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BRAND IN 
DE PRAKTIJK

VOLKOMEN ONVERWACHT GAAT JE PRAKTIJK IN 

 VLAMMEN OP. HUISARTS NANNO GROENEVELD IS ER 

GOED VANAF GEKOMEN, WANT ALLE MEDISCHE 

 GEGEVENS UIT MICROHIS ZIJN GESPAARD GEBLEVEN. 

ZONDAG ZIJN ALLE BESTANDEN OVERGEHEVELD NAAR 

ZIJN COLLEGA EN DE MAANDAG DAAROP KON HIJ IN 

EEN TWEEDE SPEEKKAMER WEER GEWOON ZIJN 

 PATIËNTEN ONTVANGEN. DANKZIJ EEN GEDEGEN 

 OPGEZET BACK-UPSYSTEEM.

SINDS DE LANDELIJKE LANCERING TIJDENS HET NEDHIS CONGRES VAN 2014 IS ZORGMAIL FILE TRANSFER (ZFT) 

DOOR VEEL ASSISTENTES EN HUISARTSEN OMARMD. EIND 2014 MAAKTEN RUIM 4800 PRAKTIJKEN ER GEBRUIK 

VAN EN WAREN ER AL 232.500 PATIËNTDOSSIERS OVERGEDRAGEN VIA DE NIEUWE ROUTE. DE GEBRUIKERS GE-

VEN DAGELIJKS FEEDBACK. DAT HEEFT TOT ALLERLEI VERBETERINGEN GELEID.

E-MAILVERKEER TUSSEN DE PATIËNT EN DE HUISARTS. PATIËNTEN DIE ONLINE EEN AFSPRAAK 

MAKEN OF EEN HERHAALRECEPT AANVRAGEN. EEN PATIËNT DIE ONLINE ZIJN MEDISCH DOS-

SIER INKIJKT, OF MEETWAARDEN OF INGEVULDE VRAGENLIJSTEN DOORSTUURT NAAR ZIJN 

HUISARTS. HET ZIJN ALLEMAAL VOORBEELDEN VAN EHEALTH, HET REGELEN VAN GEZOND-

HEIDSZAKEN DOOR PATIËNTEN VIA ELEKTRONISCH DATAVERKEER. VEEL ZORGGEBRUIKERS 

WILLEN DIT, MAAR NOG NIET ALLE HUISARTSEN ZIJN ZOVER.
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Redactioneel
Alles dubbel ingericht

DOKTEREN OP 
DE GRENS

VEILIG E-MAILEN 
IN DE ZORG

VERDER IN 
DIT NUMMER

DE VOORDEUR LIGT OP BELGISCH GRONDGEBIED. MAAR IN DE 

WACHTKAMER KUN JE KIEZEN OF JE OP NEDERLANDSE OF OP BELGI-

SCHE BODEM PLAATSNEEMT: EEN ZWARTE STREEP OP DE VLOER MAR-

KEERT DE GRENS. GEZONDHEIDSCENTRUM HET PRAKTIJKHUIS IN HET 

BELGISCHE GRENSDORP BAARLE- HERTOG IS MET DRIEDUIZEND NE-

DERLANDSE EN 2300 BELGISCHE PATIËNTEN EEN UITZONDERLIJKE 

PRAKTIJK. AL WAS HET MAAR OMDAT ZE ER MET EEN NEDERLANDS EN 

EEN BELGISCH HIS WERKEN.

ELEKTRONISCH COMMUNICEREN HEEFT ONTEGEN-

ZEGGELIJK VOORDELEN. OP JE GEMAK EEN BE-

RICHTJE OVERDENKEN EN VERSTUREN, TERWIJL DE 

ONTVANGER HET KAN BEANTWOORDEN WANNEER 

HET HEM UITKOMT. DERGELIJKE ELEKTRONISCHE 

CONVERSATIES VINDEN OOK PLAATS TUSSEN PA-

TIËNT EN HUISARTS. VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID MOETEN 

DAN GEWAARBORGD ZIJN. DAARIN HEEFT DE ARTS EEN TAAK.

4 Kort nieuws
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25 Column van Monique Hollema-Spijker

29 Tips en Trucs

38 Verenigingsinformatie
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26
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Deze SynthesHIS heeft 
toevalligerwijs twee arti-
kelen die laten zien dat 
een dubbele inrichting 
van de systemen zijn nut 
meer dan bewijst. In de 
huisartsenpraktijk die is 
gevestigd in het grens-
dorp Baarle-Hertog is 
het bittere noodzaak: 

daar loopt de grens dwars 
door de wachtkamer. De 
praktijk telt Nederlandse en Belgische patiënten en 
heeft zich daarom dus aangepast aan de regels en 
wetten die in beide landen gelden. Dat gaat heel ver: 
twee HISsen, twee systemen van zorgverzekering, 
dienst doen in de huisartsenposten van Turnhout én 
Breda. Wij waren van harte welkom en hebben met 
verbazing kennis mogen nemen van deze bijzondere 
praktijk, die ook nog eens jonge dokters opleidt. Ze 
zijn er overigens al geruime tijd bezig om aansluiting 
op het Landelijk Schakelpunt te realiseren. Dat blijkt 
nog niet zo simpiel, omdat de voordeur van de prak-
tijk in België is gesitueerd.
Een andere huisarts, in de plaats Sappemeer in de 
provincie Groningen, heeft veel baat gehad bij zijn 
dubbel uitgevoerde back-up. Hij heeft na een hevige 
brand in zijn praktijk op zaterdagavond op maandag 
toch weer verder kunnen werken met zijn HIS, zij het 
op een andere locatie en met hulp van een handige 
ICT‘er.
U leest nieuws over de voortgaande ontwikkelingen 
rond ZorgMail File Transfer, het elektronisch verhuis-
systeem van huisartsendossiers. We hebben voor u 
de nota veilig e-mailen van Nictiz geanalyseerd. Ook 
hebben we nieuws over de E-health-monitor. De co-
lumns zijn uit de praktijk gegrepen. En we hebben de 
auteurs die de tips en trucs verzorgen gevraagd of zij 
nieuwe functies in hun HIS voor u willen toelichten. 
Het is een bont palet geworden. We wensen u weer 
veel leesplezier.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Onderscheid in 
PRK’s met verschil-
lende zoutvormen 
verdwijnt
In 2015 is het Geneesmiddel 
 Informatie Centrum (GIC) van  
de KNMP samen met Z-Index een 
project  gestart. Hierbij worden 
GPK’s en PRK’s samengevoegd 
voor producten met verschillen-
de zoutvormen van een genees-
middel als het gehalte aan werk-
zaam bestanddeel gelijk is. Als 
de zoutvorm therapeutisch niet 
van belang is, hoeft de voor-
schrijver niet langer een keuze te 
maken uit verschillende PRK’s 
waarbij het enige verschil de 
zoutvorm is. Als onderscheid op 
grond van zoutvorm uit thera-
peutisch oogpunt nodig is, 
 worden GPK’s en PRK’s niet 
 samengevoegd.
Als voorbeeld clopidogrel, waar-
van er voorheen vier verschil-
lende PRK’s voor een tablet met 
75 mg waren: clopidogrel tablet 
FO 75 mg (waterstofsulfaat), 
 clopidogrel tablet 75 mg (besilaat), 
clopidogrel tablet 75 mg (HBR) 
en clopidogrel tablet 75 mg 
(HCL). Door het samenvoegen 
van de zoutvormen is er nog 
maar één PRK: clopidogrel tablet 
75 mg. Het resultaat is dus een 
vermindering van het aantal 
 keuzen bij het voorschrijven.
Elke maand worden de zoutvor-
men van één stof samengevoegd. 
Deze zijn te bekijken via de 
 G-Update.  
De G-Update met alle GPK- en 
 PRK-wijzigingen wordt maan-
delijks geplaatst op:  
http://www.knmp.nl/g-update.  
Dit gebeurt twee weken vóór het 
doorvoeren van de wijzigingen  
in de G-Standaard (ongeveer 
 halverwege elke maand).

