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medicatieveiligheid

beslissingsondersteuning

besluitvorming

therapiebeleid

Doelgericht voorschrijven 
met realtime signalering 
van risico’s en omleidingen.  de veelzijdige EVS-module in 

Caress, Extenzo, GIDS, HetHIS, MicroHIS,  CGM, OmniHIS, 
Promedico, Zorgdossier, Adastra, Callmanager, Topicus HAP 

inside

met clinical rules veilig op weg

www.clinicalrules.nl

Informatie, Communicatie, Teveel...

van clinical rules naar relevant clues
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De Clinical Rules service evalueert realtime anonieme
patiëntgegevens uit het dossier en koppelt waarschuwingen
terug op basis van een afwijkende labbepaling of een
risicoprofiel van de patiënt, aanvullend op de huidige
medicatiebewaking. De beveiligde Clinical Rules webservice
wordt rechtstreeks geraadpleegd tijdens het zorgproces
via Prescriptor en (binnenkort) ook rechtstreeks via uw HIS.
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U leest het eerste nummer van een 
opgefrist SynthesHis. Op verzoek 
van het bestuur is gekozen voor 
een nieuwe opzet en een nieuwe 
uitgever. Namens het bestuur wil ik 
Jeroen van der Lugt (uw hoofdre-

met uw HIS en hebben een be-
langrijke plaats in de inhoud van 
het blad gekregen. Daarnaast zul-
len beleidsmatige zaken zeker aan 
bod blijven komen, maar wel wat 
compacter dan u van ons gewend 
was.
Ook op twee andere terreinen 
wordt er een frisse start gemaakt. 
Medio januari vond er overleg 
plaats tussen de LHV, het NHG, 
InEen en NedHis over de positie 
van de eerstelijnszorg en ICT in de 
komende tijd en een perspectief 
richting 2022. Verder worden aller-
lei nieuwe initiatieven ‘opgefrist’, 
zoals segment 3 en populatiebe-
kostiging door de zorgverzeke-
raars. Dit heeft grote gevolgen 
voor de dagelijkse praktijk en de 
werkzaamheden van de besturen 
en softwarecommissies. Wij hopen 
dankzij het eerstgenoemde over-
leg meer duidelijkheid te krijgen 
over de nieuwe ontwikkelingen en 
de regie ter hand te kunnen ne-
men voor de onvermijdelijke aan-
passingen in uw automatisering.
De besturen van Atlas (Promedico 
en CGM huisarts), Orego (Micro-
HIS) en OmniHis zijn er trots op u 
te kunnen blijven informeren via 
ons blad.

LEO VAN ROOIJEN

dacteur), de redactie, Kees Kanters 
en Roselie Kommers bedanken 
voor hun inzet bij het zetten van 
deze stap. Ook uw POH en 
praktijk assistente ontvangen vanaf 
nu SynthesHis. Zij werken dagelijks 

Van de voorzitter
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HUISARTSEN ZIEN MOGELIJK-
HEDEN MET FACEBOOK

CHRISTIE MANINTVELD | Bijna 9 miljoen Neder-

landers maken gebruik van Facebook. Het po-

pulaire platform biedt mogelijkheden om op 

een eenvoudige en snelle manier een groot 

publiek of juist een select gezelschap te berei-

ken. Bedrijven en instellingen maken er gretig 

gebruik van. Ook huisartsen zien kansen voor 

communicatie en openen een pagina voor de 

EUGÈNE VAN DIEPEN | Met het vervallen van het gebruikersrecht van de OZIS-

dienstwaarneemstandaarden begin dit jaar, is de overgang naar het LSP een 

feit. Friesland is in 2013 al begonnen met de voorbereidingen van deze over-

stap, eind 2014 was het zover. Wat zijn de ervaringen?

RENÉ VAN LEEUWEN | In het werkgebied van zorgverzekeraar DSW is begin 2015 een ex-

periment met populatiebekostiging van start gegaan. René van Leeuwen is huisarts in 

Pijnacker en DSW is zijn regionale zorgverzekeraar. Hij beschrijft zijn ervaringen met 

dit experiment.

8

OVERSTAP VAN OZIS NAAR LSP, 
WAT ZIJN DE ERVARINGEN

13

DE HUISARTS, VAN (KLEIN)KRUIDENIER
NAAR SUPERMARKT IN DE ZORG

20

SynthesHis is het gezamenlijke 

tijdschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OminHis en 

Orego

EDITIE 1 - 2015 | JAARGANG 14

COVERFOTO: MARCO KEYZER

praktijk. Hoeveel tijd kost het om zo’n pagina bij te houden? En levert het 

iets op? Ervaringen van drie huisartsenpraktijken.
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Redactioneel
Een frisse doorstart

HUISARTSEN ZIEN MOGELIJK-
HEDEN MET FACEBOOK

REGIONALE 
 BEKOSTIGING

VERDER IN 
DIT NUMMER

EUGÈNE VAN DIEPEN | In 2018 wordt het nieuwe 

landelijke model voor de huisartsenbekostiging 

ingevoerd. In aanloop hiervan doen verschil-

lende zorgverzekeraars vanaf 2015 tot 2017 on-

derzoek naar de effecten ervan. De Schiedamse 

DSW Zorgverzekeraar doet sinds 1 januari 2015 

een experiment met de regionale bekostiging 

van de huisartsenzorg in de DSW-regio Delf-

land, Schieland en Westland.

 6  Kort nieuws

	 12		 Column	van	Isar	Wulffaert

	 25	 Column	van	Monique	Hollema-

Spijker

	 26	 Verslag	van	het	 

NedHIS	&	EZD	Congres	

 29 Tips en Trucs

	 38	 Verenigingsinformatie

	 	 Colofon

22

&

Met veel plezier presenteert de re-
dactie u deze SynthesHis in nieuwe 
vormgeving. Het tijdschrift is in-
middels in haar 14e jaargang en 
verjongt zich letterlijk en figuurlijk. 
Ging het rond de millenniumwisse-
ling merendeels over solohuisart-
sen met een computer onder het 
bureau, tegenwoordig draait het 
om veel grotere huisartsenpraktij-
ken die qua automatisering in net-
werken hangen. We werken groten-
deels papierloos en zijn massaal online gegaan – net als de par-
tijen waarmee we samenwerken: de verzekeraars, de patiënten, 
de ziekenhuizen, de zorggroepen, de laboratoria. En het gaat 
over het algemeen veel intuïtiever, vooral door de bijna onbe-
grensde mogelijkheden van internet. De uitdaging zit hem nu in 
de complexiteit van de organisatie van de huisartsenpraktijk.
Dit nummer openen we met verhalen vanuit praktijken die Face-
book gebruiken om met hun patiënten te communiceren. Face-
book is makkelijk in te zetten, maar vraagt ook aandacht om de 
praktijkpagina actueel te houden. 
In Friesland hebben de dokterswacht, de huisartsen en de apo-
thekers de handen ineengeslagen om OZIS in korte tijd af te 
bouwen en allemaal tegelijk over te schakelen op het LSP. Hinda 
Stegeman legt de nadruk op een goede communicatie naar alle 
partijen. Voorloperregio’s met durf heb je nodig om tot daad-
werkelijke vernieuwing te komen.
In Delfland, Schiedam en Westland is zorgverzekeraar DSW een 
experiment begonnen met populatiebekostiging van huisarts-
praktijken. Onder hoge druk moest de declaratiefunctie van de 
HISsen aangepast worden. Het principe is: geen consulten meer, 
maar uitsluitend inschrijftarieven. In dit nummer laten we de 
huisartsen in het veld en de beleidsmakers aan het woord.
Het Individueel Zorg Plan is een fenomeen waar bijna geen en-
kele huisarts nog een mening over heeft. Welke mogelijkheden 
biedt het om de patiënt meer bij de huisartsenzorg te betrek-
ken? Tijdens het NedHIS & EZD Congres gaven sprekers vanuit 
verschillend perspectief hun ideeën over deze vernieuwing. 
We hebben jonge columnisten bereid gevonden te schrijven 
vanuit hun praktijkervaringen. Ook vindt u als vanouds tips en 
trucs in dit nummer. 

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Medische gegevens beschikbaar stellen via 
patiëntportaal van uw HIS

Inspectie voor de 
Gezondheidszorg 
bestempelt medi-
catieveiligheid als 
prioriteit
Een betrouwbaar medicatiepro-
ces is essentieel voor goede en 
verantwoorde zorg. Wanneer een 
zorgverlener onjuiste geneesmid-
delen voorschrijft, kunnen patiën-
ten hiervan schade ondervinden. 
Denk aan bijwerkingen door een 
verkeerde combinatie van medi-
cijnen, een allergische reactie of 
zelfs het overlijden van een pa-
tiënt. Extra kwetsbaar voor fou-
ten tijdens het voorschrijven zijn 
mensen die verschillende, risico-
volle geneesmiddelen tegelijker-
tijd gebruiken. Vanaf 2015 gaat de 
inspectie na of de voorwaarden 
bij de voorschrijver op orde zijn. 
De inspectie let daarbij op de na-
leving van de Handreiking verant-
woordelijkheidsverdeling bij sa-
menwerking in de zorg (2010), de 
Richtlijn Overdracht van medica-
tiegegevens in de keten (2008), de 
Multidisciplinaire richtlijn Poly-
farmacie bij Ouderen (2012) en de 
Richtlijn Elektronisch voorschrij-
ven (2013). Daarnaast gebruikt de 
inspectie de ‘Veilige principes in 
de keten’: een vertaling van de 
verschillende richtlijnen voor de 
sectoren verpleging, verzorging 
en thuiszorg. In overleg met het 
veld heeft de inspectie eind 2014 
een generiek toetsingskader op-
gesteld. Daarin staan normen die 
in alle sectoren gelden, zoals ‘een 
arts beschikt op het moment van 
voorschrijven over een actueel 
medicatieoverzicht’. Op basis van 
onder andere risico-indicatoren 
bepaalt de inspectie vervolgens 
bij welke voorschrijvers uitvoe-
ring van een inspectie nodig is.

Bron: Inspectie voor de 
 Gezondheidszorg

Splitsing contra-indicatieaard Astma/COPD 
in G-Standaard 

Tijdens een ‘weioverleg’ tussen de 
partijen LHV, NHG, InEen en NedHis 
kwam het verzoek op tafel om medi-
sche gegevens beschikbaar te stellen 
via het HIS. Er zijn steeds meer zie-
kenhuizen die de ontslagbrief in ko-
pie naar de patiënt sturen, en patiën-
tenorganisaties en verzekeraars wil-
len meer transparantie. In de meest 
open situatie zou de patiënt zijn vol-
ledige gegevens moeten kunnen in-
zien, zoals wettelijk ook mogelijk is. 
Dit lijkt echter geen haalbare kaart, 
omdat het elektronisch dossier niet 

vanaf het begin is opgebouwd om te 
publiceren. Het dossier bevat ook 
werkaantekeningen. De meeste HIS-
sen hebben portalen en dat zou bij 
uitstek de plaats zijn om gegevens 
inzichtelijk te maken. De komende 
twee jaren willen de vier betrokken 
partijen zich inzetten om de profes-
sionele samenvatting beschikbaar te 
gaan stellen, waarbij nog besloten 
moet worden of dit met of zonder 
journaalregels zal gebeuren.

Bron: bestuur NedHIS

Per februari 2015 is in de G-Stan-
daard contra-indicatieaard ‘astma/
COPD’ gesplitst in ‘astma’ en 
‘COPD’. De bewakingen en bewa-
kingsnummers voor de CI-waarden 
‘astma/COPD’, ‘astma’ en ‘COPD’ zijn 
voorlopig gelijk. De bewaking op 
‘Astma/COPD’ blijft nog een jaar ge-
handhaafd. In de loop van 2015 
wordt de bewaking bij elk van de 

CI-waarden toegespitst op astma of 
COPD. De gebruikersraad NedHIS 
van Z-Index heeft de wensen rond 
het omzetten van de CI-waarden op 
basis van de ICPC aangegeven. De 
Werkgroep Techniek van Z-Index 
heeft deze wensen onder de aan-
dacht van de softwareleveranciers 
gebracht.

Bron: www.knmp.nl
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Via LSP nu ook 
 medicatiegegevens 
zichtbaar in 
 huisartsenpraktijk

College Bescherming Persoonsgegevens  
zet gezondheid op agenda 2015

Meldplicht datalekken in 2015 van kracht

In 2015 wordt naar verwachting de 
‘meldplicht datalekken’ toegevoegd 
aan de Wet bescherming persoonsge-
gevens. Hiermee wil de overheid de 
schade van een datalek zo veel mo-
gelijk beperken. Met een datalek 
wordt een situatie bedoeld waarin 
de kans op verlies of op onrechtma-
tige verwerking van persoonsgege-
vens aanwezig is. De meldplicht 
houdt in dat de verantwoordelijke 
bij een datalek niet alleen een mel-
ding doet bij het CBP, maar ook de 
betrokkene informeert. Deze meld-

plicht geldt ook voor de huisarts. Bij 
het niet melden van een datalek kan 
een bestuurlijke boete volgen. Invoe-
ring van de meldplicht datalekken 
versterkt de positie van burgers op 
het vlak van bescherming van per-
soonsgegevens. Ook zal het een sti-
mulans zijn om bij de ontwikkeling 
van diensten en producten beter na 
te denken over een goede beveiliging 
om lekken te voorkomen.

