medicatie’ 
op basis van een juist beheer van 
einddatums (zie fi guur 5). Behalve 
de in gebruik zijnde medicijnen, tot 
dertig dagen terug, zijn ook alle 
medicijnen met het kenmerk 
‘chronisch’ zichtbaar.
Overzichten worden nogal eens 
vervuild doordat het kenmerk 
‘chronisch’ niet actief wordt beheerd 
en ook als het niet meer geldig is 
toch gehandhaafd blijft. De huisart-
senpraktijk waar de patiënt vandaan 
kwam, kan het kenmerk ‘chronisch’ 
aan medicatie hebben toegevoegd 
als teken dat de assistente de betref-
fende medicatie mag herhalen. Ons 
advies: zet deze vinkjes uit. De 

techniek: haal in het subtabblad 
‘Actieve medicatie’ met de muis het 
chronische kenmerk van de betref-
fende medicatieregels met een 
rechter klik weg.

Tip 5
Benut na het inlezen van het ver-
huisdossier alle mogelijkheden voor 
het aanpassen van de ‘episodelijst’:
1. Geef de episode een nuttige 

naam en neem belangrijke toe-
lichtende informatie over in het 
veld ‘Beschrijving’.

2. Overweeg episodes die over 
dezelfde tractus gaan, samen te 
voegen.

3. Overweeg het gebruik van een 
verzamelepisode en maak afspra-
ken over de aanmaak ervan in de 
praktijk.

4. Overweeg de volgorde van ‘Ernst’ 
te gebruiken (dit stelt de praktijk-
medewerker in staat de voor de 
patiënt belangrijke onderwerpen 
bovenaan in de lijst te plaatsen). 
In het voorbeeld in fi guur 6 is 
dementie met gedragsstoornissen 
een belangrijker zorgitem dan het 
myocardinfarct.

5. Zet niet-actuele episodes op 
inactief of voeg deze toe aan een 
‘verzamelepisode’.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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CGM-huisarts
Verbetering in MEDOVD 
van CGM-huisarts naar 
CGM-huisarts

gevraagd of die bestanden moeten 
worden verwerkt. De keuze dient dan 
natuurlijk wel <ja> te zijn. 
Het betekent dat de ingelezen bestan-
den op overzichtelijke wijze in het 
documentenscherm worden getoond. 
Tevens zijn de documenten in de 
dossier- of journaalregels te vinden, 
die u kunt openen door dubbel te 
klikken op die regel. De dossier- of 
journaalregels bevatten dan de 

Op de NedHIS Demodag werd het 
wel heel duidelijk: er moet bij het 
uitwisselen van patiëntdossiers nog 
veel verbeteren aan de verwerking 
van correspondentiegegevens. 
De stichting ION pleit ervoor om de 
uitgespoelde documenten te voorzien 
van extra informatie. Nu bleek uit 
een reactie van de op de Demodag 
aanwezige vertegenwoordiger van 
CGM, Rik Kerkhofs, dat CGM-huisarts 
daar al wat aan heeft gedaan. De 
documenten die worden geselecteerd 
bij ‘Export’ worden niet alleen omge-
zet naar een pdf-bestand, maar 
worden ook aan het einde van de 
titel voorzien van de omschrijving 
waaronder de aanwezige documen-
ten in het journaalscherm zijn te 
vinden. In het standaard aangemaakt 
zip-bestand zijn die terug te vinden 
als ‘S10467_D20170904_T123630_
IO_Patientdossier.pdf’.
Bijkomend voordeel is dan dat de 
pdf-bestanden bij de ‘Import’ in het 
ontvangende CGM-huisartssysteem 
beter kunnen worden verwerkt. 
Voorwaarde is wel dat bij het inlezen 
van het edi-bestand het meegekomen 
zip-bestand in dezelfde map staat als 
het betreffende edi-bestand. Indien 
deze procedure een zip-bestand op 
de juiste plaats aantreft, wordt tijdens 
het inlezen via een keuzeschermpje 

kenmerkende ‘Scan:’ in de omschrij-
ving (zie fi guur 1).
Helaas is dit importvoordeel nog niet 
van toepassing bij andere HISsen die 
pdf-bestanden kunnen inlezen. Het 
voordeel van de extra omschrijving in 
de pdf-bestandsnaam genieten zij 
natuurlijk wel.