Bron: www.knmp.nl

BRAND IN DE PRAKTIJK  

‘Zorg dat je een  
goede back-up hebt’

Een kille zaterdagavond, eind januari 2015. Je zit gezellig 

voor de open haard als de bel gaat. ’Er komt rook uit jullie 

dak’, roept de buurvrouw, terwijl ze angstig naar boven 

wijst. Je rent naar de aanpalende praktijkruimte, pakt de 

brandblusser, snelt de trap op, maar het vuur heeft al 

knetterend bezit genomen van de eerste verdieping. 

‘We zijn er goed vanaf gekomen’, zegt huisarts Nanno 

Groeneveld, want alle medische gegevens uit MicroHIS 

zijn gespaard gebleven. Zondag zijn alle bestanden over-

geheveld naar mijn  collega en de maandag daarop kon ik 

in zijn tweede speekkamer weer gewoon mijn  patiënten 

ontvangen.’ 
ANNET MUIJEN 

(ANNET.MUIJEN@PLANET.NL)
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Al decennialang bewoont Groene-
veld een monumentaal pand uit 
1862 in Sappemeer. De praktijk-
ruimte is aan de achterzijde geves-
tigd. Op 24 januari ging door een 
schoorsteenbrand de bovenverdie-
ping in vlammen op. De beneden-
verdieping en de praktijkruimte 
hadden te lijden onder zware water-
schade. ‘In de  kelder’, zegt Groene-
veld’, stond wel anderhalve meter 
water. Daar is een kikvorsman aan 
te pas gekomen om de gaskraan 
dicht te draaien. Mijn tweede NAS-
back-up hing daar aan het plafond; 
die heeft het gered en wordt nu 
weer normaal gebruikt. De server 
stond op het moment van de brand 
in de UPS-stand (uniterruptable po-
wer supply) en heeft de hele tijd 
 vrolijk doorgedraaid.  Gevolg: heel 
veel roet, maar uiteindelijk deed-ie 
het nog wel.’

Computer in brand
Van zijn groene kaartsysteem heeft 
Groeneveld afscheid moeten ne-
men. ‘Dat was bij het nablussen te 
vies geworden. Geen ramp, want ik 
heb die gegevens digitaal.  

Van onze vier pc’s heeft er één in 
brand gestaan en een tweede was 
onbruikbaar vanwege forse water-
schade. De overige twee computers 
hebben de brand overleefd, maar 
als die er ook aan waren gegaan, 
had ik nog altijd mijn back-up ge-
had.’

Brandmelder
Zorg dat je een goede back-up hebt 
en zorg dat je die ook regelmatig 
controleert, tipt Groeneveld. ‘Het 
gebeurt geregeld dat mensen welis-
waar keurig een back-up maken, 
maar er, als het erop aankomt, toch 
iets mis blijkt te zijn. Regelmatig 
controleren is een must. Samen met 
mijn naaste collega heb ik een con-
tract afgesloten met een handige 
ICT’er die ons in geval van calami-
teiten technisch kan bijstaan. Deze 
man was die betreffende zondag 
 direct ter plekke en regelde alles, 
zodat ik maandag weer bijna als 
 vanouds in de tweede speekkamer 
van mijn collega aan de slag kon. 
Behalve een gedegen back-up en 
een overeenkomst met een ICT’er 
zijn goede brandmelders natuurlijk 

onontbeerlijk. Die hadden wij 
 helaas niet.’ 

Spannend
Drie maanden zetelde Groeneveld 
in het pand van zijn naaste collega. 
Op 1 mei kon hij met zijn assistente 
 verkassen naar een ruimte in het 
bejaardentehuis tegenover zijn 
voormalige woning. In afwachting 
van de volledige herbouw van zijn 
pand woont de huisarts in de boer-
derij van zijn overleden grootvader. 
‘Daar bivakkeren we al een poosje 
tussen de bouwvakkers’, zegt hij 
laconiek, ‘want de boerderij kende 
het nodige achterstallig onderhoud. 
Maar ze ligt prachtig, net buiten het 
dorp met een uitzicht om van te 
 watertanden.’
En de toekomst? Groeneveld haalt 
de schouders op: ‘Misschien ga ik 
participeren in een HOED die we 
hier willen starten. Ik ben nu 64 en 
het is wel apart dat er op de valreep 
weer van alles gebeurt. Eigenlijk 
komt het erop neer dat je op je 
oude dag nog opnieuw moet begin-
nen. Maar ach, dat is ook wel weer 
 spannend.’

REGELMATIG CONTROLEREN VAN  
JE BACK-UP IS EEN MUST

Mantel overeenkomst Atlas en Promedico
De gebruikersvereniging Atlas is in 
samenwerking met Promedico be-
zig een nieuwe mantelovereen-
komst op te stellen voor Promedico 
ASP en VDF. Deze overeenkomst 
bepaalt de relatie tussen gebruiker, 
de gebruikersvereniging en de leve-
rancier. De huidige afspraken stam-
men uit 2003 en zijn niet meer up to 
date. Aan deze overeenkomst wordt 

voor  Promedico ASP een zoge-
naamde SaaS-overeenkomst toe-
gevoegd, wat voor software as a 
service staat. Wellicht de belang-
rijkste  bijlage voor de dagelijkse 
werkzaamheden is de SLA, de ser-
vice  level agreement. Hierin worden 
de beschikbaarheid en de prestaties 
van het HIS vastgelegd.  
Dankzij de modernisering van deze 

stukken zet Atlas een belangrijke 
stap in het streven om de  gebruiker 
houvast te geven bij wat deze van 
de leverancier en de gebruikers-
vereniging mag verwachten.  
In het  najaar volgt een  vergelijkbare 
exercitie met CGM, de leverancier 
van CGM huisarts. 

Bron: bestuur Atlas

SynthesHis 2 | 2015.indd   5 29-10-15   18:22



 • SYnTHeSHIS • november 2015

Contra-indicatie mictieklachten met  
urineretentie vervangt prostaathyperplasie
De contra-indicatie (in G-Standaard-
termen: contra-indicatieaard) ‘Pros-
taathyperplasie’ wordt vervangen 
door ‘Mictieklachten met urinereten-
tie’. Dit heeft de nationale werk-
groep Contra-indicaties (CI) van 
Nictiz, die jaarlijks de Nationale 
Contra-Indicatielijst vaststelt, beslo-
ten. De wijziging brengt de bena-
ming van de contra-indicatie in over-
eenstemming met de inhoud. In de 
bewaking van de contra-indicatie 
‘Prostaathyperplasie’ ging het al om 
urineretentie. Bovendien is het ver-
band tussen urineretentie en pros-
taatvergroting niet overtuigend aan-
getoond. In de praktijk betekent 
deze wijziging dat zorgverleners 
voor de patiënten die nu aan de 
 CI-aard ‘Prostaathyperplasie’ gekop-
peld zijn, moeten nagaan of er daad-
werkelijk sprake is van mictieklach-
ten met urineretentie. Zo ja, dan 
moet de zorgverlener deze patiënten 

koppelen aan de contra-indicatie 
‘Mictieklachten met urineretentie’ 
en ontkoppelen van ‘Prostaathyper-
plasie’. Zo nee, dan hoeven deze pa-
tiënten niet te worden gekoppeld 

aan de contra-indicatie ‘Mictieklach-
ten met urineretentie’. Verder kan 
het zijn dat de contra-indicatie ook 
voor vrouwen geldt.

