
Er zijn veel gezondheids-app’s voor de smartphone 
of tablet. De EHBO-app, het Farmacotherapeutisch 
kompas en de NHG-Standaarden zijn allemaal als 
app op je apparaat te downloaden. Ook zijn er en-
kele huisartsen die een app hebben waarin de pati-
ent zelf een afspraak kan inplannen of waar de prak-
tijkinformatie snel op terug te vinden is. 
S teeds meer digitale toepassingen ondersteunen 
het werk in de huisartsenpraktijk. Na de triage en het 
geven van adviezen verwijst de assistente naar www.
thuisarts.nl, waar de patiënt de gegeven informatie 
nog eens kan nalezen. De patiënt kan ook een app 
van thuisarts.nl downloaden. 
Dan zijn er nog tientallen app’s gericht op aandoe-
ningen. Wanneer je in de Google Playstore (apps 
voor Android-toestellen) diabetes intikt, vind je al 
meer dan honderd apps die door de diabetespatiënt 
ter ondersteuning te gebruiken zijn. De een zal beter 
zijn dan de ander.
Het  HIS beschikt over mogelijkheden om de patiënt 
via internet zijn medicijnen te laten bestellen of een 
afspraak bij de huisarts of assistente te plannen. Via 
een e-consult heeft de patiënt direct contact met de 
huisarts, zonder tussenkomst van de assistente. Ook 
HISsen voegen steeds meer toepassingen in hun sys-
teem toe om het werk makkelijker te maken. Online 
inschrijven via de website is bij veel praktijken inmid-
dels heel gewoon.
Wat ik nog mis zijn mogelijkheden om de gegeven 

adviezen met enkele klikken naar de patiënt te mai-
len. Nu vertel ik een patiënt die belt met griep na de 
gegeven adviezen dat hij het allemaal op thuisarts.nl 
nog eens kan nalezen als hij het zoekwoord ‘griep’ 
intikt. Maar hoe groot is de kans dat de patiënt ook 
daadwerkelijk de moeite neemt? Wat zou het gewel-
dig zijn als ik na de gegeven adviezen alleen maar 
het e-mailadres hoef te vragen, om vervolgens met 
een paar klikken de juiste link naar de patiënt te ver-
sturen. Als je met koorts in bed ligt, met alleen je 
smartphone binnen handbereik, is dat wel zo handig.
Een belangrijk maar ingewikkeld punt in de digitale 
communicatie tussen huisarts en patiënt is de bevei-
liging. Om een toepassing toegankelijk te maken 
moet het inloggen soepel verlopen. Om veiligheid 
optimaal te garanderen is echter een stevige beveili-
ging noodzakelijk. Alleen een inlognaam met wacht-
woord is dan niet voldoende. DigiD is dat wel. Maar 
als je die afspraak met je huisarts nú wilt inplannen, 
krijg je een probleem als je je wachtwoord niet meer 
weet. Dat moet je dan aanvragen, waarna je het bin-
nen drie dagen per post thuisgestuurd krijgt. Niet 
bepaald ideaal. Uit onderzoek blijkt dan ook dat zelfs 
bij praktijken die de digitale contacten actief bij pati-
enten onder de aandacht brengen, het daadwerke-
lijke gebruik ervan nog niet heel hoog is. Voorlopig 
wordt de positie van de praktijkassistente nog niet 
bedreigd door de digitale opmars van allerhande ap-
plicaties.
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