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

Figuur 1. De dossier- of journaalregels bevatten de kenmerkende ‘Scan:’ in de omschrijving.
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MicroHIS
Dossieroverdracht 
in MicroHIS

altijd goed over. Idealiter zijn de 
digitaal binnengekomen en gescan-
de brieven in de correspondentie 

Bij het inlezen van een verhuis-
dossier komt de aan het dossier 
gekoppelde correspondentie niet 

netjes aan een correspondent ge-
koppeld. Dikwijls krijgt u echter een 
(groot) aantal txt-, jpg- en/of pdf-

Figuur 1. De bestanden in de correspondentiemodule kunnen worden gekoppeld aan de juiste correspondent.
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bestanden die de brieven over de 
patiënt bevatten. Het is natuurlijk 
het allermooist wanneer u al deze 
bestanden in de correspondentie-
module een voor een kunt koppelen 
aan de juiste correspondent. Het 
zou er dan uit komen te zien als in 
fi guur 1.

Figuur 2. Het toevoegen van alle ontvangen bestanden aan de ‘brief’.

Dit is echter een heel karwei, want 
het moet handmatig gebeuren en u 
hebt vaak niet alle correspondenten 
in MicroHIS staan als de patiënt van 
buiten uw eigen regio komt. Het is 
maar de vraag of al deze moeite 
zich terugbetaalt – hoe vaak kijkt u 
nog in deze oude correspondentie?

Sneller en misschien zelfs overzich-
telijker is het om al deze bestanden 
bij elkaar als ‘archief’ aan de corres-
pondentie te koppelen.
Dat gaat als volgt. Maak een corres-
pondent ‘Archief’ of, naar keuze, 
‘Vorige huisarts’ aan. Maak vervol-
gens in het scherm Correspondentie 
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een nieuwe ‘brief’ aan met deze 
correspondent als afzender. 
Voeg vervolgens alle ontvangen 
bestanden aan deze ‘brief’ toe 
(zie fi guur 2).
Als u later in deze correspondentie 
moet zoeken naar bijvoorbeeld 
‘kaakchirurg’, doet u dat op de 

Figuur 3. Het zoeken van de term ‘kaakchirurg’ in de correspondentie.

volgende wijze. Ga naar de bewuste 
‘brief’ van ‘Archief’ in de correspon-
dentie. Klik met de rechtermuisknop 
in het vak waar de bestanden in 
staan en selecteer ‘Map met bestan-
den openen’. De verkenner opent. U 
kunt nu via het voorbeeldvenster 
van Windows snel door de bestan-

den scrollen. Ook kunt u nu de 
Windows-functie ‘Zoeken in bestan-
den’ gebruiken. Typ ‘kaakchirurg’ in 
de zoekbalk en u vindt de brieven 
waarin deze term vermeld wordt 
(zie fi guur 3).

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL
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Promedico VDF
Het verhuisdossier 
in Promedico VDF

Het inlezen verloopt vervolgens 
automatisch.
Na het inlezen moet u nog wel het 
dossier controleren. Episodes kunt u 
op de gebruikelijke wijze wijzigen. 
Labuitslagen zullen niet altijd  volledig 
in het journaal opgeslagen zijn. Ze 
staan wel in de meet waarden. 
Ook is het mogelijk om alleen het 

Het inlezen van een verhuisdossier is 
erg makkelijk binnen Promedico VDF. 
Klik op de knop ‘Verhuisbericht 
inlezen (MedOvd)’ (zie fi guur 1). Dan 
opent het scherm in fi guur 2. Kies op 
de eerste regel het edi-bestand en op 
de tweede regel het zip-bestand. VDF 
zoekt dan de betreffende patiënt 
erbij. Dit moet u nog wel bevestigen. 

zip-bestand in te lezen, als dat later 
binnen zou komen (fi guur 3).
Op https://ion.lhv.nl/projecten/
veilig-verhuizen/handleidingen/
promedico-vdf vindt u aandachts-
punten en twee fi lmpjes die het 
verhuizen van dossiers demon streren.

HANNEKE TAN-KONING
HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Figuur 1. De knop ‘Verhuisbericht inlezen (MedOvd)’.
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Figuur 2. Het kiezen 
van de bestanden.

Figuur 3. Wanneer het zip-bestand later binnenkomt, kunt u de correspondentie apart inlezen.
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ADRESWIJZIGING | Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres 
verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te 
sturen naar het redactieadres.