Bron: Nictiz

LHV onderzoekt kwaliteit HISsen
In de zomer van 2015 is de Landelijke Huisartsen Vereniging 
 begonnen met een onderzoek naar de kwaliteit, gebruiksvrien-
delijkheid, betrouwbaarheid en functionaliteit van de HISsen. 
Het HIS is essentieel voor de praktijkvoering – er worden declaraties 
mee gemaakt voor de zorgverzekeraars en in het HIS wordt het medisch 
dossier bijgehouden van de ingeschreven patiënten. Het HIS moet ook 
waarborgen dat er veilig gewerkt wordt met patiëntgegevens. Op dit 
moment weten veel huisartsen nog steeds niet goed wat HISsen te 
 bieden hebben en welke functies voor hen het meest relevant zijn.  
Om praktijken beter te kunnen ondersteunen bij de keuze voor een  
HIS vindt de LHV het belangrijk om meer inzicht te krijgen in de 
 kwaliteit van de verschillende HISsen. Een onafhankelijk bureau met 
veel ervaring in de zorg-ICT voert het onderzoek uit. Eind 2015 hoopt  
de LHV het onderzoek afgerond te hebben.

Bron: www.lhv.nl
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DE WHITEBOXXXXXX

Tot voor kort werd een voorschrift 
voor een eenmalige dosering van een 
middel vaak weergegeven als 1x per 
dag 1 tablet. Het gaat dan om ge-
neesmiddelen die één keer worden 
gegeven – denk bijvoorbeeld aan een 
furosemide-injectie bij hartfalen op 
de eerste hulp, een griepinjectie bij 

de huisarts, de morning-afterpil of 
premedicatie voorafgaand aan een 
operatie. Bij zorgverleners kon zo’n 
voorschrift tot onduidelijkheid 
 leiden. Daarom maakten ze gebruik 
van toevoegingen als ‘afleverhoe-
veelheid 1 stuk’ of voorzagen ze het 
voorschrift van een aanvullende 

Doseringstabel uitgebreid met 
het item ‘eenmalig’

tekst. Dergeljke constructies of 
 andere lokale oplossingen zijn niet 
meer nodig. Per 1 augustus 2015 is 
namelijk het item ‘eenmalig’ opgeno-
men in de G-Standaard en de NHG-
tabel Gebruiksvoorschriften. Dat 
item is bedoeld om het voorschrij-
ven en afleveren van eenmalige 
 giften en de medicatiebewaking te 
ondersteunen. Een voorschrift kan 
er nu zo uitzien: ‘eenmalig 1 tablet’ 
of ‘1x eenmalig 1 tablet’. Deze wijzi-
ging maakt ook de dosiscontrole op 
eenmalige doseringen in de toe-
komst mogelijk. Daarvoor moet de 
medicatiebewaking op doseringen 
worden aangepast.
Soms kan op korte termijn nogmaals 
een eenmalige toediening plaats-
vinden. Zo is het denkbaar dat 
 furosemide bij hartfalen later nog 
eens eenmalig moet worden toe-
gediend. Dan gaat het echter om een 
nieuwe medicatieafspraak, een 
 nieuwe beslissing, voor opnieuw  
een eenmalige toediening.

Bron: www.knmp.nl

Er komt een alternatief voor huis-
artsen die niet willen werken met 
het Landelijk Schakelpunt (LSP). 
In samenwerking met de Universi-
teit van Amsterdam heeft een 
twintigtal huisartsen in Amster-
dam software laten bouwen die 
een set medische gegevens kan 
uitwisselen met de huisartsenpost. 
In de regio Amsterdam-Almere 
hebben tamelijk veel huisartsen 
geen koppeling met het LSP en 
daar bestond al langer de wens om 
een eigen systeem te bouwen. Dat 
is er nu in de vorm van een kastje 

in de huisartsenpraktijk, de White-
box, dat de verbinding verzorgt. 
Gebruikers van TetraHIS doen de 
komende maanden mee met een 
proef met dit systeem. Andere 
HIS-gebruikers kunnen in afwach-
ting van de resultaten van deze 
proef nog niet meedoen. Het idee 
achter dit initiatief is dat huisart-
sen met dit systeem beter in staat 
zijn te bepalen waar de gegevens 
heen gaan. Ook kunnen ze afzon-
derlijke delen van de professionele 
samenvatting kiezen, die ze vervol-
gens versturen. Informatie over 

het systeem kunt u vinden op de 
website https://hka-pilot.nl/white-
box/. De licentieprijs voor de soft-
ware zal tussen 250 en 300 euro 
per jaar per normpraktijk liggen. 
Natuurlijk is nog niet bekend hoe 
betrouwbaar het systeem in de 
praktijk is. En het zal moeten vol-
doen aan de veiligheidseisen die 
Nictiz stelt aan een Goed Beheerd 
Zorgsysteem. De Whitebox is nog 
niet opgenomen in de lijst van 
 geaccepteerde XIS-applicaties.

Bron: https://hka-pilot.nl/whitebox/
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‘Collega-artsen krijgen een bericht namens ons, als wij hun patiënt(en) in ION aanmelden. 

Daarin staat dat het dossier klaargezet kan worden via ZorgMail File Transfer. Het pro-

bleem is dat wij niet met ZFT werken en het dossier dus graag via de post ontvangen. 

Wie kan de tekst aanpassen?’ Deze vraag aan ION in augustus 2015 maakt duidelijk dat 

nog niet iedereen gebruikmaakt van een digitale overdrachtsroute bij het verhuizen van 

patiëntdossiers. Die praktijken worden wel steeds schaarser, zoals de ZFT-statistieken 

laten zien.  
GERDA MENSINK 

TWEESPRAAK@KPNMAIL.NL

Wensen van gebruikers 
leiden tot vernieuwingen ZFT

Sinds de landelijke lancering tijdens het 
NedHIS Congres op 9 april 2014 is ZorgMail 
File Transfer (ZFT) door veel assistentes en 

huisartsen omarmd. Eind 2014 maakten ruim 4800 
praktijken er gebruik van en waren er 232.500 
 patiëntdossiers overgedragen via de nieuwe route.

Nieuwe functionaliteiten
De gebruikers – vooral assistentes – geven dage-
lijks feedback. Dat heeft onlangs tot de volgende 
verbeteringen geleid:
- De AGB-code van de huisarts aan wie het 

 patiëntverhuisdossier moet worden overgedra-
gen, is toegevoegd in het bericht. In het Zorg-
Mail-adresboek kunt u voortaan op naam of 
AGB zoeken. Zo kunt u de juiste huisarts snel 
vinden. 

- Voor de overzichtelijkheid is het archief ge-
splitst in een ‘archief verstuurd’ en een ‘archief 
ontvangen’. Daardoor kunt u gerichter naar de 
juiste gegevens zoeken als u een dossier op-
nieuw wilt opvragen, bijvoorbeeld omdat er 
iets is misgegaan tijdens het importeren of als 
een collega u vraagt om een dossier opnieuw te 

sturen. Alle gegevens blijven honderd dagen in 
de archieven staan, daarna worden ze verwij-
derd. Anders worden de archieven te vol en het 
systeem te langzaam.

- De patiëntverhuisdossiers die zijn klaargezet 
voor overdracht in ZFT blijven nu vier weken 
staan, in plaats van drie. Dit is een concreet 
antwoord op de vraag om verlenging die tijdens 
de HIS DemoDag 2014 werd gesteld. Deson-
danks blijft het advies om de klaargezette 
 dossiers zo snel mogelijk op te halen en (in een 
speciale map) op te slaan op uw eigen server. U 
kunt de patiëntverhuisdossiers dan verwerken, 
dus invoeren in uw HIS, op een moment dat het 
u uitkomt.