Bron: College Bescherming 
 Persoonsgegevens

Huisartsen die met CGM Huisarts, 
Medicom of Promedico VDF werken 
kunnen via het Landelijk Schakel-
punt (LSP) medicatiegegevens van 
hun patiënten opvragen. Inzicht in 
medicatiegegevens is een belang-
rijke toegevoegde waarde van het 
LSP. De Landelijke Huisartsen Ver-
eniging (LHV) is blij dat op dit vlak 
nu concrete stappen worden gezet. 
Huisartsen spelen immers een be-
langrijke rol bij de medicatiebewa-
king. In het eigen patiëntendossier 
kunnen zij nagaan welke medicatie 
zij zelf aan een patiënt hebben voor-
geschreven. Daarnaast is het van 
belang te weten welke medicatie de 
(poliklinische) apotheken daadwer-
kelijk hebben verstrekt. Deze infor-
matie is beschikbaar via het LSP. Als 
huisartsen zijn aangesloten op het 
LSP, kunnen ze de medicatieafleve-
ringen opvragen van patiënten die 
hiervoor bij de (poliklinische) apo-
theek toestemming hebben gegeven. 
De LHV hoopt dat op korte termijn 
alle HISsen deze functionaliteit aan-
bieden. Meer informatie over het 
opvragen van medicatiegegevens via 
het LSP vindt u op de website van 
VZVZ.

Bron: www.vzvz.nl

De verschuiving van zorgtaken van 
het Rijk naar de gemeenten is voor 
het CBP een aanleiding om het the-
ma gezondheid op de agenda te zet-
ten. Ook het feit dat grote ICT-bedrij-
ven producten ontwikkelen waar-
mee mensen zelf hun gezondheid 
monitoren, is een reden voor extra 
aandacht. Want deze persoonlijke 
gezondheidsgegevens slaan bedrij-

ven op in allerlei databases, waar-
door het medisch beroepsgeheim 
steeds meer waarde verliest. Ook 
ziet het CBP dat zorginstellingen en 
hulpverleners de privacyrisico’s rond 
medische gegevens niet juist inschat-
ten en zelfs onderschatten.

Bron: College Bescherming 
 Persoonsgegevens
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Bijna 9 miljoen Nederlanders maken gebruik van Facebook. Het populaire platform biedt 

mogelijkheden om op een eenvoudige en snelle manier een groot publiek of juist een 

select gezelschap te bereiken. Bedrijven en instellingen maken er gretig gebruik van. 

Ook huisartsen zien kansen voor communicatie en openen een pagina voor de praktijk. 

Hoeveel tijd kost het om zo’n pagina bij te houden? En levert het iets op? Ervaringen van 

drie huisartsenpraktijken. 

CHrISTIE	MaNINTVElD
CHRISTIE@M-T-O.NL

HUISARTSPRAKTIJKEN OPENEN EEN PAGINA

Facebook,	de	nieuwe	
spreekkamer
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https://www.facebook.com/huisartshagenau?

Huisarts Marijn van der Velden beheert 
de Facebook-pagina van de Dierense 

Huisartsengroep Hagenau. ‘Drie jaar gele-
den zijn we zowel met  Facebook als Twitter 
begonnen. We wilden kijken of er behoefte 
aan was en ik was benieuwd naar wat het 
zou doen. Het is vooral eenrichtingsver-
keer. Ik zet er af en toe een bericht op, zo-
als de aankondiging van een nieuwe expo-
sitie in de praktijk of de data waarop de 
patiënten de griepvaccinatie kunnen halen. 
Facebook, Twitter, onze website en de 
beeldschermen in de wachtkamer zijn aan 
elkaar gekoppeld. Dat is handig, want ik 
plaats berichten maar één keer en ze ver-
schijnen op vier verschillende media.
Als mensen op Facebook reageren, stellen 
ze soms te persoonlijke vragen. Die kunnen 
wij niet op een openbaar platform behande-
len in verband met de privacy. Dat begrij-
pen ze soms niet, ze vinden zelf dat het best 
kan. Maar als ik zo’n vraag beantwoord, 
kan ik in de problemen komen. Meer alge-
mene vragen vind ik prima. Het antwoord 
daarop lezen anderen ook en dat is winst. 
Het mag best een kritische vraag of opmer-
king zijn, maar laten we wel vriendelijk blij-

ven. Dat blijkt voor sommigen toch moei-
lijk. Ik heb onlangs zelfs een reactie verwij-
derd. Ook heb ik een bericht geplaatst 
waarin ik mensen erop wijs dat het onge-
past en ongewenst is om hun frustraties op 
een beledigende manier of met grof taalge-
bruik via onze Facebook-pagina te ventile-
ren.
Ik zou andere huisartsen het gebruik van 
Facebook niet zonder meer aanraden. Je 
moet het leuk vinden en je kunt het gebrui-
ken voor algemene praktijkinformatie. 
Twitter blijkt vooral gelezen te worden 
door anderen uit de gezondheidszorg en 
niet door patiënten. Ik denk dat patiënten 
meer behoefte hebben aan manieren om 
handig online te communiceren over per-
soonlijke vragen, in een beveiligde omge-
ving dus. Een goede portal gekoppeld aan 
de website van de huisartsenpraktijk kan 
die behoefte beter vervullen dan Facebook. 
Wij verwachten vooral veel van het nieuwe 
onlinepatiëntenportal met veel functionali-
teiten dat wij eind dit jaar in gebruik ne-
men.’

‘Soms	te	persoonlijke	vragen’

Dierense Huisartsen-
groep Hagenau
Facebook-pagina sinds: 
eind 2012
Aantal likes: 149

‘HET BLIJKT VOOR 

SOMMIGEN TOCH 

MOEILIJK OM 

VRIENDELIJK

TE BLIJVEN’
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‘WE WILLEN 

UITSTRALEN 

DAT WE EEN 

NEUTRALE 

POSITIE 

INNEMEN’

Sietske Bijkerk, echtgenote van een van 
de huisartsen werkzaam bij De Weerark, 
houdt de Facebook-pagina bij. ‘Mijn ach-
tergrond is niet medisch, maar ligt op het 
vlak van marketing en communicatie. 
Toen er een tweede locatie werd geopend, 
vond ik het leuk om mee te denken over 
hoe we dit onder de aandacht konden 
brengen. We wilden patiënten en omwo-
nenden op het nieuws attenderen, maar 
ook de naamsbekendheid vergroten. Fa-
cebook vonden we het proberen waard. 
Het is eenvoudig om een pagina aan te 
maken en het kost geen geld. We wilden 
ook een beetje onderzoeken wat we er-
mee konden.
In het begin plaatste ik heel geregeld be-
richten, daarna eens in de maand, maar 
de laatste tijd schiet het erbij in. Het laat-
ste bericht is van een paar maanden gele-
den. Dat ging over chirurgische verrich-
tingen in de huisartsenpraktijk en hoe 
mensen zich daarop kunnen voorberei-

den. Als ze op het bericht klikken komen 
ze op de website van de praktijk terecht. 
Daar kunnen ze de volledige tekst lezen 
en ook de folder downloaden.
Als ik iets plaats, is het altijd informatief 
of algemeen van aard. Denk aan een be-
richt over reisvaccinaties voor de zomer 
of de aankondiging van een nieuwe mede-
werker. We gaan zeker geen kritiek spui-
en of een mening geven over actualiteiten 
of andere zaken. We willen juist uitstralen 
dat we een open mind hebben en een 
neutrale positie innemen.
Sinds 2012 hebben 66 mensen de pagina 
geliked, er is vrij weinig interactie op de 
pagina te bespeuren. Toch vind ik het de 
moeite waard om de Facebook-pagina te 
laten bestaan, het kost weinig moeite, het 
is gratis en toegankelijk, en op het mo-
ment dat er iets te melden is, kunnen we 
Facebook weer gebruiken. Wie weet be-
reiken we er toch iets mee.’

Huisartsenpraktijk 
De Weerark – 
De Meern
Facebook-pagina sinds: 
begin 2012
Aantal likes: 66

‘Het	is	eenvoudig	en	kost	geen	geld’

www.facebook.com/pages/Huisartsenpraktijk-De-Weerark/312217418828352?
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Gezondheidscentrum 
Diemen-Zuid
Facebook-pagina sinds: 
april 2014
Aantal likes: 118

Voor Gezondheidscentrum Diemen-Zuid 
houdt coördinerend doktersassistente 

Mandy Chin-Sie-Jen de Facebook-pagina 
bij. In april 2014 werd de pagina met een 
duidelijk doel aangemaakt: ‘We zien het als 
een aanvulling op onze website. Wie surft 
er nu telkens naar onze site om te kijken of 
er iets nieuws op staat? Ik denk bijna nie-
mand. Als men onze Facebook-pagina liket 
komt het nieuws vanzelf voorbij. Via Face-
book hebben we dus een groter bereik. Ik 
plaats vooral informatie en tips die gerela-
teerd zijn aan gezondheid en aan het sei-
zoen. Zie het als een stimulans voor de pa-
tiënt om gezond te leven en een beweging 
naar zelfzorg. Ik scan altijd goed de bron-
nen van de informatie die ik plaats. Ik wil 
zeker weten dat de informatie betrouwbaar 
is en ik vermijd artikeltjes met een hoog 
Flair-gehalte.
De tijd die ik eraan besteed, verschilt per 
week. Vorige week was dat misschien vier 

uur, maar dan heb ik wel voor een aantal 
weken berichten gemaakt. Ik probeer om 
de dag een bericht te laten verschijnen. Je 
kunt je berichten vast klaarzetten, die wor-
den dan op het door jouw aangegeven 
 moment geplaatst. Belangrijk nieuws kan 
ik dan altijd nog tussendoor plaatsen.’
We zijn een jaar geleden op Facebook be-
gonnen en de pagina heeft nu 118 likes. 
Misschien niet heel veel, maar we promo-
ten het ook niet actief. De berichten wor-
den niet vaak geliked, maar bij elk bericht 
kun je als beheerder van de pagina zien 
hoeveel mensen het bereikt heeft. Dat zijn 
er best veel en dat vind ik belangrijker. Een 
tip voor collega’s die met Facebook begin-
nen? Zorg dat je geregeld iets plaatst en 
werk vooruit. Daarnaast is het goed als je 
de pagina herkenbaar maakt voor patiën-
ten. Dus laat iets van de huisstijl van de 
praktijk op de pagina terugkomen.’ 

aanvulling	op	de	website

www.facebook.com/gezondheidscentrumdiemenzuid?

‘IK VERMIJD 

ARTIKELTJES 

MET EEN HOOG 

FLAIR-GEHALTE’
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ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

 

‘Luchtverkeersleiding, goede middag, 
met Peter. U wilt graag landen? U had 
een afspraak? Maar u bent nieuw op 
onze luchthaven. Helaas heb ik geen 
gegevens  gekregen van de andere 
luchthaven. Kunt u alvast iets vertel-
len over uw vlucht? Oh, dat weet u 
zelf ook niet. Tja, lastig...’
Vervang luchtverkeersleiding door 
huisartsenpraktijk en het 
beeld is helaas een stuk rea-
listischer.  Onlangs reed ik 
een U1-rit tijdens de visite-
dienst. Per fax zou er nog in-
formatie nagezonden wor-
den. Die fax kwam nooit aan 
vanwege een defect apparaat. 
Tijdens een andere U1-rit re-
den we 10 minuten rond om-
dat de navigatie het adres niet 
goed aangaf. Binnen 5 secon-
den had ik het goede adres op 
mijn telefoon met behulp van 
een gratis app met spraakbesturing...
En wat dacht u van de communi catie 
in de huisartsenpraktijk? Misschien 
kent u wel de reclame voor een En-
gelse taalcursus waarbij een onerva-
ren Duitse kustwachter een noodop-
roep krijgt: ‘We are sinking’, waarop 
de beste man antwoordt: ‘What are 
you thinking about?’ Iedereen weet 
dat dit in het echt nooit zal gebeuren. 
Maar komen soortgelijke communi-
catiefouten in onze  praktijk niet dage-
lijks voor? Taalbarrière, onduidelijk-
heden over links en rechts, gebruikt 
een patiënt een medicijn nu wel of 
niet... Wij zien ons zelf toch als pro-
fessionals? Ik schaam me  vreselijk als 

ik weer tegenover een patiënt zit die 
mij met grote ogen aankijkt omdat ik 
geen inzicht in zijn medische voorge-
schiedenis blijk te hebben.
Ons huidig handelen is gebaseerd op 
de eed van Hippocrates, die nog 
steeds terugkomt in de  KNMG-eed 
over medisch handelen: ‘Zo goed als 
ik kan’ en daarbij ‘Ik ken mijn verant-

woordelijkheid’. Maar werkt u wel zo 
goed als u kunt? En kent u uw verant-
woordelijkheid? 
Gezondheid is voor de meeste men-
sen een van de belangrijkste waarden, 
vooral als er iets aan schort. Wij hel-
pen dus de voorwaarden te scheppen 
om  de mens en de maatschappij 
draaiende te houden. Een verant-
woordelijke taak, die we graag op ons 
nemen. Maar wie zorgt ervoor dat aan 
alle voorwaarden voldaan is, zodat ik 
mijn werk uitvoer ‘zo goed als ik kan’? 
Wij zijn als huisarts de luchtverkeers-
leiding die alles in goede banen moet 
leiden. Maar daarvoor hebben we wel 
actuele en juiste informatie nodig! 