BEËINDIGING ABONNEMENT | Beëindiging van het abonnement kan uit-
sluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afl oop van 
het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

ABONNEMENTSPRIJZEN | Jaarabonnement zijn inclusief verzend- en 
administra tiekosten. 
Los nummer: € 10,-| Jaarabonnement (minimaal 3 nummers): € 25,-. 
Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt 
een toeslag op deze prijzen. Leden van Atlas, OmniHis en Orego 
ontvangen minimaal 3 nummers per jaar. 
Abonnementen of losse nummers bestellen via Bep Otterloo
06 46813881 | secretariaat @nedhis.nl o.v.v. abonnement.
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SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE 

Atlas en Orego  Secretariaat NedHIS 
  Bep Otterloo | secretariaat@nedhis.nl | 06468 13 881

OmniHis  OmniHis BV
  Yvonne Vroom | info@omnihis.nl | 0900 666 44 47

NEDHIS, KOEPEL VAN HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN

BESTUUR Leo van Rooijen voorzitter | vrooijen@hagrozwijndrecht.nl
 Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
 Ron Dingjan | huisarts@dingjan.demon.nl
 Casper Tombrock (a.i.) | casper.tombrock@gmail.com
 Kees Kanters | kkanters@xs4all.nl)
 Gordon Oron | oron@huisartspraktijk-hurts-oron.nl

 SECRETARIAAT 
 Bep Otterloo | 06 46813881
 secretariaat@nedhis.nl
 www.nedhis.nl

OREGO, VERENIGING VAN MICROHIS-GEBRUIKERS

BESTUUR 
Kees Kanters voorzitter | kanters@xs4all.nl
Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
Pieter Vrijdag | praktijkvrijdag@ezorg.nl

WEBSITE www.orego.nl
HAweb-groep Orego | www.haweb.nl

MicroHIS 
Service Centre | servicecentre.hg.nld@dxc.com
 071 525 67 47

ATLAS VERENIGING VAN HETHIS-, CGM HUISARTS- EN 
PROMEDICO-GEBRUIKERS

BESTUUR  Leo van Rooijen voorzitter | vrooijen@hagrozwijndrecht.nl 
 Michiel Zwartkruis penningmeester | malz@xs4all.nl
 René van Leeuwen | rene.van.leeuwen@planet.nl
 Hanneke Tan | hanneke@dokter-h-tan.nl
 Aldert van der Vinne | avdvinne@knmg.nl
 Willem van der Linden | huisartsenpraktijkdeline@xs4all.nl
 Heidi van den Maagdenberg | heidivdm66@hotmail.com
 Jasper Hartman | Hartman@dejagerwegpraktijk.nl
 

 WEBSITE www.nedhis.nl

 GCM Huisarts
 GCM Support | support@cgmnl-nl.cgm.com | 088 3876444
 Softwarewensen CGM Huisarts 
  rene.van.leeuwen@planet.nl

 Promedico 
 Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
 Servicedesk | aspservicedesk@promedico.nl 
  030 601 6655
 

OMNIHIS,VERENIGING VAN OMNIHIS SCIPIO-GEBRUIKERS

Bestuur Casper Tombrock (a.i.) |casper.tombrock@gmail.com
 Piet Molenaar penningmeester | p.m@telfort.nl

   WEBSITE www.omnihis.nl
   OmniHis BV 0900 6664447 | info@omnihis.nl

T I J D S C H R I F T  V O O R  H U I S A R T S P R A K T I J K  E N  A U T O M AT I S E R I N G



Ziet u dit? 
Valt op hè?

Meer informatie over adverteren: 
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121 | advertenties@klinkerenbikkels.nl 

En dan te bedenken dat uw advertentie hier had kunnen staan. 
Dan was-ie ook zo opgevallen. 

Maar u krijgt nieuwe kansen want SynthesHis valt drie keer per jaar bij de 
meeste huisartsen, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op de mat.

Bovendien wordt het gelezen door doktersassistenten, 
praktijkmedewerkers, managers in de eerstelijnszorg, coördinatoren 

en medewerkers van huisartsenposten, enz. 

Kortom, het is meer dan de moeite!



Alles over informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk
Op woensdag 14 maart 2018 vindt voor de 27ste 

keer hét congres voor huisartsen, assistentes,

praktijkondersteuners en overige geïnteresseerden 

plaats. De hele dag wordt u geïnformeerd en 

kunt u meepraten over tal van onderwerpen. 

U kunt een keuze maken uit vele workshops, 

waarin tips en trucs van verschillende HISsen 

aan de orde komen. De workshops zijn ieder jaar 

een groot succes.

Overige workshops: ICT levert tijdwinst op, 

beveiliging in de huisartsenpraktijk, declareren: 

wanneer en hoe?, de tien apps die geen enkele 

huisarts mag missen, ketenzorg zonder KIS,  

het op orde houden van de medicatielijsten, 

beschik baarheid van medische informatie 

… en nog veel meer. 

Het congres is geaccrediteerd voor huisartsen, 

doktersassistentes en POH’ers.

Noteer in de agenda: NedHIS congres woensdag 14 maart 2018
Van der Valk te Vianen. Meer informatie op www.nedhis-congres.nl 