Overdracht zonder ION-mutatie
De belangrijkste verbetering is dat u ook zonder 
ION-mutatie (vertrouwelijke) gegevens kunt uit-
wisselen met andere huisartsen via de beveiligde 
digitale ZFT-route. Daarbij geldt geen beperking 
in bestandsgrootte en/of -formaat. Deze functie 
kunt u bijvoorbeeld gebruiken als een verzoek op 
basis van een ION-mutatie in eerste instantie is 
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afgewezen. Als de mutatie later toch terecht blijkt 
te zijn, hoeft u geen trucje uit te halen – door de 
patiënt over en weer opnieuw in ION aan te mel-
den – om een nieuwe ZFT-regel te forceren (zie 
illustratie hierboven).

Geen vraag om het dossier over te 
 dragen ontvangen?
Geregeld krijgt ION de vraag hoe het komt dat de 
vorige huisarts geen vraag krijgt om het patiënt-
verhuisdossier via ZFT klaar te zetten als een 
nieuwe huisarts een patiënt inschrijft. Hoogst-
waarschijnlijk heeft de vorige huisarts die patiënt 
zelf al afgemeld. En als er geen actieve relatie tus-
sen huisarts en patiënt in ION staat, kan er geen 
mutatiebericht worden verzonden. 

U kunt dit oplossen door aan de patiënt in kwes-
tie te vragen wie de nieuwe huisarts is. U kunt 
deze huisarts opzoeken in het ZorgMail-adresboek 
en de patiëntverhuisdossiers alsnog versturen. 
Nota bene. U hoeft patiënten die binnen Neder-
land van huisarts veranderen niet zelf af te mel-
den, maar kunt rustig afwachten totdat de nieuwe 
huisarts hen in ION aanmeldt. Mensen die emigre-
ren of overlijden en patiënten die onder een ander 
zorgregime gaan vallen (zoals militairen, gedeti-
neerden en verpleeghuisbewoners) moet u wel 
afmelden.

Op komst in ZFT
•	 ZFT	regelt	niet	de	toestemming	van	mensen	om	

hun patiëntverhuisdossiers over te dragen, dat 

SynthesHis 2 | 2015.indd   9 29-10-15   18:22



10 • SYnTHeSHIS • november 2015

is en blijft de verantwoordelijkheid van de 
huisartsen zelf. Na de komende aanpassingen 
in het najaar kunt u wel aanvinken dat u een 
bewijs van toestemming wilt ontvangen voor-
dat u een dossier overdraagt.

•	 Nu	al	moet	u	een	reden	opgeven	als	u	een	dos-
sieraanvraag afwijst. Die reden wordt straks 
ook vastgelegd in het archief. U moet dan ook 
vermelden waarom u een dossier opnieuw aan-
vraagt.

•	 Op	dit	moment	ontvangt	u	nog	een	bericht	na	
elke wijziging in de ION-database die een van 
uw patiënten betreft. Na de volgende release 
ontvangt u twee keer per dag een overzicht van 
alle ION-mutaties en ZFT-berichten.

Van HIS naar HIS moet nog beter!
Het succesvol binnenhalen van een patiëntdossier 
is niet hetzelfde als het succesvol importeren. Het 
eerste is een kwestie van de overdracht via ZFT. 
Bij het importeren komen zowel het HIS waaruit 
het dossier afkomstig is, als het HIS waarin het 
wordt ingelezen om de hoek kijken en spelen ook 
de kwaliteit en volledigheid van de patiëntver-
huisdossiers een belangrijke rol. 
Het overbrengen van het patiëntverhuisbericht 
van het ene naar het andere HIS verloopt geregeld 
goed, maar tussen sommige HISsen gaat het nog 
moeizaam. Dat is geen constant gegeven, elke ver-
andering in een HIS kan daarop invloed uitoefe-
nen. Opmerkelijk daarbij is wel dat het importe-
ren van een dossier uit HIS A in HIS B in de ene 
praktijk probleemloos verloopt en in een andere 
problemen oplevert. Dat maakt het complex.
Om sneller inzicht te krijgen en rekening te kun-
nen houden met structurele problemen bij het 
inlezen van een patiëntdossier is het verplicht om 
in ZFT in te vullen uit welk HIS het dossier af-
komstig is. Met die wetenschap kunnen de help-
desks van de HIS-leveranciers hun gebruikers 
vaak ook beter helpen. 

praktijktests
In september 2015 onderzoekt ION de actuele 
stand van zaken van het elektronisch verhuizen 

van patiëntverhuisdossiers. Daarbij worden alle 
grotere HISsen betrokken: CGM huisarts, Medi-
com, MicroHIS, Promedico ASP, Promedico VDF, 
OmniHis Scipio, TetraHis en Zorgdossier. In elk 
HIS wordt hetzelfde testdossier gemaakt, een 
compleet dossier met SOEP-regels, episodes, 
 medicatie, contra-indicaties, allergieën en intole-
ranties, attentieregels en meetwaarden. Daarna 
worden alle testdossiers geïmporteerd in elk HIS, 
ook in het eigen HIS. De technische projectleider 
van ION onderzoekt ter plekke wat er goed en 
fout gaat. De resultaten worden na afloop zorg-
vuldig geanalyseerd.
In tegenstelling tot vorige keren vinden de tests 
deze keer plaats in huisartspraktijken, zodat ze 
een reëel beeld opleveren van de dagelijkse 
 situatie van de gebruikers. Op 14 oktober zijn de 
resultaten gepresenteerd tijdens de HIS  DemoDag 
2015. (U leest er meer over in de volgende Syn-
thesHis.)

ZFT verplicht?
Het succes van ZFT is vooral te danken aan al die 
huisartsen en assistentes die ermee aan de slag 
zijn gegaan. Maandelijks worden er op dit 
 moment ongeveer 38.500 patiëntverhuisdossiers 
klaargezet in ZFT, en 28.500 daadwerkelijk over-
gedragen. Ook worden er meer dan 5000 keer 
 gegevens uitgewisseld zonder ION-mutatie. ZFT 
voorziet in een behoefte. Veel gebruikers zijn 
 positief over het gemak en de snelheid van deze 
beveiligde overdrachtsroute, ook al verloopt het 
importeren zelf nog niet altijd vlekkeloos. Het 
scheelt tijd (geen dossiers meer maken aan de 
hand van stapels uitgeprinte papieren) en geld 
(niet langer aangetekend versturen).
Er zijn praktijken die elektronische dossiers wei-
geren, maar er zijn er ook die papieren dossiers 
weigeren en ten strijde trekken. Die laatste bie-
den soms zelfs andere praktijken hulp aan om het 
elektronisch overdragen voor elkaar te krijgen, 
overigens niet altijd met het gewenste resultaat. 
‘Ik vind dat ZFT verplicht moet worden…’, ver-
zuchtte onlangs een van die ambassadeurs.  

ZFT ZOU VERpLICHT MOETEN WORDEN…
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Gewoon aan de 
slag met eHealth

E-mailverkeer tussen de patiënt en de huisarts. Patiënten die online een afspraak maken 

of een herhaalrecept aanvragen. Een patiënt die online zijn medisch dossier inkijkt, of 

meetwaarden of ingevulde vragenlijsten doorstuurt naar zijn huisarts. Het zijn allemaal 

voorbeelden van eHealth, het regelen van gezondheidszaken door patiënten via elektro-

nisch dataverkeer. De helft van de zorggebruikers wil dit, leert onderzoek van Nictiz, 

maar veel huisartsen zijn nog niet zover.