Geen vliegtuig stort ongemerkt neer 
en gebeurt het toch, dan wordt ver-
volgens alles in het werk gesteld om 
dat in de toekomst te voor komen. In 
de zorg zijn tekort komingen vaak niet 
transparant. Des te groter is onze ver-
antwoordelijkheid om voor een goed 
 systeem te zorgen.
Met bovenstaande  metaforen  wil ik 

de gezondheidszorg een spie-
gel voorhouden en een a�rap 
geven voor een revolutie tot 
verdere professionalisering 
van organisatie, automatise-
ring en innovatie. Uiteraard 
met behoud van de kern-
waarden van ons beroep. 
Goede lokale initiatieven 
blijven vaak lokaal, zonder de 
glorie die ze verdienen. Een 
aantal zaken zullen we lande-
lijk, zo niet internationaal 
aan moeten pakken. Te be-

ginnen met het opruimen van alle 
patiëntendossiers en vervolgens door 
allemaal met één systeem te gaan wer-
ken. De  technische mogelijkheden 
moeten we om armen, waardoor we 
onze waarden kunnen behouden en 
de zorg verbeteren. Alleen dan zul je 
als huisarts niet neerstorten en kun je 
’s avonds in de spiegel kijken en zeg-
gen: ‘Ik help mijn patiënten “zo goed 
als ik kan.”’
En zal ik morgen weer het  vliegtuig 
veilig laten landen? Ja, dat beloof ik, 
zo waarlijk helpe mij Edith almach-
tig..

Huisarts	neergestort
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FRIESLAND KOPLOPERREGIO

Van OZIS naar LSP

Met het vervallen van het gebruikersrecht van de OZIS-dienstwaarneemstandaarden be-

gin dit jaar, is de overgang naar het LSP een feit. Friesland is in 2013 al begonnen met de 

voorbereidingen van deze overstap, eind 2014 was het zover. Wat zijn de ervaringen?  
EUGÈNE VAN DIEPEN  

EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

De stichting OZIS kondigt in 2012 aan de 
licenties van de OZIS-standaarden Dienst-
waarneming Apotheken en Dienstwaarne-

ming Huisartsen voor medische gegevensuitwis-
seling in te trekken. Vervolgens formaliseert zij in 
juni 2014, in afstemming met de ICT-leveranciers, 
de zorgkoepels en VZVZ, haar besluit door daad-
werkelijk de licentieovereenkomsten te beëindi-
gen. Daarmee is per 1 januari 2015 formeel het 
gebruiksrecht van de dienstwaarneemstandaar-
den van OZIS vervallen. 
Als alternatief voor OZIS kiezen de ICT-leveran-
ciers voor het LSP. In samenwerking met VZVZ 
passen leveranciers hun XIS in de periode 2012-
2014 voor het nieuwe LSP aan. Hierdoor kunnen 
zorgverleners aan alle wet- en regelgeving vol-
doen. 
Het vervallen van het gebruiksrecht heeft als con-
sequentie dat de OZIS-dienstwaarnemingen wor-
den uitgefaseerd. De ICT-leveranciers en de ge-
bruikers in de regio bepalen gezamenlijk het mo-
ment waarop OZIS-dienstwaarneming plaats-
maakt voor het LSP. De stichting OZIS en VZVZ 
ondersteunen dit proces landelijk, de gebruikers 
coördineren het regionaal. Voor alle betrokkenen 
is het van belang te weten hoe dat precies in zijn 
werk gaat. 

Opt-in percentage  
Friesland

In Friesland is 97 procent van de ongeveer 250 
huisartsenpraktijken aangesloten op het LSP en 
nagenoeg 100 procent van de apothekers. Het 
opt-in-percentage van patiënten bij de huis-
artsen loopt gestaag op naar meer dan 40 
procent, bij apothekers ligt dat al iets hoger. 
Apothekers maken meer gebruik van het LSP 
en zijn er sterker afhankelijk van dan huisartsen, 
bij wie de bewustwording nog moet groeien, 
zegt Stegeman. In verband met de medicatie-
veilig heid is het opvragen van het medicatie-
dossier voor apothekers een must.

Omdat er vrijwel geen standaardsituaties zijn en 
alles maatwerk is, zal de overgang veel steun vra-
gen van leveranciers en VZVZ. De regio’s stappen 
daarom een voor een over; de volgende gaat pas 
als de keten-performance van de vorige voldoen-
de is. Zo leert men van elkaar – de kwaliteit gaat 

SynthesHis 1 | 2015.indd   13 22-05-15   12:38



14 • SYNTHESHIS • JUNI 2015

voor snelheid. Begin februari 2015 hebben tien 
regio’s, waaronder Delft, Drechtsteden, Friesland 
en Leiden, de ‘switch’ naar het LSP gemaakt. 
Friesland is een van de eerste regio’s die de over-
stap naar het LSP maakt.

Friesland
De huisartsen en de apothekers hadden in Fries-
land ieder hun OZIS-ring. Een kwart van de Friese 
huisartsen was aangesloten op de huisartsenring 
en kon de professionele samenvatting met de dok-
terswacht uitwisselen. Zo’n 20 procent van de 
huisartsen is apotheekhoudend en zit ook op de 
apothekersring. In tegenstelling tot de huisartsen 
waren wel alle apothekers, spoedapothekers en 

apotheekhoudende huisartsen aangesloten op de 
OZIS-apothekersring. Daardoor konden ze de me-
dicatiedossiers onderling uitwisselen, een nood-
zaak voor het betrouwbaar verstrekken van medi-
cijnen.

De	voorbereiding
Sinds het najaar van 2013 bereiden de huisartsen 
en Doktersdiensten Friesland zich al voor op de 
overgang naar het LSP door hun patiënten te vra-
gen voor de opt-in te kiezen. Hoe meer patiënten 
voor opt-in kiezen, hoe meer waarde het LSP 
heeft voor de informatie-uitwisseling. 
Doktersdiensten Friesland ondersteunt de huis-
artsenpraktijken door deze goede voorlichting 

Verschil EPD en LSP

De Eerste Kamer verwierp 
op dinsdag 5 april 2011 
unaniem de wettelijke 
regeling van het elektronisch 
patiëntendossier (EPD) en 
verzoekt de regering haar 
medewerking en be-
trokkenheid bij het LSP per 
1 januari 2012 te beëin-
digen. Daarop namen de 
zorgverleners het initiatief 
voor het behoud van de 
zorginfrastructuur, zonder 
steun van de overheid. De 
koepels van huisartsen 
(LHV), huisartsenposten 
(VHN), apotheken (KNMP) 
en ziekenhuizen (NVZ) zetten 
met steun van de patiënten-
federatie NPCF hiervoor de 
Vereniging van Zorgaan-

bieders voor Zorg com-
municatie op (VZVZ). 
Sinds 1 januari 2012 is zij 
verantwoordelijk voor de 
elektronische uitwisseling 
van patiëntgegevens via het 
LSP binnen wettelijke 
kaders. In het nieuwe LSP 
zijn bezwaren van het oude 
EPD weggenomen: 

•  Patiënten moeten zelf 
actief toestemming geven 
voor het beschikbaar 
stellen van hun medische 
gegevens voor uitwisseling 
(opt-in). Dat gebeurt niet 
meer automatisch.

•  De uitwisseling heeft geen 
landelijke, maar een regio-

nale opzet. Zorgverleners 
kunnen slechts in kleine 
kring, binnen een van de 
44 regio’s, patiënt gege-
vens uitwisselen. 
Huisartsenposten wisselen 
gegevens uit met huis-
artsen in de regio, apo-
theken doen dat met 
apotheken, ziekenhuizen 
en huisartsenposten in de 
omgeving. Zorgverleners 
op een regiogrens kunnen 
in twee regio’s opge no-
men worden. Ziekenhuizen 
kunnen wel gegevens 
opvragen bij verschillende 
regio’s omdat zij regio-
over stijgend werken en 
geregeld patiënten buiten 
hun regio zorg bieden.

•  Patiënten kunnen online 
inzien welke zorgverlener 
zijn of haar gegevens 
beschikbaar heeft gesteld 
en wie die gegevens heeft 
geraadpleegd. Inzage 
wordt verleend op de site 
van de VZVZ, door in te 
loggen met een DigiD-
code met een extra sms-
controle.

ICT-lEVEraNCIErS	kIEZEN	lSP	alS	alTErNaTIEF	
VOOR OZIS –	DaT	IS	ZEkEr	NIET	HETZElFDE	alS	EPD
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Hinda Stegeman

“Een goede communicatie over alle facetten van 
de overstap naar het LSP is het belangrijkst”
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OZIS staat voor ‘Open Zorg 
Informatie Systeem’. Het is 
een Nederlands samenwer-
kingsverband, opgericht op 
15 november 2002 door de 
leveranciers van zorginforma-
tiesystemen Microbais, 
 Euroned Systems, Pharma-
partners, Promedico ICT, 
OmniHis en TorexHiscom. 
De leveranciers zorgen voor 
doelmatige beveiligde en 
vertrouwelijke elektronische 
gegevensuitwisseling tussen 
apotheken, apotheekhou-
dende huisartsen en zieken-
huizen in een regio door 
open standaarden in te bou-
wen in hun zorginformatiesy-
stemen.
Nictiz heeft een vergelijking 

gemaakt tussen OZIS en 
AORTA, de techniek van het 
LSP. Daaruit komen de vol-
gende verschillen naar voren.

Veiligheid
•  OZIS verstuurt informatie 

niet versleuteld en er is 
een directe verbinding 
tussen de systemen van 
zorgverleners mogelijk. 

• Bij het LSP loopt de ver-
sleutelde uitwisseling via 
een landelijk schakelpunt.

•  Het LSP stelt extra beveili-
gingseisen, de GBZ-eisen 
(Goed Beheerd Zorgsy-
steem), aan de systemen 
van de zorgverleners, 
OZIS stelt geen extra ei-
sen.

•  De OZIS-standaarden zijn 
gebaseerd op MEDEUR-
berichten, die al sinds ja-
nuari 1994 gebruikt wor-
den, een nationale variant 
van de internationale Edi-
fact-standaard. Het LSP is 
gebaseerd op de moder-
nere internationale HL7-
berichtenstandaard, met 
meer mogelijkheden voor 
de inhoud en de beveili-
ging van data.

Volledigheid
•  De OZIS-dienstwaarne-

ming gaat uit van de be-
vraging van één bron, ook 
als de patiënt een dossier 
heeft bij verschillende 
zorgverleners van dezelf-

de discipline, bijvoorbeeld 
bij twee apotheken.

•  OZIS kent geen specifica-
ties ten aanzien van 
foutafhandeling en het 
bevestigen van de ont-
vangst van berichten. 

• Het LSP heeft GBZ-specifi-
caties opgenomen die de 
foutafhandeling vastleg-
gen en via ‘acknowledge-
ments’ hoort de verzender 
dat zijn bericht ontvangen 
is. 

Beschikbaarheid
•  Nictiz stelt een 24x7x365 

beschikbaarheidseis aan 
het LSP. OZIS is beschik-
baar op basis van ‘best 
effort’.

over de komende overgang te geven, informatie 
voor de patiënten te verstrekken, begeleiding te 
geven bij het aansluitingsproces op het LSP, hulp 
te verlenen bij het verkrijgen van de opt-in van 
patiënten, ondersteuning te bieden bij de commu-
nicatie met de patiënten daarover en door op de 
waarneempost opt-in-formulieren van patiënten 
te vragen. Een goede communicatie over alle fa-
cetten van de overstap naar het LSP is het allerbe-
langrijkste. Dat zegt Hinda Stegeman, manager 
van Doktersdiensten Friesland en projectleider 
voor de overgang van de huisartsen van OZIS naar 
het LSP.
Er is een stappenplan opgesteld, waarin alle 
noodzakelijke acties staan om het LSP goed te 

laten functioneren. Acties zijn bijvoorbeeld: het 
aansluiten van het HIS op het LSP, aanschaffen 
van kaartlezers, aanvragen en registreren van 
UZI-passen, verlenen van zorgmandaten aan de 
medewerkers, regelen van opt-in van patiënten, 
aanmelden en vastleggen van de behandelrelatie 
met patiënten, aan- en afmelden van patiëntgege-
vens, instellen van de signaalfunctie, bijwerken 
van dossiers, bevragen van het LSP en organise-
ren van de dagelijkse werkzaamheden. 

De	overgang	
Huisartsen werden vorig jaar oktober en novem-
ber geleidelijk afgeschakeld van OZIS en hielden 
alleen hun communicatie via het LSP over. Het 

OZIS

HET	SPaNNENDSTE	DEEl	WaS	DaT	allE	aPoTHEkErS	
TEGELIJK IN ÉÉN KEER ZIJN OVERGEGAAN OP LSP
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Privacy
•  Zowel bij OZIS als bij het 

LSP kan de patiënt zijn 
gegevens voor uitwisse-
ling blokkeren, bij het LSP 
op landelijk niveau, bij 
OZIS regionaal.

•  Na een contact stuurt 
OZIS informatie terug naar 
de bron. Bij het LSP blijft 
het waarneembericht bij 
de waarnemer. Dat kan 
door de bron worden op-
gevraagd en verwerkt in 
het patiëntdossier.