EUGÈNE VAN DIEPEN  
EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

‘Je moet maar gewoon beginnen,’ zegt Nien-
ke Beekers, adviseur eHealth bij Nictiz en 
medeauteur van het artikel ‘Gewoon aan 

de slag met eHealth’ van Nictiz. Zij adviseert huis-
artsen om de praktische aanpak te kiezen: ‘Begin 
klein, doe wat ervaringen op en maak daaruit op 
wat je belangrijk vindt en wat je volgende stappen 
moeten zijn. Begin, zodat je er in ieder geval een 
beetje gevoel bij krijgt, blijf niet te veel lezen en 
voorbereidingen treffen, want dan blijft het heel 
abstract. Dat is de boodschap van de zorgverle-
ners die we geïnterviewd hebben.’
Een begin kan gemaakt worden met het eConsult 
via de mail. ‘Dan gaan de patiënten wel mailen, of 
misschien niet, dat kan ook een uitkomst zijn.  
Je merkt zelf of het werkt, of het handig en veilig 
is, en of integratie met je HIS nodig is als je het 
vaker gaat gebruiken.’
Dat is ook de boodschap van huisarts Bart van 
Pinxteren, die in 2007 met beperkte kennis startte 
met eConsult via Praktijkinfo en inmiddels eCon-
sult, eRecept en eAfspraak aanbiedt. Gezond-
heidscentrum Maarssenbroek, een grotere organi-
satie, ontwikkelde eerst een visie op de toepas-
sing van eHealth en deed gedegen marktonder-
zoek naar de mogelijkheden. Bij de invoering 
stond patiëntgerichtheid en koppeling met het 
HIS centraal, zegt huisarts en manager Eugen 

 Zuiderwijk. Om eHealth te laten slagen zijn draag-
vlak en betrokkenheid in de organisatie nodig, 
moet er voldoende ICT-kennis in huis zijn en dient 
het hele team open te staan voor veranderingen. 
Invoering betekent dat er op een andere manier 
gewerkt gaat worden en dat er tijd moet worden 
uitgetrokken vooraleer de veranderingen zijn in-
gebed in de bestaande patiëntenzorg. Ook patiën-
ten moeten aan deze veranderingen wennen.  
Dat betekent dat ze voldoende geïnformeerd en 
geholpen moeten worden om hen online te bren-
gen. eHealth doet geen afbreuk aan de kwaliteit 
van de zorg, maar de service neemt toe. Als de 
zorg het toelaat zijn patiënten online sneller en 
beter geholpen dan regulier.  
En moet je een 85-jarige zware reumapatiënt naar 
het spreekuur laten komen voor een eenvoudig 
consult, of is die beter af met een eConsult?

Meerwaarde
De meerwaarde van eHealth schuilt niet in de 
 financiële winst, betogen diverse zorgverleners, 
die volgt pas op termijn. Patiënten hebben er be-
hoefte aan om zaken online te regelen, net als zij 
zoveel andere zaken online afhandelen. Dat levert 
tevreden patiënten op en bij grootschalig gebruik 
loopt het telefoonverkeer terug omdat patiënten 
zelf afspraken inplannen en uitslagen bekijken. 
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VOOR CHRONISCHE PATIËNTEN OPENT EHEALTH 
DE WEG NAAR ZELFMANAGEMENT

De huisartsenpraktijk wordt daardoor beter be-
reikbaar en assistentes kunnen hun tijd aan an-
dere zaken besteden. Voor chronische patiënten 
opent eHealth de weg naar zelfmanagement. 
 Diabetes en COPD-patiënten registreren hun 
bloedsuikerwaarden zelf en vullen periodiek 
 eigenhandig standaardvragenlijsten in die als 
 leidraad voor hun behandeling dienen.

Taalproblemen
Laaggeletterden of migranten met een taalachter-
stand hebben baat bij de Health Communicator, 
een computer met spraakondersteuning in vijf 

talen. Patiënten vullen vragenlijsten voor diabetes 
of hoge bloeddruk vooraf in een zelf gekozen taal 
in. Ook kunnen zij vooraf of na afl oop van hun 
consult fi lmpjes over hun aandoening bekijken. 
Ze komen zo beter voorbereid op het spreekuur 
of krijgen een beter inzicht in hun situatie.
Zorgverleners die eHealth aanbieden zien de 
meerwaarde voor hun praktijk, maar denken dat 
vooral hun patiënten er voordeel bij hebben. Bij 
deze laatsten leeft digitalisering sterk, ze willen 
online. Door eHealth onderdeel te maken van de 
reguliere patiëntenzorg verbetert de service en 
zijn patiënten meer tevreden.  

IS EEN 85-JARIGE ZWARE REUMAPATIËNT 
NIET BETER AF MET EEN ECONSULT?

De Amsterdamse huisarts Hans Nederhof 
is initiatief nemer van Health Communica-
tor, een online-instrument om patiënten in 
verschillende talen informatie te geven of 
vragenlijsten af te nemen die auto matisch 
worden gescoord en aan het HIS worden 
gekoppeld.

Health Communicator
Hans Nederhof werkt in een achter-
standswijk in Amsterdam-Noord, waar 
de meerderheid van zijn patiënten 
 anderstalig of laaggeletterd is. Hij liep 
hier vaak tegen een taalbarrière aan. 
Om de communicatie met zijn patiën-
ten te vergemakkelijken en zijn anam-
neses te verbeteren, heeft hij een een-
voudige vertaaltool bedacht. Hij heeft 
de meer dan 150 anamnese- en score-
lijsten die hij in zijn praktijk gebruikt in 
verschillende veelgebruikte talen ver-
taald, zoals Engels, Russisch, Arabisch, 
Tarifi t (voor Berbers uit het Rifgebergte) 
en Turks. 
Zijn beide zoons, twee ICT-professio-
nals, vonden dat het beter kon en sa-
men ontwikkelden zij de vertaaltool 
verder.

Via Health Communicator krijgen 
 patiënten nu op hun pc, laptop, smart-
phone of een werkstation in de wacht-
kamer informatie over hun aandoening 
via een mediabibliotheek met video’s, 
apps en websites. Of ze bereiden hun 
consult voor door voordat zij de 
spreekkamer ingaan een klachten-
specifi eke vragenlijst in hun eigen taal 
in te vullen. De vragenlijsten, die offi ci-
eel zijn gevalideerd, zijn er ook in een 
mondelinge versie, waarbij de vragen 
worden voorgelezen en de antwoorden 
op een karaoke-achtige manier worden 
aangeduid. Aanklikken is voldoende 
om  antwoord te geven. De vraag wordt 
tot drie keer toe herhaald, totdat ant-
woord is gegeven.
Ingevulde vragenlijsten worden auto-
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Nuttige links
Health Communicator van Nedtalk Nederland. http://nedtalk.com/ 
http://nedtalk.com/van-hobby-naar-onderneming/
http://nedtalk.com/health-communicator/
http://www.smarthealth.nl/2014/11/10/ehealth-op-de-werkvloer-health-communicator-sag/#
http://www.aofamsterdam.nl/index.php/in-gesprek-met/188-bulent-jongens-huisarts-in-west
http://www.artsenauto.nl/healthcommunicator/
https://www.achmea.nl/zorgaanbieders/nieuws/Paginas/nieuwsbrief-hiz-03-2015.aspx
http://www.aofamsterdam.nl/images/stories/Nieuws/Presentatie_Health_Communicator_2014.pdf 

Co-creatie eHealthboek

Wie meer van eHealth wil weten en zichzelf de 

tijd gunt 337 pagina’s door te lezen, kan het 

 gratis internetboek ‘Co-creatie eHealthboek’ 

downloaden, een gezamenlijk product van 250 

coauteurs en innovatoren. Dit boek is gepubli-

ceerd op 11 december 2014. Het heeft een 

 moderne vormgeving, toegespitst op het 

 gebruik op het internet en bevat een schat aan 

waardevolle informatie.

http://zorginnovatieboek.nl/ledenlinkedin/zorginnovatieboek/

matisch gescoord, waarna het resultaat 
direct via Edifact wordt doorgestuurd 
en verwerkt in het zorgdossier. In het 
HIS worden codes en labwaarden die 
aan de vragenlijsten hangen direct op 
de juiste plek gezet. Handmatige ver-
werking is niet nodig.
Health Communicator is volledig geïn-
tegreerd met TetraHis. Bij Promedico-
ASP, OmniHis en Medicom worden de 
resultaten in het patiëntdossier opge-
nomen (net zoals een labuitslag auto-
matisch in het zorgdossier wordt ge-
plaatst). De koppelingen met MicroHIS, 
CGM Huisarts (voorheen MIRA) en Pro-
medico-VDF zullen worden gemaakt 
zodra er vraag naar is. De huisarts ziet 
meteen de scores van de patiënt op de 
vragenlijst en kan een gericht consult 

voeren. Hij is niet alleen sneller klaar, 
maar kan de patiënt ook  gerichter hel-
pen. De patiënt krijgt na afl oop van het 
consult voorlichting op maat in zijn ei-
gen taal.
Health Communicator werkt samen 
met het Achterstands Ondersteunings-
fonds Amsterdam en Stichting Achmea 
Gezondheidszorg Innovatiefonds. De 
ROHA, de Regionale Organisatie Huis-
artsen Amsterdam, een samenwer-
kingsverband van 180 Amsterdamse 
huisartsen die zorg leveren aan 340.000 

patiënten, heeft besloten Health Com-
municator breed te gaan gebruiken om 
de zorg voor anderstaligen en laagge-
letterden te verbeteren. Dit moet lei-
den tot betere zorg en, op termijn, la-
gere kosten. Health Communicator 
wordt nu nog gebruikt door een be-
perkt aantal praktijken, maar deze initi-
atieven moeten leiden tot een brede 
toepassing in de huisartsengezond-
heidszorg. Het doel is om dit jaar hon-
derd praktijken aangesloten te hebben 
op Health Communicator. 
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‘Er was wéér een schietpartij in Ame-
rika.’ Zo begint president Obama zijn 
toespraak naar aanleiding van het 
 recente drama op een school in Ore-
gon. In deze ijzersterke rede bena-
drukt hij opnieuw het belang van be-
tere wapenwetten om het risico op 
herhaling van dit soort tragedies tot 
een minimum te beper-
ken. Voor een verandering 
van het noodzakelijke 
hee� hij de steun van het 
volk nodig. Hij loopt ech-
ter aan tegen de heersende 
cultuur, politieke tegen-
stand, oneigenlijke argu-
menten en angst voor ver-
andering.
Hoe herkenbaar is deze 
frustratie over een heer-
sende cultuur en verschil-
lende machten die veran-
dering en vooruitgang tegengaan. In 
Nederland kunnen wij namelijk ook 
veel meer doen om de risico’s op on-
nodig leed drastisch te verlagen. In de 
zorg welteverstaan. In mijn vorige co-
lumn pleitte ik reeds voor één elektro-
nisch patiëntendossier, waarmee we 
een enorme sprong voorwaarts kun-
nen maken – meer veiligheid, meer 
patiëntvriendelijkheid, meer zorgver-
lenervriendelijkheid, meer e�ciëntie 
en daarmee een enorme kostenbespa-
ring.
Hebt u enig idee hoeveel tijd er verlo-
ren gaat in de Nederlandse zorg met 
het achterhalen van reeds ergens be-
kende informatie en het opnieuw in-

voeren en controleren daarvan? Pure 
verspilling – kostbare tijd die we lie-
ver besteden aan direct patiëntencon-
tact. Ter illustratie: tijdens een visite 
vanuit de huisartsenpost moet een 
patiënt worden ingestuurd. Je maakt 
aantekeningen op het visitebrie�e, 
vervolgens schrijf je dezelfde infor-

matie op de overdracht voor de 
 ambulance en daarna kun je deze ge-
gevens nog eens invoeren in het sys-
teem van de huisartsenpost. In het 
ziekenhuis zal de arts op de SEH ook 
weer alles moeten invoeren in het zie-
kenhuissysteem. De volgende dag 
moet de eigen huisarts of assistente 
exact dezelfde informatie samenvoe-
gen met het HIS.
Ik stel daarom voor dat we alles één 
keer invoeren, om de gegevens ver-
volgens direct te delen met alle be-
langhebbenden.
De meeste collega-huisartsen en 
 andere specialisten zijn het met mij 
eens als ik zeg dat patiënteninforma-

tie moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden om veilig en goed te 
kunnen werken: ze moet actueel, cor-
rect en volledig zijn. Dat deze eisen 
ver van de werkelijkheid afstaan is 
vreemd  genoeg voor veel collega’s re-
den om het er maar bij te laten zitten. 
‘Dat kun je toch niet veranderen’ en 

‘Er is toch al veel vooruitgang 
geboekt’ zijn veel gehoorde 
uitspraken.
We zijn gewend geraakt aan 
een cultuur in de zorg waarbij 
we met z’n allen veel overbo-
dige administratieve hande-
lingen verrichten en tegelij-
kertijd geloven dat dat 
moeilijk te veranderen is. 
Waarom accepteren we dit? 
Wie is daar verantwoordelijk 
voor? En wie moeten we 
daarop aanspreken? In de 

eerste plaats wijzelf! Wij als zorgpro-
fessionals moeten ons werk kunnen 
doen op een manier die volgens ons 
de juiste is.
Denemarken en Spanje zijn in reactie 
op tekortschietende zorgcommunica-
tie al overgestapt op één EPD. Het is 
dus mogelijk!
Bij dezen dus mijn verzoek aan u om 
onze communicatie in de zorg kri-
tisch te beoordelen en bij te dragen 
aan de verbetering ervan, te beginnen 
met de invoering van één EPD.
De Amerikaanse wapenwetten kun-
nen wij helaas niet veranderen, maar 
onze zorg wel!

Een sprong  
voorwaarts
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DOKTEREN OP DE GRENS

‘Bent u Belgisch of  
Nederlands verzekerd?’

De voordeur ligt op Belgisch grondgebied. Maar in de wachtkamer kun je kiezen of je op 

Nederlandse of op Belgische bodem plaatsneemt: een zwarte streep op de vloer  markeert 

de grens. Het is zonneklaar: gezondheidscentrum Het Praktijkhuis in het Belgische grens-

dorp Baarle- Hertog is met drieduizend Nederlandse en 2300 Belgische patiënten een 

uitzonderlijke praktijk. Hoe doe je dat, dokteren op de grens, met twee verschillende 

gezondheiszorgsystemen en twee hissen

ANNET MUIJEN  
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Een dorpsstraat. Enkele druk bezochte terras-
sen, vol keuvelende bezoekers. Twee ker-
ken. Op het oog is Baarle-Nassau-Hertog een 

dorp als vele andere. Maar de dubbele borden bij 
het begin van de bebouwde kom verraden dat er 
iets vreemds aan de hand is. Aan de bovenzijde het 
vertrouwde blauwe bord met daarop in witte let-
ters Baarle-Nassau plus de rood-wit-blauwe vlag. 
Daaronder een wit bord met in zwarte letters Baar-
le-Hertog en een zwart-geel-rode vlag. De nationale 
driekleuren sieren ook de huisnummers en geven 
aan dat we ons nu eens op Nederlands dan weer 
op Belgisch grondgebied bevinden. In het dorp 
geldt de voordeurregel: de inwoners wonen in Bel-
gië of in Nederland al naar gelang de positie van 
hun voordeur. Bij één pand loopt de grens dwars 

door de in stijlvol grachtengroen geverfde entree. 
De bewoners zijn gezegend met twee huisnummers 
en twee deurbellen: ze wonen op Loveren met het 
Belgische nummer 2 en het Nederlandse nummer 
19. 