•  In OZIS-verband kan ook 
het hele patiëntdossier en 
een episode worden op-
gevraagd.

•  In beide systemen wordt 
geen informatie opgesla-

gen, maar blijft de infor-
matie bij de bron.

Identificatie
•  Bij OZIS is er toegangs-

controle op AGB-code, de 
opvragende medewerkers 
zijn niet op individueel 
niveau te herleiden.  
Bij het LSP wordt de toe-
gang beveiligd door het 
gebruik van een persoon-
lijke UZI-pas. Die zorgt bij 
correct gebruik voor een 
onweerlegbare identifica-
tie van de gebruiker, cen-
trale authenticatie en au-
torisatie.

•  Bij het LSP kunnen patiën-
ten zien welke zorgverle-
ner gegevens beschikbaar 

heeft gemaakt en ze kun-
nen de logging inzien. Bij 
OZIS kunnen patiënten de 
logging op papier inzien.

•  Gegevens mogen alleen in 
geval van een behandelre-
latie worden opgevraagd. 
OZIS heeft geen techni-
sche eis om die vast te 
leggen. Een oneigenlijk 
opvraging kan alleen wor-
den gezien in de logging. 
Bij het LSP moet de be-
handelrelatie worden vast-
gelegd.

•  Centrale logging op basis 
van de persoonlijke UZI-
pas vormt een vast onder-
deel van het LSP en is een 
belangrijk controlemecha-
nisme. OZIS kent een lo-

kale logging van OZIS-
activiteiten. 

Regionaal
•  OZIS is opgezet voor regi-

onale uitwisseling van me-
dicatiegegevens tussen 
apotheken en huisartsen, 
het LSP heeft een trans-
murale uitwisseling met 
ziekenhuizen.

•  Een OZIS-ring heeft een 
regionale organisatiestruc-
tuur en wordt regionaal 
beheerd, en de voorwaar-
den voor aansluiting wor-
den regionaal bepaald. 
Daardoor kunnen deze 
regionaal verschillen. 

moment waarop OZIS werd afgeschakeld, werd in 
overleg met de praktijken gekozen. Zo kon een 
praktijk met een laag opt-in-percentage van hun 
kwetsbare patiënten enkele weken respijt krijgen 
om het percentage nog wat op te voeren. De apo-
thekers gingen wel tegelijkertijd in één keer over, 
op 5 november. Dat was het spannendste deel, 
vindt Hinda Stegeman, manager van Doktersdien-
sten Friesland en projectleider voor de overgang 
van de huisartsen van OZIS naar het LSP. De apo-
thekers waren namelijk 100 procent aangesloten 
en volledig afhankelijk van het medicatiedossier. 
Voorafgaand aan de overgang zijn er per HIS in-
formatieavonden over het gebruik van het LSP 
gegeven. Omdat Friesland al een eind op weg 

was, zegt Stegeman, waren zij de eerste die de 
stap zetten om OZIS uit te schakelen. 

De	vertraging
De overgang van de apothekers naar het LSP 
stond gepland op 4 november, maar werd een dag 
uitgesteld omdat een dag eerder een nieuw ser-
vercertificaat werd geïnstalleerd op het LSP, waar-
voor alle leveranciers een aanpassing moesten 
doen. Eenmaal over zijn de ervaringen van apo-
thekers niet onverdeeld positief. De uitwisseling 
via het LSP is lastig, het bevragen van het LSP 
duurt soms lang en geeft geregeld time-outs. Op 
die momenten moeten de apothekers de medica-
tiedossiers weer naar elkaar faxen. ‘Dat leidde 

DE	oPgEVraagDE	DoSSIErS	gEVEN	SoMS	MEEr	
	INForMaTIE	DaN	DaT	DE	PaTIëNT	DoET	
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Het landelijk	Schakel	Punt	
(LSP) is een landelijk netwerk 
voor de beveiligde elektroni-
sche uitwisseling van patiënt-
gegevens tussen zorgverle-
ners, verdeeld in 44	regio’s 
met schotten ertussen. Met 
het systeem vragen waarne-
mende zorgverleners, zoals 
een waarnemend apotheek 
of een huisartsenpost, rele-
vante patiëntgegevens op 
voor een adequate zorgverle-
ning van passanten. Het LSP 
bevat een verwijsindex, een 
tabel waarin alle aangemelde 
patiënten via hun BSN zijn 
gekoppeld aan de agB-code 
van hun zorgverleners. Daar-
bij is aangegeven welke soort 
informatie deze van de pa-

tiënt hebben opgeslagen. 
Zorgverleners moeten een 
goed	Beheerd	Zorgsysteem	
hebben voor ze zich aan kun-
nen sluiten op het netwerk. 
Patiënten moeten vooraf toe-
stemming geven (opt-in) dat 
hun zorgverlener de beschik-
baarheid van hun gegevens 
bij het LSP mag aanmelden. 
Patiënten kunnen ook be-
paalde informatie	voor	uit-
wisseling	blokkeren. Zorg-
verleners kunnen patiëntge-
gevens raadplegen door zich 
met hun persoonlijke UZI-pas 
bij het LSP aan te melden. Ze 
zijn daardoor geïdentificeerd 
en geauthenticeerd. Ze mo-
gen alleen gegevens opvra-
gen van patiënten met wie ze 

een behandelrelatie hebben 
en kunnen alleen gegevens 
opvragen van patiënten die 
binnen hun eigen	regio wo-
nen en van wie ze het BSN 
hebben	gecontroleerd. Als 
gegevens worden opge-
vraagd, zoekt het LSP in de 
verwijsindex welke zorgverle-
ners relevante	gegevens 
voor de behandelaar hebben. 
Het vraagt die gegevens op 
en stelt een dossier samen 
dat versleuteld naar de aan-
vrager wordt verstuurd. Dat 
bericht wordt door de aan-
vrager alleen ingezien, niet 
vastgelegd. Na de zorgverle-
ning maakt de waarnemende 
zorgverlener een waarneem-
bericht voor de patiënt aan. 

Als de vaste huisarts de sig-
naalfunctie van het LSP heeft 
aangezet, krijgt deze een 
signaal dat er een waarneem-
bericht van zijn patiënten is 
aangemaakt. Vervolgens 
dient hij zelf actie te onder-
nemen om dit bericht op te 
halen en in	het	patiëntdos-
sier te verwerken. Als de 
signaalfunctie niet aan staat, 
moet de huisarts bij elke te 
behandelen patiënt via het 
LSP nagaan of een waar-
neembericht is aangemaakt, 
en dat vervolgens verwerken. 
De handelingen in het LSP 
worden op basis van de UZI-
pas gelogd. Elke patiënt 
heeft het recht de logging-
gegevens in te zien.

wel tot een slechter humeur, laat ik het zo zeg-
gen’, merkt Hinda Stegeman op. 
Om dit te verhelpen hebben de leveranciers en 
VZVZ de capaciteit van het LSP verhoogd, waar-
door de problemen nu nog bij één HIS lijken op te 
treden. Het blijkt dat het berichtenverkeer wel 
wordt verwerkt, maar onnodig gebufferd. Dat ver-
oorzaakt de vertragingen in het netwerk. Na het 
vervangen van deze component verloopt het be-
richtenverkeer naar behoren.

apothekers
Harry Breuking, apotheekhoudende huisarts uit 
Friesland, is nog niet onverdeeld positief over de 
overgang van OZIS naar LSP. ‘Wat betreft de medi-

catieveiligheid was er een min of meer volledig 
dekkend systeem binnen de provincie, omdat alle 
apotheekhoudende huisartsen waren aangesloten. 
Nu kunnen we slechts van 40 tot 50 procent van 
de patiënten de medicatie opvragen. De techniek 
is omslachtig en langzaam, wat weer vertragend 
werkt tijdens het spreekuur zodra je gegevens 
wilt opvragen. Het is lastig om aan te geven waar 
precies de technische knelpunten liggen. Is dat bij 
de softwarehuizen, de LSP/Aorta-structuur?’ Het 
genoemde percentage van 40 tot 50 procent komt 
doordat wel alle apothekers op het LSP zijn aan-
gesloten, maar niet meer dan de helft van de pa-
tiënten zijn opt-in heeft gegeven.
‘Je hebt dus een onveilig, maar wel redelijk goed 

Kenmerken van het LSP

oP	DE	HUISarTSENPoST	MoETEN	DE	arTSEN	Er	Nog	
aaN	WENNEN	PaTIëNTgEgEVENS	oP	TE	VragEN
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werkend systeem ingeruild voor een veel veiliger, 
maar vooralsnog incompleet en traag, matig wer-
kend systeem. Daarvan verwacht ik overigens wel 
dat het in de loop van 2015 beter zal gaan functio-
neren. Het risico van de huidige frustratie ten aan-
zien van de traagheid en dergelijke is dat mensen 
afhaken. Er komt binnenkort een overleg om te 
kijken hoe de knelpunten moeten worden opge-
lost’, besluit Breuking.

Huisartsenposten
Op de huisartsenpost moeten de artsen er nog aan 
wennen patiëntgegevens op te vragen, maar de 
bewustwording groeit. Dat zowel de professionele 
samenvatting als het medicatiedossier via het LSP 
beschikbaar is, is een hele verbetering ten opzich-
te van OZIS. Huisartsen die de dossiers opvragen, 
waarderen de informatie, zeker het ‘nieuwe’ medi-
catiedossier, maar ook de professionele samen-
vatting. De dossiers geven tijdens het spreekuur 
vaak meer informatie dan de patiënt op dat mo-
ment zelf geeft.
Bram Sprij, huisarts uit Schiedam, vindt wel dat 
de communicatie – vergeleken met het oude Elias 
en met OZIS – met de Centrale Huisartsen Post 
moeilijker verloopt. Op automatiseringsgebied 
moeten de instellingen per praktijk handmatig 
worden aangepast, dat kost tijd. ‘Professionals 
moeten meer handelingen verrichten om bij de 
informatie te komen en 80 tot 90 procent van de 
patiënten snapt het opt-innen niet. Ze verwachten 
dat alles geregeld is en iedereen inzage heeft en 
reageren verbaasd dat opt-in-toestemming wordt 
gevraagd: “We werken toch allemaal in de cloud?” 
en “U bent toch arts, u mag toch mijn gegevens 
inzien?” Alleen bij beleidsmakers leeft de opt-in-
procedure.’ Sprij vreest voor ‘moeheid’ bij de 
zorgverleners om opt-in-toestemming te blijven 
vragen. Voor het raadplegen van dossiers is het 
verplicht controleren van het BSN een hindernis. 
Zonder die controle zijn gegevens niet op te vra-
gen. ‘Er zijn te veel checks and balances, en daar 
worden wij niet vrolijker van.’

Tips	uit	Friesland
‘Laat de huisartsenpraktijken niet zelf opnieuw 
het wiel uitvinden, dat heeft Doktersdiensten al 
gedaan’, betoogt Hinda Stegeman. ‘Ondersteuning 
bij het aansluitproces is heel belangrijk. De aan-
meldprocedure en het opt-innen zijn best ingewik-
keld en het is iets ‘wat erbij komt’. Wij zochten 
contact met praktijken, vroegen naar knelpunten, 
stuurden informatiemateriaal, linkjes en aanmeld-
formulieren. Wees praktisch, er wordt veel van de 
praktijken gevraagd. Ze moeten heel wat stappen 
zetten om aangesloten te worden, ze moeten pa-
tiënten voorlichten, om opt-in vragen. Geef de 
hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, deel 
ervaringen van andere praktijken, neem koudwa-
tervrees weg en zorg dat de formulieren die nodig 
zijn, klaar staan’, adviseert Stegeman.
Ze raadt ook aan het opt-innen over te laten aan 
de praktijkondersteuner. Juist die ziet veel kwets-
bare patiënten en heeft wat meer tijd om zaken 
toe te lichten, folders te geven, specifieke vragen 
te beantwoorden en het formulier te laten invul-
len. Zo is de griepprikcampagne een uitgelezen 
moment om kwetsbare patiënten te laten opt-in-
nen. De formulieren moeten dan al klaar liggen of 
al bij de uitnodiging voor de griepprik zijn meege-
stuurd. Sommige patiënten kijken er vreemd van 
op dat ze bij verschillende zorgverleners opnieuw 
moeten opt-innen, andere zijn juist heel kritisch 
op het bewaken van hun privacy. Eén formulier 
voor het opt-innen bij verschillende zorgverleners 
kan efficiënt zijn. En VZVZ heeft veel communica-
tiemateriaal, in meeneembare tasjes voor patiën-
ten, of als links naar informatie op de website van 
VZVZ. Gebruik die, luidt het advies van Stegeman. 