Belgische dokters
Het Belgische Baarle-Hertog bestaat uit maar liefst 
22 grillig gevormde enclaves en telt 2250 inwoners. 
In het Nederlandse Baarle-Nassau wonen 6500 
mensen verspreid over acht enclaves. Voor de in-
woners van dit merkwaardige dorp heeft de grens 
die kriskras door huizen en tuinen loopt weinig 
betekenis. ‘Samen zijn we Baarle’, staat er te lezen 
op aan lantaarnpalen bevestigde vaandels vol vro-
lijk gekleurde legpuzzelstukjes. In het centrum, op 
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een plein voor de St. Remigiuskerk – een ‘Belse’ 
kerk in Kempische Gotiekstijl – passeren we een 
kopie van een oude grenspaal, die herinnert aan de 
officiële vaststelling van de grens tussen de grens-
palen 214 en 215 in 1976. Witte kruisen op de trot-
toirs markeren de grillige scheidslijnen tussen de 
dorpen.
Bij de school, op Belgisch grondgebied, slaan we 
linksaf en staan na enkele passen voor het fris 
ogende gezondheidscentrum ‘Het Praktijkhuis’, 
waar we worden opgevangen door Inge Cools en 
Rudi Vermeirssen. ‘In het dorp’, zegt Vermeirssen, 
sinds 2004 als huisarts verbonden aan Het Praktijk-
huis, ‘staan wij bekend als de Belgische dokters. 
Vijfennegentig procent van alle Belgen die in Baar-
le wonen, staat ingeschreven bij onze praktijk. 
Baarle-Nassau, behorend tot het Nederlandse 
grondgebied, kent nog twee huisartspraktijken met 
voornamelijk Nederlands verzekerde patiënten. Wij 
zijn de enige praktijk die volledig voldoet aan zo-
wel de Nederlandse als de Belgische wetgeving. 
Wij zijn BIG-geregistreerd en onze medewerkers 
worden in beide landen volwaardig als huisarts 
erkend.’

Optelsom
Het Praktijkhuis, sinds veertien jaar gevestigd aan 
de Pastoor van Herdegomstraat 17, is een goed ge-
outilleerd gezondheidscentrum. Behalve vijf huis-

artsen en twee artsen in opleiding zijn er dertien 
assistenten, ondersteuners en therapeuten aan het 
centrum verbonden. Sommige hebben de Neder-
landse nationaliteit, andere de Belgische. Rudi Ver-
meirssen, van oorsprong een Nederlander, opge-
leid aan de Universiteit in Antwerpen en getrouwd 
met een zuiderbuur, heeft zelfs een dubbele natio-
naliteit. ‘Altijd handig’, zegt hij laconiek, ‘en om de 
kosten – 150 euro – hoef je het niet te laten.’ Dub-
bel zijn ook de telefoonnummers en de in- en uit-
schrijvingsformulieren die te vinden zijn op de 
website van het gezondheidscentrum. Die website 
is overigens weer Belgisch, het faxnummer Neder-
lands. Het zal niet verbazen dat van de werkne-
mers de nodige flexibiliteit wordt verwacht.
De huisartsen werken met twee HISsen, met twee 
sets richtlijnen en doen dienst op een Nederlandse 
én een Belgische Huisartsenpost. Dubbel zijn ook 
de lidmaatschappen van het Nederlandse NHG en 
het Belgische Dormus Medica, van de LHV en van 
de Belgische evenknie ASGB. Zelfs het vereiste 
aantal nascholingspunten is een optelsom: wil je in 
Nederland als huisarts geregistreerd blijven, dan 
dien je iedere vijf jaar 200 nascholingspunten bin-
nen te halen. De Belgische collega moet per drie 
jaar 60 punten bijeensprokkelen. De artsen in 
Baarle-Hertog moeten in beide landen de punten 
behalen. ‘Sommige onderdelen’, zegt Vermeirssen, 
‘worden door beide instanties erkend, maar lang 
niet alles. Wij scholen ons dus meer bij dan onze 
Belgische en Nederlandse collega’s.’

Twee HISsen
De artsen van Het Praktijkhuis werken zowel met 
een Nederlands als met een Belgisch HIS. Hun 
voorkeur gaat uit naar de Nederlandse variant, om-
dat die veel dwingender voorschrijft wat je moet 
doen om de volgende stap te kunnen zetten. ‘Bij 
het Nederlandse HIS’, zegt Cools, ‘word je ver-
plicht om elk consult te coderen. Dat hoeft in Bel-
gië niet. Als je daar bij wijze van spreken twee 
woorden invult, is het ook goed.’ ‘De Nederlandse 
variant’, vult Vermeirssen aan,’ geeft je minder vrij-
heid wat betreft de bewoordingen van je diagnos-
tiek en is meer op orde. In België is de cultuur, de 
mentaliteit anders. Een Belgische arts wil niet in 
een keurslijf worden gedwongen. Als je tegen zo 
iemand zegt: “Je moet dit en dat doen”, gaat hij 
steigeren. Een strak stramien werkt in België dom-
weg niet.’
Toch lopen de Belgische huisartsen die werkzaam 
zijn in Het Praktijkhuis allemaal ‘weg’ met het Ne-
derlandse HIS, weten Cools en Vermeirssen. ‘We 
zien de voordelen, we kunnen veel meer doen, juist 
omdat het systeem zo dwingend is. Aan het Neder-
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Hoe het begon…
Ze waren jong, onbezonnen en idealistisch. Gedreven door de ge-
dachte om het Belgische en het Neder landse gezondheidszorgsy-
steem lenig met elkaar te ver binden. En dus huurden ze een huis in 
Baarle-Hertog, spijkerden een bord op de muur en wachtten gedul-
dig tot de eerste zieken zich aanmeldden. We schrijven 1984. Acto-
ren: twee jonge huisartsen, Moene Seuntjens (foto) en Roy Remmen, 
beiden nog altijd verbonden aan wat nu is uitgegroeid tot gezond-
heidscentrum Het Praktijkhuis. Sinds oktober 2014 is Roy Remmen 
nog slechts één dag per week in Baarle-Hertog te vinden. De an-
dere dagen is hij werkzaam als hoofd van de afdeling Huisartsge-
neeskunde aan de Universiteit van Antwerpen. 
Destijds, weet Seuntjens, was het niet bijster ingewik keld om dokter 
te zijn in een grensgemeente. ‘Dankzij een verdrag tussen België en 
Nederland uit 1947 was het dokteren in een dorp als Baarle soepel 
geregeld. Je moest gewoon om de vijf jaar een speciaal statuut van 
grensarts aanvragen bij zowel de Nederlandse staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur als het Belgische ministerie 
voor Volksgezondheid en Leefmilieu. Toch waren er ook in de vorige 
eeuw de nodige hobbels op onze weg. De gang naar de zieken-
fondsen met als doel gecontracteerd te worden, was een ware pel-
grimstocht. Dat is pas vergemakkelijkt na inschrijving in het BIG-
register. Ook moest ik naar Den Haag om daar de Eed af te leggen, 
anders werd mijn Belgische huisartsen diploma in Nederland niet 
erkend.’ 
In het begin leefde het huisartsenduo van mensen die tijdelijk op  
de campings rond Baarle verbleven. Stap voor stap leerden ze zo-
wel het Belgische gezondheids systeem als het Nederlandse equiva-
lent te doorgronden. Na drie jaar bruiste het champagnegevoel: 
Seuntjens en Remmen mochten deelnemen aan de wachtdienst van 
Baarle. De eerste stap op weg naar erkenning was gezet!

landse HIS kleeft eigenlijk maar één nadeel: het is 
bijna tien keer zo duur.’ 

puntjes op de i
Als enige praktijk in de regio beschikt Het Praktijk-
huis sinds 2008 over de NHG- accreditatie. ‘Het 
verkrijgen van het Nederlandse keurmerk is veel 
zwaarder en intensiever dan de Belgische variant’, 
oordeelt Vermeirssen. ‘Voor het Belgische keur-
merk moet je één keer een vragenlijst invullen en 
dan krijg je te horen wat je goed doet en waar je 
nog aandacht aan moet besteden. Daar waren, toen 
wij in 2009 de vragenlijst invulden, verder geen 
consequenties aan verbonden. Wij hebben dat Bel-
gische keurmerk maar laten varen, want één keur-
merk is genoeg. Die NHG-accreditatie is voor ons 
ook uit strategische overwegingen belangrijk. Wij 
staan te boek als een Belgische praktijk, maar wel 
eentje met het grootste aantal Nederlands verze-
kerden. Zo’n accreditatie is handig richting zorg-
verzekeraar: die heeft de garantie dat wij ook ge-
meten naar Nederlandse normen de puntjes op de i 
hebben staan.’