IN	FrIESlaND	ZIjN	BIjNa	allE	aPoTHEkErS	EN	 
HUISARTSENPRAKTIJKEN AANGESLOTEN OP HET LSP
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De	huisarts,	van	(klein)kruidenier		
naar	supermarkt	in	de	zorg

In het werkgebied van zorgverzekeraar DSW is begin 2015 

een experiment met populatiebekostiging van start ge-

gaan. René van Leeuwen is huisarts in Pijnacker en DSW is 

zijn regionale zorgverzekeraar. Hij beschrijft zijn ervarin-

gen met dit experiment.  

rENé	VaN	lEEUWEN	 
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Historisch gezien kun je de 
invoering van de populatie-
bekostiging als een tweede 

revolutie in de huisartsenzorgfinan-
ciering kenschetsen. In 2006 kwam 
de toenmalige minister Hoogervorst 
met de eerste omwenteling, die nog-
al wat voeten in de aarde heeft ge-
had. De grootste problemen ontston-
den door de (on)mogelijkheden in 
de COV (Controle op verzekerings-
recht) omdat de wet BSN in de Zorg 
nog niet helemaal op orde was. Nu 
die problemen eindelijk zijn opge-
lost, moet het systeem weer op de 
schop. Dat heeft enorme gevolgen 
voor de administratie van een groot 
aantal huisartsen, al was het maar 
omdat de veranderingen zich in een 
ongekend overrompelend tempo vol-
trekken. De meeste zorgverzeke-
raars kwamen in dit kader namelijk 

al in 2014 met grootscheepse aan-
passingen in het contract. Hiervoor 
kregen zij van het centrale orgaan, 
de NZa, alle ruimte. Wat door som-
mige zorgverzekeraars werd aange-
kondigd als een pilot, bleek de enige 
keuze voor huisartsen te zijn. En 
wat door de minister van VWS een 
tijdpad kreeg van twee tot drie jaar, 
moest in drie tot vier maanden wor-
den gerealiseerd.

gevolgen	voor	de	huisarts
In de nieuwe opzet verdwijnt het 
verrichtingentarief per handeling en 
daarvoor in de plaats komt er een 
tarief voor een zorgproduct per pa-
tiënt. Veel collega’s zagen dat als een 
herintrede van het ‘oude’ abonne-
mentstarief. Toch is dat niet zo. Het 
toenmalige abonnementstarief werd 
berekend door de ziekenfondspartij 

en werd grofweg gecontroleerd op 
aantal patiënten. Nu moet het zorg-
product door de zorgverlener wor-
den gedeclareerd, op basis van zijn 
eigen administratie. Het tarief is ook 
niet gebaseerd op een bedrag per 
jaar per patiënt, maar op een bedrag 
per kwartaal per patiënt. Het tarief 
is ook niet zoals toen uniform opge-
bouwd, maar bestaat uit subtarie-
ven. De basis is wel landelijk, name-
lijk het inschrijftarief bepaald door 
NZa, maar de opslag kan per zorg-
verzekeraar verschillen. Naast deze 
opslag kan er per zorgverzekeraar 
een contractuele individuele bekos-
tiging per patiëntbehandeling wor-
den afgesproken voor extra zorgpro-
ducten, die voortkomen uit ver-
plaatste tweedelijnszorg. Kortom, 
we kijken niet langer naar de patiënt 
maar naar het zorgproduct.

Technische	problemen
Wilde deze declaratiewijze een kans 
van slagen hebben, dan moesten de 
softwareleveranciers snel aan de 
slag. Binnen drie tot vier maanden 
hebben de meeste softwareleveran-
ciers aanpassingen doorgevoerd, om 
per 1 januari 2015 in ieder geval de 
eerste stap te kunnen ondersteunen. 
De leveranciers hebben samen de 
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diverse contracten en financierings-
structuren geanalyseerd. Al gauw 
werd duidelijk dat de nieuwe admi-
nistratiemaatregelen per zorgverze-
keraar een aparte invulling moesten 
krijgen. Daarbij zouden veel prijsaf-
spraken met de preferente zorgver-
zekeraar, die zijn opgenomen in het 
contract voor 2015, met hun toezeg-
ging gaan gelden voor alle verre 
zorgverzekeraars. 

Nieuwe	situatie	bij	DSW
Het inschrijftarief gaf voor de HIS-
sen geen enkel probleem. Centraal 
konden de nieuwe tarieven van de 
NZa worden aangepast en de pa-
tiëntselectie op inschrijftarief werk-
te nog zoals altijd. Het vastgestelde 
opslagtarief gaf echter wel een pro-
bleem. Voor dat tarief gelden name-
lijk dezelfde voorwaarden als voor 
het inschrijftarief. Dit tarief moet 
per kwartaal worden gedeclareerd 
en worden voorzien van een nieuwe, 
uniforme Vektis-code. Er moest 
daarbij voor dit moment worden ge-
kozen voor maar één opslagcode, 
omdat het niet lukte om op korte 
termijn een aparte code per leeftijd 
en achterstandswijk te realiseren. 
Dit heeft consequenties als er geen 
rekening wordt gehouden met de 
leeftijdsverdeling van de populatie 
in de huisartsenpraktijk. Een prak-
tijk met relatief veel oudere patiën-
ten zal immers een ander zorgpro-
duct met zich meebrengen. En een 
ander zorgproduct vereist een an-
dere prijs. Dit betekent dat de prijs-
stelling voor het opslagtarief elk 

kwartaal opnieuw moet worden be-
rekend. Voor de declaratie van het 
volgende kwartaal moeten dan de 
cijfers van het laatste kwartaal op 
aantal naar Vektis-code worden aan-
geleverd. Helaas loopt de leeftijds-
aanpassing op het tarief door die 
peildatum wel drie maanden achter. 
Dit levert verschillen op – weliswaar 
geen grote, maar toch. Daarnaast 
blijft een patiënt die na de laatste 
declaratiedatum is ingeschreven en 
voor de volgende declaratiedatum is 
uitgeschreven buiten de declaratie-
ronde. Het nieuwe opslagtarief moet 
in de declaratiemodule worden her-
kend als een inschrijftarief. Aange-
zien het vaak om een 30000-tarief 
gaat, vraagt dat om een aanpassing 
in de software.
 
Nieuwe	situatie	bij	andere	 
zorgverzekeraars
De individuele bekostiging per pa-
tiëntbehandeling maakt de zaak wat 
ingewikkelder. In sommige contrac-
ten staat namelijk dat het voor deze 
patiëntbehandeling mogelijk is om 
een dubbel consult mét een toeslag 
te declareren. Het ‘gewone’ dubbele 
consult is echter op € 0,00 gezet. 
Hoe moet een computersysteem nu 
vaststellen of het om een gewoon 
dubbel consult gaat of om een bij-
zondere verrichting waar het dub-
bele consult onderdeel van uit-
maakt? Voor dat dubbele consult is 
immers slechts één Vektis-code ge-
definieerd.
Gelukkig kun je de vergoedingsre-
gels in de meeste HISsen al per zorg-

verzekeraar ingeven. Daardoor kun 
je de tariefstelling vanuit een be-
staande basisverrichting aanpassen 
aan de zorgverzekeraar. Vaak kan 
het systeem ook de vergoedingsre-
gels van de preferente zorgverzeke-
raar naar de andere zorgverzeke-
raars kopiëren. Als een HIS niet over 
deze mogelijkheid beschikt, wordt 
dat een lastige klus.

Meer	dan	één	preferente	
	zorgverzekeraar
Voor huisartsenpraktijken waarvan 
de populatie groot genoeg is voor 
bijvoorbeeld twee preferente zorg-
verzekeraars en de contracten sterk 
uiteenlopen moet er een aanpassing 
komen die administratie van extra 
zorgproducten mogelijk maakt. M&I-
verrichtingen kunnen dan enorm uit-
eenlopen. Verder ontstaat er een pro-
bleem als een declaratie van een pa-
tiënt bij de verkeerde zorgverzeke-
raar is ingediend. Dat moet in de ad-
ministratie worden gecorrigeerd, wat 
geen sinecure is.
Samenvattend: als huisartsen moes-
ten we er eerst vooral voor zorgen 
dat onze praktijkpopulatie patiëntma-
tig de beste gezondheidzorg kreeg. 
Nu moeten we ervoor waken dat de 
praktijk financieel en patiëntmatig 
gezond blijft. We zijn als het ware van 
een kleine kruidenier veranderd in 
een supermarkt. Een kleine kruide-
nier let meer op de klant, want die is 
het belangrijkst. Voor een super-
markt staat het product centraal en 
legt de klant veel minder gewicht in 
de schaal. Omzet is dan wat geldt. 

De	huisarts,	van	(klein)kruidenier		
naar	supermarkt	in	de	zorg
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In 2018 wordt het nieuwe landelijke model voor de huisartsenbekostiging ingevoerd. In 

aanloop hiervan doen verschillende zorgverzekeraars vanaf 2015 tot 2017 onderzoek naar 

de effecten ervan. De Schiedamse DSW Zorgverzekeraar doet sinds 1 januari 2015 een 

experiment met de regionale bekostiging van de huisartsenzorg in de DSW-regio Delf-

land, Schieland en Westland.  
EUGÈNE VAN DIEPEN   

EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

In de nieuwe regionale bekostiging 
worden huisartsen op basis van 
de kenmerken van hun praktijk-

voering en hun patiëntenpopulatie 
gefinancierd, en niet meer op grond 
van gemaakte consulten en visites. 
Het totale zorgaanbod, inclusief pre-
ventie en nazorg, wordt in samen-
hang bekostigd. Een essentieel punt 
hierbij is dat de zorgaanbieder het 
budget beheert dat uitgaat van een 
vast bedrag per verzekerde dat in 
onderhandeling met de verzekeraar 
tot stand komt. Volgens de verzeke-
raar is het voordeel van de nieuwe 
bekostiging dat ook zorg- en wel-
zijnsfuncties gericht op het realise-
ren van gezondheidswinst kunnen 
worden gefinancierd. De financiële 
prikkel om meer consulten of visites 
te maken om tot een hogere prak-
tijkopbrengst te komen, vervalt. 

regionaal	Financieringsmo-
del	DSW	
Met het nieuwe model om de huis-
artsenzorg te financieren op basis 
van de populatiekenmerken wil 
DSW de productieprikkel die leidt 

DSW-REGIO DELFLAND, SCHIELAND EN WESTLAND 

Een	experiment	met	de	
regionale	bekostiging	

tot extra zorg en de administratieve 
belasting voor de huisarts verminde-
ren, waarbij wel recht wordt gedaan 
aan de inspanningen van de indivi-
duele huisarts. Dat zegt Martine Fas-
sotte, accountmanager Huisartsen & 
Ketenzorg van DSW Zorgverzekeraar 
uit Schiedam. Maar ook wil DSW de 
eerste lijn versterken om op een ver-
antwoordelijke manier zo veel mo-
gelijk de zorgvragen af te wikkelen, 
zorg op maat voor de patiënt dicht-
bij huis te realiseren en de financiële 
middelen reëel te verdelen op basis 
van zorgzwaarte en de daarmee ge-
paard gaande inspanning van de 
huisarts, waarbij aangesloten wordt 
op het financieel kader huisartsen-
zorg. Het is dus geen bezuiniging, 
zegt Fassotte.
Het regionale model van DSW in de 
DSW-regio verschilt van het model 
dat landelijk per 1 januari 2015 
wordt ingevoerd, in het bijzonder in 
segment 1 en segment 3. In segment 
1 worden consulten verdisconteerd 
in een opslag per ingeschreven pa-
tiënt. In segment 3 is voor 2015 ge-
kozen voor zo min mogelijk indica-

toren, voor 2016 worden de indicato-
ren in samenspraak met de huisart-
sen opgesteld. 

Vergoeding
Om de verrichtingen van de huisart-
sen te vergoeden wordt een toeslag 
gegeven op de inschrijftarieven. 
Voor de zes inschrijftarieven, ver-
deeld in drie leeftijdscategorieën en 
wel of geen opslagwijk, is een op-
slag berekend gecorrigeerd voor de 
kenmerken van de populatie. In-
steek was om per 2015 segment 2, 
multidisciplinaire zorg, verder te 
corrigeren op zorgzwaarte. Omdat 
zowel de exacte inhoudelijke uitwer-
king, als de ondersteuning vanuit het 
HIS niet voor 1 januari 2015 kon 
worden gerealiseerd, heeft DSW in 
overleg met de huisartsen besloten 
deze in de eerste helft van 2015 ver-
der uit te werken. 
Voor het declareren van de toeslag 
op het inschrijftarief, vervolgt Mar-
tine Fassotte, zag DSW drie moge-
lijkheden. De eerste betrof een ver-
hoging van de inschrijftarieven met 
de toeslag. Dat was helaas niet mo-
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gelijk omdat inschrijftarieven een 
maximumtarief zijn. Een tweede op-
tie was een koppeling per prestatie 
van het inschrijftarief met een code 
voor de toeslag, dus zes inschrijfta-
rieven elk gekoppeld aan een aparte 
opslagcode. Dit bleek geen bestaan-
de optie in de HISsen te zijn. De der-
de en gekozen optie is het aangeven 
per inschrijftarief van het aantal pa-
tiënten in de huisartsenpraktijk, 
voor wie dit gedeclareerd wordt. Dit 
wordt omgerekend naar één gewo-
gen tarief per praktijk/huisarts, dat 
per patiënt gedeclareerd kan wor-
den. Dit betekent voor de huisarts 
dat er één prestatiecode is met één 
tarief dat hij voor al zijn ingeschre-
ven patiënten kan declareren. 
De verzekeraar koopt in deze regio 
zelf de huisartsenzorg in en gaat met 
vrijgevestigde huisartsen een over-
eenkomst aan. Buiten de regio koopt 
DSW de huisartsenzorg niet direct 
in, maar volgt de verzekeraar de 
overeenkomsten van de preferente 
zorgverzekeraar in het betreffende 
gebied, mits de overeengekomen 
afspraken passen binnen het beleid 
van DSW. 

Invloed	op	HISsen
In 2015 zijn de aanpassingen van de 
HISsen voor het DSW-experiment 
minimaal, zegt Bram Sprij, huisarts 
in de DSW-regio Delfland, Schieland 
en Westland. Per praktijk is er één 
verrekeningscode, een ‘13000’-code, 
die per patiënt per kwartaal kan 

worden gedeclareerd. Deze code 
past in de bestaande HISsen. Voor 
het verrekeningstarief van 2015 is er 
een vergelijking gemaakt tussen de 
gerealiseerde omzet in 2014 op basis 
van het declareren van verrichtin-
gen, en een pro forma-omzet op ba-
sis van een verrekeningstarief over 
de populatie. Het tarief is zo geko-
zen dat de omzet in 2015 op onge-
veer hetzelfde niveau als die in 2014 
zal uitkomen. 
Om dit tarief te bepalen is de zorg-
verzekeraar uitgegaan van een ge-
middeld aantal consulten, bijvoor-
beeld 4,5 per patiënt per jaar. Dat 
levert een bepaalde omslag op per 
patiënt. Een aantal praktijken zou er 
met deze omslag sterk op vooruit-
gaan, een aantal heel erg op achter-
uit. Als afkappunt heeft de zorgver-

zekeraar 5 procent gekozen. Met 
praktijken die boven en onder dit 
afkappunt uitkomen is de zorgverze-
keraar in gesprek gegaan over het 
tarief. 
Volgens Marc van Wijk, voorzitter 
van de werkgroep ICT van de zorg-
organisatie Eerste Lijn Regio DWO 
NWN (Delft, Westland, Oostland en 
Nieuwe Waterweg Noord), worden 
praktijken die voorheen overmatig 
of meer dan overmatig declareerden 
teruggezet naar een gemiddelde om-
zet. Praktijken in achterstandswij-
ken met een hoge werklast worden 
gecompenseerd voor hun inspannin-
gen. In 2015 is het experiment een-
voudig begonnen met het abonne-
mentstarief, in 2016 zouden er, om 
de populatievergoeding per praktijk 
beter aan de werklast aan te passen, 

OM DE POPULATIE-

VERGOEDING PER 

PRAKTIJK BETER  

AAN DE WERKLAST 

AAN TE PASSEN, 

 KOMEN ER IN 2016 

MEER PARAMETERS 
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meer parameters komen. Dat zijn 
zorgzwaarte, patiëntenprofi el en 
praktijkprofi el. Huisartsen en zorg-
verzekeraar willen die parameters 
voor 1 juli 2015 klaar hebben, zodat 
HIS-leveranciers tijd hebben deze in 
hun HIS in te bouwen.

Minder	declareren
Bram Spreij: ‘De uitgangssituatie is 
nu gecreëerd en iedereen heeft een 
abonnementstarief. In principe hoe-
ven we geen consulten of visites 
meer te declareren, ons tarief daar-
voor staat op nul. Wel declareren we 
de landelijk afgesproken M&I-ver-
richtingen, bijvoorbeeld chirurgie-
consulten en de intensieve thuis-
zorg. Verder niets meer. Op declara-
tieniveau is het een stuk versim-
peld!’ Wel willen de huisartsen, op 
initiatief van de Kringledenraad, in-
zicht hebben in hun werklast in 2015 
met het oog op de onderhandelingen 
voor 2016. Consulten en visites wor-
den daarom wel geregistreerd, hoe-
wel dat voor de zorgverzekeraars 
niet meer hoeft en er tegenover deze 
verrichtingen geen fi nanciële ver-
goeding staat. Maar huisartsen wil-
len wel zien of ze eerlijk betaald 
worden of dat ze meer gaan doen 
voor hetzelfde geld.
Van Wijk vindt dat de nieuwe syste-
matiek teruggaat naar de situatie 
van het oude ziekenfonds, met een 
abonnementstarief voor zieken-
fondspatiënten. Daar is toen vanaf 
gestapt om de beloning meer in lijn 

‘DE ZIEKTEKOSTEN VERZEKERAAR GAAT UIT VAN DE  INTRINSIEKE 

 MOTIVATIE VAN DE HUISARTS OM DE  PATIËNT GOED TE HELPEN’

te brengen met het werk dat werd 
verricht. 
Nu wordt de verandering door be-
zuiniging gedreven. Met alle substi-
tuties en transities is het niet te ver-
wachten dat de werklast lager 
wordt. ‘Er moet meer naar de eerste 
lijn, dus als huisartsen een abonne-
mentstarief krijgen, zijn de kosten 
beter te beheersen. Meer consulten 
en meer verrichtingen leidden tot 
meer kosten in het oude model’, 
vindt Van Wijk.
‘De fi nanciële prikkel om consulten 
te draaien is wel weg’, zegt Bram 
Sprij. ‘Huisartsen worden ingehuurd 
om een consult te draaien als de pa-
tiënten komen. De ziektekostenver-
zekeraar gaat uit van de intrinsieke 
motivatie van de huisarts om de pa-
tiënt goed te helpen en dat hij het 
met een goed salaris wel rooit. Niet 
dat hij gemotiveerd is om veel te 
verdienen.’
Een huisarts die veel zelf doet, wei-
nig verwijst en veel ondersteunend 
personeel in dienst heeft, is fi nanci-
eel in het nadeel ten opzichte van 
een huisarts die weinig zelf doet, 
veel verwijst en weinig ondersteu-
nend personeel heeft. Deze iets an-
dere werkopvatting van de artsen 
wordt op dit moment nog niet mee-
genomen in de wijze van beloning, 
daar komt wel een praktijkprofi el 
voor.

Zorgzwaarteprofi	elen
De nieuwe bekostiging gaat in 2016 

gevolgen hebben voor de HISsen. De 
zorgzwaarte-, patiënten- en praktijk-
profi elen hebben invloed op de 
werkdruk. Dus in die parameters wil 
je variatie aanbrengen, zegt Bram 
Sprij. Een praktijk met veel ouderen 
en patiënten met een hoge zorgbe-
hoefte – wat regiogebonden kan zijn 
– is in het nadeel. Dat nadeel kan uit 
de bekostiging worden gehaald door 
de praktijkprofi elen inzichtelijk te 
maken. Daarbij wordt ook gekeken 
naar het Maastrichts onderzoek om 
zorgzwaarteprofi elen van patiënten 
inzichtelijk te krijgen. De verzeke-
raar en huisartsen kijken nu welke 
factoren zij daarvoor van belang 
achten. 
De LHV, de andere zorgverzekeraars 
en het ministerie van VWS volgen dit 
vrij grote experiment, waar veel 
huisartsenpraktijken aan meedoen, 
op de voet. Het is een van de experi-
menten in het kader van het conve-
nant van minister Schippers om in 
2018 landelijk een abonnements-
systeem in te voeren.
DSW is koploper met dit experiment 
en huisartsen lopen gedwongen 
mee. Sprij: ‘Alle zorgverzekeraars 
volgen de preferente zorgverzeke-
raar in de regio. De huisarts hoeft 
het contract niet te tekenen en kan 
dan consulten en visites blijven de-
clareren. Bijna iedereen heeft gete-
kend, vanwege omzetperikelen als 
ze niet volgen. Of dit model in 2018 
wordt ingevoerd, hangt helemaal af 
van de resultaten.’ 
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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.

Digitale	
assistentie

MoNIQUE	HollEMa-SPIjkEr,	
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)
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Op donderdag 26 maart vond het NedHIS & 

EZD Congres plaats in Hotel Vianen. Het cen-

trale thema was het Individueel Zorg Plan (IZP). 

Wat willen, kunnen en moeten we ermee? En 

hoe zorgen we dat we op dit vlak slim samen-

werken? Tijdens het ochtendprogramma gaven 

sprekers elk vanuit een eigen perspectief hun 

visie op de huidige ontwikkelingen rond het IZP. 

VERNIEUWEND SAMENWERKEN

Het	Individueel
Zorg	Plan

CHrISTIE	MaNINTVElD	
CHRISTIE@M-T-O.NL

Hoogleraar huisartsgeneeskunde Patrick Bindels 
opende het congres en introduceerde het thema. 
Hij nodigde de aanwezigen uit om eens echt eer-
lijk en kritisch naar hun eigen werkwijze te kij-
ken. ‘Uiteraard zeggen wij allemaal dat de patiënt 
bij ons centraal staat in werk en visie, maar is dat 
werkelijk zo? Communiceren we optimaal met 
deze patiënt? Betrekken we de mensen die wij 
zorg verlenen echt zo goed in wat we aan het 
doen zijn? Of zijn daar nog verbeteringen moge-
lijk?’ Bindels wees vervolgens op de veranderin-
gen in de zorg en de financiering ervan, de toe-
name van het aantal mensen met een chronische 
ziekte en de noodzaak van meer zelfmanagement 
door de patiënt. Het IZP biedt hierin mogelijkhe-
den. Door de patiënt meer inzicht te geven, krijgt 
hij meer kennis en mogelijkheden voor zelfzorg. 
Hij raakt meer betrokken en krijgt meer mogelijk-
heden om mee te beslissen over de behandeling.
 
Hoe	blijft	het	overzichtelijk	en	
	werkbaar?
Bindels benadrukte dat het IZP waardevol kan 
zijn, maar dat het echt niet voor elke patiënt no-
dig is. Ook de omvang kan wisselen, afhankelijk 
van de complexiteit van de zorg die iemand nodig 
heeft en of er verschillende zorgverleners betrok-

ken zijn. Verder wees hij erop dat nog niet weten-
schappelijk bewezen is dat een IZP de kwaliteit 
van zorg verbetert. Wel blijkt uit een onderzoek 
dat bij introductie van een IZP de tevredenheid bij 
patiënten toenam en dat de mate van zelfmanage-
ment, de communicatie met de zorgverlener en de 
correctheid van de medicatielijst verbeterden. De 
zorgen over de privacy bleken niet realistisch, 
maar invoering van het IZP betekende wel een 
toename van de werkdruk voor de zorgprofessio-
nal. Het is dus zaak om goed te kijken hoe het IZP 
kan worden ingebouwd in het HIS, zodat het over-
zichtelijk en werkbaar blijft. 
Er zijn veel personen en partijen bezig met het 
thema IZP. Elk met een eigen perspectief en eigen 
belangen. De eerste spreker, Pieter Jeekel, direc-
teur van Zelfzorg Ondersteund (ZO), liet zien hoe 
patiëntenverenigingen, verzekeraars en zorgverle-
ners binnen ZO samenwerken om zelfzorg te sti-
muleren. ‘Technologisch kan het, de patiënt wil 
het en maatschappelijk moet het’, stelde hij. Daar-
na schetste hij de huidige situatie waarin zeven-
tien verschillende zelfzorgplatforms actief zijn, 
elk met eigen standaarden en weinig koppelingen 
met de informatiesystemen van de huisarts. Bo-
vendien zijn de initiatieven dikwijls niet gericht 
op verlaging van de werkdruk van de zorgverlener 
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en hebben ze vaak ook te wei-
nig aandacht voor het begelei-
den en verleiden van de pa-
tiënt. Ook veel zorggroepen 
zijn los van elkaar bezig met 
implementatie van zelfzorg en 
verzekeraars hanteren geen 
eenduidige regels op dit punt. 
ZO wil deze versnippering te-
gengaan en de kaders schetsen 
voor succesvolle implementa-
tie van zelfzorg. 

Standaard	targets	wer-
ken niet

Er is inmiddels een ZO-implementatiekoffer be-
schikbaar. Deze biedt informatie over de elemen-
ten die van belang zijn bij het realiseren van zelf-
zorg. Er is een stappenplan en er zijn voorbeelden 
van wat goed werkt en wat niet, bijvoorbeeld op 
het vlak van trainingen en tools. Zo moet het voor 
de huisarts duidelijk worden wat effectief kan 
zijn in zijn specifi eke praktijksituatie. Jeekel be-
nadrukte dat elke zorggroep en elke praktijk een 
andere benadering nodig heeft. Werken met stan-
daard targets zoals  ‘minimaal 75 procent van je 
patiënten moet een IZP hebben’ is volgens hem 

dan ook niet zinvol. Dat werkt ‘vinkjes zetten om-
dat het verplicht is’ in de hand. Dat zijn slechts 
extra administratieve handelingen die niet bijdra-
gen aan het doel om de zorg te verbeteren en de 
zelfzorg te stimuleren. ‘De Diabetes Federatie 
werkt aan patiëntprofi elen om op basis daarvan 
beter zorg op maat te kunnen bieden. Zulke pro-
fi elen zouden we bij het implementeren van zelf-
zorg ook goed kunnen gebruiken. Als je per pa-
tiëntprofi el vaststelt hoe je mensen het beste kunt 
aanspreken en welke tools, communicatiemidde-
len en trainingen het meeste effect hebben, is dat 
een handig houvast’. Jeekel nodigde ten slotte de 
aanwezigen uit om mee te denken over succes-
volle en duurzame implementatie van zelfzorg. 

Perspectief	van	de	zorgverzekeraar
Harrie Nienhuis van Menzis lichtte als tweede 
spreker toe hoe de zorgverzekeraar naar het IZP 
kijkt. Klantbehoefte en kostenbeheersing zijn 
twee belangrijke elementen die maken dat de 
zorgverzekeraar het zorgplan interessant vindt. 
Vanuit de zaal uitte een van de aanwezigen een 
zorg die vele huisartsen met hem delen. ‘De huis-
artsen zien mogelijkheden met het IZP, maar vre-
zen voor een bureaucratisch systeem waarbij het 
invullen van het zorgplan dwingend wordt opge-
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legd. Bij fysiotherapeuten is het al zo dat het zorg-
plan gekoppeld is aan de declaratie. Dit is het 
paard achter de wagen spannen en zou kansen 
kunnen verpesten. Wil je dit laten werken, dan 
moet je zorgverleners de vrijheid geven het IZP in 
te zetten waar het meerwaarde heeft. Je moet het 
dus positief stimuleren en niet repressief afdwin-
gen. Het antwoord van Nienhuis daarop was dat 
hij op persoonlijke titel kon aangeven dat hij zich 
hier ook zorgen over maakte.

Patiënt	is	de	enige	constante	factor
Jan Vesseur was de volgende die zijn visie op het 
IZP gaf. Hij was twaalf jaar huisarts en is project-
hoofdinspecteur patiëntveiligheid bij de Inspectie 
voor de Gezondheidszorg, maar sprak vooral uit 
eigen ervaring vanuit het perspectief van de pa-
tiënt. Vanwege een ongeval kwam hij terecht in 
een langdurig zorgtraject, waarbij veel zorgverle-
ners betrokken waren. Als patiënt wilde hij alles 
weten over zijn toestand en behandeling en be-
trokken worden bij de besluitvorming. Daarvoor 

had  hij informatie nodig. Zorgverleners houden 
elk een eigen dossier bij, Vesseur pleit voor een 
dossier dat niet bij de hulpverlener, maar bij de 
patiënt hoort. De patiënt is de enige constante 
factor, het is dan ook logisch om één dossier rond 
deze persoon aan te leggen waaraan elke zorgver-
lener iets kan toevoegen. Omdat een dergelijk 
dossier er niet is, legde Vesseur indertijd zijn ei-
gen dossier aan. In de praktijk merkte hij dat niet 
elke zorgverlener gebruik wilde maken van de 
informatie die hij hierin had vastgelegd. 
Patiëntenfederatie NPCF werkt hard aan de in-
voering van een Persoonlijk Gezondheids Dossier. 
Hierin staan algemene persoonlijke gegevens, zelf 
bijgehouden gegevens en door professionals ver-
strekte gegevens. Een dergelijk dossier juicht Ves-
seur toe. De kwaliteit van de zorg verbetert hier-
door en het heeft meer voordelen. Zo kan iemand 
bijvoorbeeld zelf aangeven welke van de gegevens 
hij beschikbaar stelt voor onderzoek. 

Experts	moeten	het	voortouw	nemen
Theo Hooghiemstra, directeur van de Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RV&S) was de 
laatste spreker tijdens het plenaire deel van het 
congres. Hij ging verder in op de thema’s stan-
daardisatie en privacy nadat hij de voordelen en 
de knelpunten van het IZP had geschetst. Ook in-
troduceerde hij de term ‘patiëntgeheim’: ‘Dat is 
noodzakelijk nu niet langer alleen medische be-
roepsbeoefenaren de medische dossiers beheren.’ 
Hij pleitte voor registratie aan de bron, afgedwon-
gen standaardisatie en openbaarheid van alle ge-
zondheidsgegevens, mits niet identificeerbaar. Dit 
moet worden geregeld door ‘privacy by design’. 
Een scheiding tussen persoonsgegevens en de 
inhoud moet ingebouwd zijn in het ontwerp van 
het IZP. Toch zei hij er direct bij dat 100 procent 
privacy niet bestaat: ‘dan moet je in een grot gaan 
wonen’. Maar ervoor zorgen dat in de zorg alleen 
de juiste betrokkenen bij de gegevens kunnen 
achtte hij redelijkerwijs mogelijk. De vraag over 
wie de regie moet houden over een gestandaardi-
seerd IZP legt hij voor aan de aanwezigen. Zelf 
zegt hij ‘Er is op dit vlak geen klassieke regisseur 
en veel partijen hebben geen belang bij standaar-
disatie. Daarom moeten we hier druk op zetten. 
‘Hiervoor is regie nodig van VWS. Het onlangs ge-
starte Informatieberaad dient zo nodig te werken 
aan bevoegdheden en doorzettingsmacht via wet- 
en regelgeving, beleidsregels of overeenkomsten 
met financiële prikkels.’ Na deze laatste plenaire 
sessie verdeelden de aanwezigen zich over de 
workshopruimtes waar zij zich verder in de on-
derwerpen konden verdiepen. 

Jan Vesseur, oud-huisarts en hoofdinspecteur IGZ
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CGM huisarts
Oproepen

Sinds kort is het mogelijk om in 
‘Oproepen’ meteen de laatst inge-
vulde meetwaarde te zien door bij 
het uitvoeren van een oproep een 
vinkje te zetten, zoals in het 
scherm in fi guur 1. Let wel: het 
gaat hierbij om de meetwaarde 
van de allerjongste datum. Wat is 
nu de kracht daarvan?
In een eerder nummer heb ik in 

T&T beschreven hoe u bij contro-
les in de meetwaarden module on-
dersteuning kunt regelen, bijvoor-
beeld op een ‘eigen’ meetwaarde 
als ‘Afwij kend onderzoek’. 
Hiertoe moest u een meting aan-
maken in ‘Metingen’, als module 
te vinden onder het bovenbalk-
menu ‘Onderzoeken’. Ik gaf toen 
aan dat u deze meetwaarde tel-

kens moet aanpassen als de status 
van afhandeling is gewijzigd. 
Is het getal voor afwijkend 1 en 
voor afgehandeld 2, dan moet u 
dat eerste ingevoerde getal 1 altijd 
wijzigen in 2.
Dankzij deze extra mogelijkheid 
en door bij het uitvoeren van een 
oproep de optie ‘Selecteer alleen 
laatst ingevulde meet waarde’ aan 

Figuur 1

SynthesHis 1 | 2015.indd   29 22-05-15   12:39



30 • SYNTHESHIS • JUNI 2015

te vinken (zie fi guur 1), hoeft u die 
wijziging niet meer door te voe-
ren. 
Het is nu immers mogelijk om een 
oproep te maken voor de meet-
waarde ‘Afwijkend onder zoek’, 
die alleen patiënten selecteert bij 
wie de meting is geregistreerd tus-
sen de begin datum en einddatum, 
en bij wie de laatst ingevulde 
waarde 1 is. Bij het maken van de 
oproep hoeft u dan alleen te kij-
ken naar de bewuste meting en de 
waarde tussen 1 en 1, die moet 
voorkomen (zie fi guur 2).
Als u een oproep uitvoert, moet u 
de geldende periode (begin- en 
einddatum) invoeren en een vink-
je zetten bij ‘Selecteer alleen 
laatst ingevulde meet waarde’. De 
gevraagde lijst is dan binnen twee 
tellen ge maakt. Vergeet u het vink-

je, dan wordt de lijst natuurlijk 
onnodig groot. Zet u het vinkje 
vervolgens alsnog en klik op ‘Uit-
voeren’, dan is de lijst snel weer 
op orde.
De voordelen zijn duidelijk: een 
eenvoudige registratie en rappor-
tage. Alleen bij het constateren 
van een afwijkend resultaat moet 
u een meet waarde met 1 registre-
ren en met het afhandelen van de 
afwijking zelf een 2.
U kunt de oproep voor de hele 
populatie van de praktijk laten 
gelden, maar kunt deze ook laten 
uitvoeren over een andere selec-
tie, die u eerder hebt gemaakt en 
opgeslagen. U selecteert bijvoor-
beeld eerst alle patiënten met dia-
betes mellitus type 2 en slaat deze 
op. Daarna selecteert u over deze 
selectie alle gevallen waarbij een 

afwijkend onder zoek niet is afge-
handeld. 
Er zijn natuurlijk nog meer moge-
lijkheden. Zo kunt u ook een 
meetwaarde maken in het kader 
van andere vormen van logistieke 
ondersteuning, bijvoorbeeld van 
de POH bij COPD-enquêtes. Voor 
de vereiste stappen in dat kader 
kan het nodig zijn om voor elke 
stap meer getallen te bedenken.

rENé	VaN	lEEUWEN 
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Figuur 2
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Onlangs is het scherm ‘Medicatie 
overzicht’ (Medisch Dossier > Me-
dicatie; fi guur 1) van een aantal 
nieuwe functies voorzien. Ik licht 
een aantal handigheden toe.
De getoonde lijst staat op volg-
orde van einddatum. Klik bovenin 
de kop van de tabel op bijvoor-
beeld ‘Voors.datum’ om op de 
voorschrijfdatum te sorteren. Dit 
is ook mogelijk voor de episodes, 

maar wellicht is het handiger om 
links in de episodelijst de gewens-
te episode aan te klikken (zie fi -
guur 2). NB: klik op ‘Alle episo-
den’ om weer het volledige medi-
catieoverzicht in beeld te krijgen. 
Door te klikken op een medicatie-
regel wordt het scherm ‘Medicatie 
Inzien’ getoond (fi guur 3). Hier 
kunt u snel en gemakkelijk, buiten 
het herhaalproces om, de episode 

wijzigen. Er wordt een dropdown-
menu geopend wanneer u op de 
episodetitel klikt. Dit geldt ook 
voor ‘Chronisch’.
Het is mogelijk om een recept te 
autoriseren met daarbij een aantal 
herhalingen. Via het icoon ‘Wijzig 
recept’ wordt het scherm ‘Recept 
doseren’ geopend. Bij ‘Recept her-
halingen’ vult u het aantal toege-
stane herhalingen in (fi guur 4). 

Figuur 1.

Figuur 2.

Figuur 3.

Promedico-ASP
Het	medicatiescherm
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Het recept wordt de volgende 
keer rechtstreeks naar de apo-
theek verzonden als er geen wijzi-
gingen zijn in aantal, voorschrift 
of episode. Er mogen ook geen 
nieuwe medicatiebewakingsmel-
dingen of toegevoegde hulpvragen 
zijn. Het icoon   geeft aan dat 
het recept rechtstreeks naar de 
apotheek wordt verzonden. Re-
cepten met het icoon  gaan naar 
de autorisatielijst.
Aan ieder recept kan een opmer-
king worden toegevoegd door in 
het vak ‘Klik hier om een hulp-
vraag toe te voegen’ te klikken. 
Dit wordt getoond in de autorisa-
tielijst. NB: bij medicatie herhalen 
vanuit de assistentenmodule 
wordt hier tekst uit het intakeveld 
automatisch overgenomen (fi guur 
5). 
Het is mogelijk om medicatiere-
gels samen te voegen. Hiermee 
worden recepten samengevoegd 
tot een reeks, waardoor de histo-
rie inzichtelijker is en u een nette 
medicatielijst krijgt. 
Selecteer een receptregel. Dit re-

cept wordt geopend in het scherm 
‘Medicatie Inzien’. Klik vervolgens 
op ‘Samenvoegen medicatie’ (fi -
guur 6) en vink het voorschrijfni-
veau aan waarop u wilt samenvoe-
gen (fi guur 7). NB: bij de keuze 
voor ‘Generiek product’ zullen 
regels getoond worden waarbij 
het generieke product van de me-
dicijnen gelijk is. Hierbij zult u in 
veel gevallen verschillende ver-
pakkingsgroottes kunnen samen-
voegen. Bij ‘Superproduct’ worden 
ook verschillende sterktes of zout-

vormen getoond (fi guur 8). Kijk 
zorgvuldig of u de voorgestelde 
medicatieregels daadwerkelijk 
wilt samenvoegen. Vink de ge-
wenste medicatieregels aan en 
klik op ‘Samenvoegen’ en vervol-
gens op ‘Ja’ om te bevestigen (fi -
guur 9). 

WENDY	BrEUkEr 
WBREUKER@WGCLINDENHOLT.NL)

Figuur 5.

Figuur 6.

Figuur 7. Figuur 8

Figuur 9

Figuur 4.
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MicroHIS
Handige	vormen	
van Onderzoek

In MicroHIS kan de gebruiker zelf 
Onderzoeken defi niëren, zowel 
met WCIA-bepalingen, als met 
zelfgemaakte bepalingen. We be-
spreken twee voorbeelden hier-
van: documentkoppeling en invul- 
of afvinkprotocol.
Sinds enige tijd is het mogelijk 
bestanden van buiten MicroHIS te 
importeren. Versleep het bestand 
met de linker muisknop ingedrukt 
en laat het los in het tabblad Be-
standen bij Onderzoek. Na het ver-
slepen is het alleen nog een kwes-
tie van klikken op opslaan (fi guur 
1). 

Figuur 1

Door met de linker muisknop op 
het documenticoon te klikken 
wordt het geopend.
Het kan voorkomen dat u bijvoor-
beeld longfunctieuitslagen nog 
niet als een serie losse WCIA-be-

palingen in uw HIS krijgt, maar 
wel daarbuiten als een pdf-docu-
ment met de waarden en de long-
functiecurves. Hetzelfde kan gel-
den voor ecg’s.
U kunt een Onderzoek zelf aanma-
ken, bijvoorbeeld met de naam 
longonderzoek	curves om ontvangen 
pdf-documenten met longfunctie-
curves daaraan te koppelen. Eerst 
gaan we de meting longfunctiecurve 
aanmaken. U gaat naar het Hoofd-
menu, vervolgens naar Systeembe-
heer en klikt dan op de tabel on-
derzoek	metingen. U komt in het 
scherm TAB-M-10 Onderhoud On-
derzoeken. Klik daar op het tab-
blad MicroHIS en vervolgens op 
Nieuw. U kunt nu een nieuwe me-
ting aanmaken. Type in het eerste 
veld longonderzoek	curves, kies in 
het volgende veld met het drie-
hoekje de keuze Eigen	praktijk, vul 
bij HBH (houdbaarheid) 365 in, 
kies bij Mat. (materiaal) met het 
driehoekje voor 00-geen (fi guur 2). 
De meting is nu aangemaakt. Nu 
moet u het Onderzoek nog aanma-
ken.
U gaat naar het Hoofdmenu, kiest 

Systeembeheer en klikt op de ta-
bel ‘Onderhoud onderzoeken’. U 
komt in het scherm TAB_M_09 
Onderhoud Onderzoeken. Klik 
hier op de knop Nieuw. Er wordt 
een nieuw nummer aangemaakt. 
Vul nu in het eerste vak longonder-
zoek in, in het tweede longonder-
zoek	functie	curves. Vul in het vol-
gende vakje de letter D in en laat 
het vinkje bij ‘Auto’ aanstaan. Klik 
nu op Meting	toevoegen en kies in 
het scherm erna voor het tabblad 
MicroHIS. Type long in en klik op 
Zoek. Dubbelklik daarna op de me-
ting longonderzoek	curves die eer-
der aangemaakt is. Klik op opslaan 
en OK.
Bij een patiënt gaat u naar het 
scherm met de Onderzoeken. Se-
lecteer daar het Onderzoek  long-
onderzoek	functiecurves. Sleep nu 
vanuit een map buiten MicroHIS, 
waarin u de longfunctieonderzoe-
ken hebt staan, het bestand naar 
het tabblad Bestanden en sla het 
op. Dubbelklikken op het docu-
menticoon opent het bestand voor 
inzage.
Iets dergelijks is ook te doen voor 

Figuur 2
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ecg’s of andere documenten die 
niet rechtstreeks in MicroHIS kun-
nen worden ingelezen.

Invul-	of	afvinkprotocol
Het komt wel eens voor dat een 
bepaald lijstje bij verschillende 
patiënten moet worden ingevuld 
of afgevinkt. Het loont dan om 
zoiets bij Onderzoeken zelf te ma-
ken. Daarbij kunt u kiezen voor 
een tekstveld of een simpele ja/
nee-keuze. Ik neem als voorbeeld 
het ebolaprotocol dat op de SEH 
wordt gehanteerd. Dat bevat en-
kele vragen, die in verschillende 
hoofdstukken onder te verdelen 
zijn:
• Korter dan 21 dagen terug uit 

het endemisch gebied?
• Koorts nu of < 24 uur gehad?
• Hoogrisicocontact in ende-

misch gebied gehad?
• Contact met ebolapatiënt?

• Contact lichaamsvloeistoffen 
ebolapatiënt?

• Bezoek aan gezondheidszorgin-
stelling?

• Aanwezig bij begrafenis?
• Contact met wild dier, ook 

dode?
• Bushmeat (wild) bereid of ge-

kookt?

Aanvullende symptomen
• Bloedingen (niet door trauma)?
• Braken?
• Diarree?
• ABCD-stabiel?

Deze vragen krijgen de vorm van 
MicroHIS-metingen, waarbij de 
hoofdstuktitels ook MicroHIS-me-
tingen worden. Hiervoor gaat u 
naar de tabel onderzoek	Metingen 
en klikt daar op de knop Nieuw. Er 
wordt een nieuw metingnummer 
aangemaakt. U vult in het eerste 

invulveld in: --ENDEMISCHE	gEBIE-
DEN--, in het volgende veld met het 
driehoekje de keuze Eigen	praktijk. 
Vul bij HBH (houdbaarheid) 0 in, 
kies bij Mat. (materiaal) met het 
driehoekje voor 00-geen. Laat de 1 
in het laatste vakje staan (fi guur 
3). Klik op opslaan. Doe nu het-
zelfde voor de vraag <	21	dagen	uit	
endemisch	gebied?. Maak een nieu-
we hoofdstuktekst aan --koorTS--. 
Maak daarna een meting aan 
koorts	nu	of	<	24	uur	gehad?. Door 
het gebruik van de streepjes en de 
hoofdletters is er een duidelijk 
verschil tussen de hoofdstukre-
gels en de af te vinken of in te vul-
len items. Straks zult u zien hoe 
dat eruit gaat zien. Ga zo verder 
tot u alle items hebt gehad. 
Eerst moeten we aan de diverse 
metingen nog een keuzemogelijk-
heid ja/nee geven. Daarvoor gaat u 
in Systeembeheer naar de tabel Nor-
maalwaarden. U komt in het scherm 
TAB-M-19 Normaalwaarden. Klik 
daar met de functietoets F1 in het 
vakje meting en zoek vervolgens 
in het scherm TAB-H-16 Metingen 
naar het tabblad MicroHIS. U 
moet nu de eerste meting hebben 
die u hebt gemaakt, niet een 
hoofdstuk. Type daar < en klik op 
Zoek. Dubbelklik op de regel < 21 
dagen	uit	endemisch	gebied?. Die me-
ting verschijnt nu in het scherm 
TAB-M-19 Normaalwaarden. Kies 
bij ‘Eenheid’ in de lijst onder het 
driehoekje de keuze J/N (fi guur 4) 
en klik op OK. Doe dit voor alle 
relevante metingen.
Om het onderzoek samen te stel-
len gaat u in ‘Systeembeheer’ naar 

Figuur 3

Figuur 4

SynthesHis 1 | 2015.indd   34 22-05-15   12:41



JUNI 2015 • SYNTHESHIS • 35

de tabel onderhoud	onderzoeken. 
Klik daar op de knop Nieuw. Vul in 
het eerste veld in Ebola	triage, in 
het tweede veld Ebola	triage	eigen	
praktijk. In het kleine vakje zet u 
de D van Diagnostisch onderzoek. 
Nu gaat u alle hoofdstukkoppen 
en de metingen invoeren in dit 
Onderzoek, op de manier die in 
het eerste deel van deze Tips & 
Trucs is beschreven (fi guur 5). Sla 
het onderzoek op. Als u nu bij een 
patiënt in het scherm Onderzoe-
ken een nieuw onderzoek zoekt, 
zult u daar het Onderzoek Ebola	
triage	eigen	praktijk vinden. Na se-
lectie kunt u in de rubriek Meet-
waarde uw antwoorden invullen 
(fi guur 6).
Als u geen ja/nee-mogelijkheid 
kiest bij een meting, maar tekst 
wilt invoeren, moet u in het 
scherm Normaalwaarden bij Eenheid 
zoeken naar t60x7. De meting 
krijgt dan een tekstveld toegewe-
zen van 60 posities breed en maxi-
maal 7 regels hoog, waarin u vrije 
tekst kunt invoeren. 
CSC heeft voor deze materie ook 

een helpbestand in MicroHIS 
 gezet. Het heet OND_HL Nieuwe 
onderzoeken	en	formulieren	maken. 
U vindt het als u rechts bovenin 
het werkblad op het vraagteken 
klikt en dan bij de helpdocumen-
ten op Onderzoeken zoekt.

Service
Mocht het u om wat voor reden 
niet lukken om dergelijke afvink-
lijstjes zelf te maken, dan bestaat 

de mogelijkheid een lijst te impor-
teren die elders gemaakt is. Als u 
het gewenste afvink-/invulproto-
col op papier hebt staan, bied ik 
aan daarvan een Onderzoek te ma-
ken, dat u vervolgens kunt impor-
teren. Dat kan in het scherm On-
derhoud onderzoeken. U kunt uw 
verzoek mailen naar onderstaand 
mailadres. Kosten: geen.

WIM	joNgEjaN	
WJONGEJAN@PLANET.NL 

Figuur 6

Figuur 5
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Als de elektronische post door 
een praktijkmedewerker in Micro-
HIS is ingelezen, kunnen andere 
praktijkmedewerkers niet meer 
zien welke patiënten in de post-
lijst stonden. In groepspraktijken 
kan dat lastig zijn. Een kopie van 
de postlijst is echter eenvoudig te 
maken. Dat gaat als volgt.
Als u de binnengekomen Edifact-
post inleest, bent u via het Hoofd-
menu en Communicatie in het scherm 
‘LLM_S_01 Wachtrij berichten’ 
gekomen. De post staat daar klaar. 
Bij het inlezen kan het handig zijn 
als de post op arts wordt gesor-
teerd. Door een of meer keren te 

Figuur 1.  Alle binnengekomen elektronische post geselecteerd en op huisarts gesorteerd

Figuur 2. Naar Excel gekopieerde gegevens van binnengekomen elektronische post

klikken in het vakje Medewerker 
boven de lijst met patiënten veran-
dert de sorteervolgorde en wor-
den de patiënten per arts gesor-
teerd.
Als u  op een van de namen klikt, 
dan wordt die regel geselecteerd. 
Deze wordt dan donkerblauw van 
kleur. Klik nu op de toetsenbord-
combinatie control-A. Hierdoor 
worden alle patiënten in dit 
scherm geselecteerd (fi guur 1). 
Gebruik nu de combinatie control-
C om alles te kopiëren.
Vervolgens start u Excel op, waar-
in u een nieuw werkblad opent. 
Gebruik de combinatie control-V 

om het gekopieerde bestand in 
Excel te plakken. Soms moeten de 
kolommen iets verbreed worden 
om de inhoud passend te maken 
(fi guur 2).
Klik in Excel in de hoofdmenu-
balk op Bestand en opslaan als, 
en type de datum in de volgorde 
JJJJ-MM-DD, gevolgd door een 
omschrijving. Bijvoorbeeld: 
2014-11-18	post. Het voordeel van 
die notatie is dat u de postbestan-
den van verschillende dagen snel 
op datum kunt sorteren. 

WIM	j.	joNgEjaN
WJONGEJAN@PLANET.NL

MicroHIS
Postlijst	blijft	beschikbaar
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 IN HET KOMENDE NUMMER:

•  De therapeutische relatie bij 
 cliënten met ASS. De kwaliteit 
van de therapeutische alliantie 
tussen de cliënt en diens behan-
delaar blijkt een belangrijke 
voorspeller te zijn voor het 
 succes van de behandeling.  
Is dat bij ASS ook het geval?

•  Een casus op het gebied van 
 hersenonderzoek. Een jongen 
met autismespectrumstoornis  
en schizencefalie (splijting in de 
hersenen) op MRI. Een belang-
wekkende bijdrage voor de 
 specialistische fijnproevers.

• MyMind evalueert de effecten 
van Mindfulness training voor 

 jongeren met ASS en hun ouders.
 

 

•  Diagnostisch onderzoek naar 
ASS bij volwassenen. De komst 
van de DSM-5 (2013) bracht 
 nogal wat veranderingen met 
zich mee op het gebied van de 
classificerende diagnostiek van 
onder meer ASS. Welke effecten 
hebben die nu eigenlijk gehad? 
Een eerste verkenning vanuit de 
klinische praktijk.

•  Tenslotte een verslag van het 
15e Nationaal Autisme Congres. 
Dit congres geeft doorgaans 
goed weer waar autisme-onder-
zoekers over de hele wereld zich 
mee bezig houden. Dit jaar staat 
het verbeteren van de kwaliteit 
van leven centraal.

Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
NEEM NU EEN ABONNEMENT EN ONTVANG € 20,- INTRODUCTIEKORTING

Het Wetenschappelijk Tijdschrift 
Autisme (WTA) richt zich op 
 iedereen die geïnteresseerd is in 
de problematiek rond autisme.  
U kunt daarbij denken aan huis-
artsen, psychiaters, psychologen, 
pedagogen, kinderartsen, groeps-
leiders, leerkrachten, studenten 
en uiteraard de mensen met een 
autismespectrumstoornis, hun 
ouders en hun naasten.

Het WTA wordt in opdracht van 
Stichting WTA door een zelfstan-
dige redactie samengesteld volgens 
de beginselen van onafhankelijk-
heid, betrouwbaarheid en deskun-
digheid. Het wordt inhoudelijk via 
blind peer reviewing bewaakt door 
tientallen wetenschappers en clinici 
die werkzaam zijn op het gebied 
van autisme.

Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme verschijnt viermaal per jaar. Abonneren op het WTA?  
Mail uw naam en adres naar wta.abo@gmail.com o.v.v. SynthesHis en u betaalt het eerste jaar 

slechts € 45,- in plaats van € 65,-. U krijgt dus een korting van maar liefst € 20,-
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Het is beter 
voor iedereen 
als u deze 
advertentie leest 

ASP

VDF

U en uw praktijk nog beter laten werken. Dat is waarvoor wij alles in het werk 

stellen. Met als belangrijkste graadmeter: is het beter voor iedereen? Voor u, 

uw naaste collega’s, uw patiënten, maatschappelijk. Vanuit die gedachte 

presenteren we u graag onze vernieuwde huisartsinformatiesystemen en onze 

aanvullende diensten. Een afspraak voor een demo is zo gemaakt: 030 601 66 20. 

Goed dat u deze advertentie gelezen heeft.

promedico.nl
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