Gespletenheid
Nederlanders en Belgen hebben dezelfde ziekten, 
maar de richtlijnen voor de behandeling van die 
kwalen lopen niet altijd synchroon’, zegt Inge 
Cools, sinds 2013 als huisarts verbonden aan Het 
Praktijkhuis. ‘Er zijn soms verschillen wat betreft 
de aanbevolen medicatie of de dosering. Wij kijken 
zelf, vaak in overleg met de patiënt, welke insteek 
ons het beste lijkt.’ De gespletenheid van Baarle 
heeft behalve nadelen ook voordelen, weet Cools. 
‘Onlangs heb ik voor een Belgisch verzekerde pa-
tiënt via de Nederlandse apotheek medicinale can-
nabis voorgeschreven. Dat heb ik gedaan omdat 
het middel in België nog niet voor medicinaal ge-
bruik wordt erkend.’
Vermeirssen: ‘Zo zijn er meer voorbeelden te noe-
men. Een middel tegen prostaatvergroting is bij-
voorbeeld in België heel duur en in Nederland spot-
goedkoop. Patiënten die het in België krijgen voor-
geschreven, gaan het in Nederland halen. Hetzelfde 
geldt voor paracetamol. Dat is in België tien keer zo 
duur als bij Kruidvat. Er worden zelfs bussen inge-
zet om hier paracetamol te halen. Benzine en shag 
halen we natuurlijk weer bij de zuiderburen. Zo 
profiteert iedereen van de bestaande situatie.’

Je m’en fou
Het praktijkgebied van het gezondheidscentrum 
omvat behalve de twee Baarles nog een keur aan 
dorpen, zoals Zondereigen, Weelde, Weelde-station, 
Poppel, Ulicoten en Castelré, plus de tussenlig-
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Never a dull moment
In Nederland ontstonden de eerste 
computersystemen met medische 
dossier mogelijk heden rond 1989 en 
Het Praktijkhuis haakte daar snel bij 
aan. Jarenlang maakten de mede-
werkers zowel voor de Belgische als 
de Nederlandse patiënten gebruik 
van het Promedico-systeem. ‘Na 
2000’, weet Moene Seuntjens, ’werd 
de regelgeving in beide landen 
steeds complexer en de computersy-
stemen sloten daarop aan. We heb-
ben toen besloten om te starten met 
Health one voor de Belgische verze-
kerden en Promedico-ASP voor de 
Nederlanders. Het begin van Europa 
betekende dat onze praktijk in toene-
mende mate in een spagaat terecht-
kwam.’ 

Sindsdien luidt de eerste vraag aan 
een patiënt: ‘Hoe bent u verzekerd? 
In Nederland of in België?’ Seun-
tjens: ‘Als het antwoord dan is: “In 
allebei de landen”, begin ik al te 
zweten, want dat betekent dat je 
twee dossiersystemen tegelijk moet 
opvolgen. Nog complexer wordt het 
wanneer je een patiënt hebt die Ne-
derlands verzekerd is – geen nood, 
Nederlands dossier dus –, maar die 
gezien het eigen risico per se de me-
dicijnen bij de Belgische apotheek 
wil halen. Echt lastig wordt het wan-
neer iemand omwille van het eigen 
risico specialisten in België wil raad-
plegen, waardoor bepaalde informa-
tie niet in het Nederlandse dossiersy-
steem komt. Hyperalert zijn is in onze 

praktijk dus altijd de boodschap.’
Hilarische situaties kunnen zich voor-
doen wanneer een Nederlands verze-
kerde patiënt onwel wordt, terwijl hij 
of zij zich net op Belgisch grondge-
bied bevindt. Seuntjens: ‘De Belgi-
sche ziekenauto mag geen patiënt 
transporteren naar een Nederlands 
ziekenhuis. Soms zie je dan dat het 
slachtoffer enkele meters verder naar 
Nederlands grondgebied wordt ge-
sleept, om met een Nederlandse am-
bulance afgevoerd te kunnen wor-
den. Dat gebeurt wanneer mensen 
niet weten dat de Nederlandse am-
bulance wél op Belgisch grondge-
bied mag komen.’ 
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gende landelijke gebieden. ‘Onze patiënten bevin-
den zich in een straal van 12 tot 20 kilometer rond 
Baarle’, zegt Vermeirssen. ‘Het is dus soms wel een 
stukje rijden.’
Extra tijd is ook gemoeid met de avond-, nacht- en 
weekenddiensten voor de beide bevolkingsgroepen. 
In het weekend kunnen de drieduizend Nederlands 
verzekerde patiënten terecht op de huisartsenpost 
in Breda. De 2300 Belgen worden naar de HAP in 
Turnhout gedirigeerd. Gevolg: de huisartsen van Het 
Praktijkhuis worden op beide locaties ingedeeld. 
Vermeirssen: ‘De wachtpost in Turnhout is ons een 
beetje tegemoetgekomen, omdat we ook al in Breda 
diensten draaien. Daar zijn we zeer erkentelijk voor. 
Maar in Breda zeggen ze doodleuk: “Je m’en fou, 
met jullie dubbele diensten hebben wij niets te ma-
ken.” Het komt dus voor dat we op hetzelfde mo-
ment geacht worden in Breda te zijn, maar ook in 
Turnhout. Of dat we ’s nachts in Turnhout op onze 
post zitten en na afloop door kunnen rijden naar 
Breda om daar een dienst te draaien. Dat regelen we 
natuurlijk wel onderling, maar toch…’
Net als vroeger in Nederland nemen de twaalf art-
sen in de regio Baarle ook de avond- en nachtdien-
sten op werkdagen voor eigen rekening. ‘Eens in 
de twaalf werkdagen kun je van je bed worden ge-
licht’, zegt Vermeirssen. ‘De afgelopen nacht mocht 
ik voor de collega’s waarnemen. En ja hoor, er 

kwam een telefoontje en ik kon me in het holst van 
de nacht in de kleren hijsen.’

Op hete kolen
De medewerkers van Het Praktijkhuis zijn oplos-
singsgerichte regelaars, die keer op keer kans zien 
om praktische problemen het hoofd te bieden. Maar 
de aansluiting op het LSP, nodig om kwalitatief goe-
de zorg voor de drieduizend Nederlandse patiënten 
te kunnen leveren, wil vooralsnog niet lukken. Sinds 
de overgang van OZIS naar LSP per 1 juni 2015 heeft 
de huisartsenpost in Breda een probleem.
‘Wij zitten op hete kolen’, zegt Cools. ‘Sinds de 
overgang naar het LSP staan de dienstdoende art-
sen op de huisartsenpost in Breda met lege han-
den. Zij kunnen niet in het dossier van onze patiën-
ten kijken. OZIS is pas sinds kort uit de lucht, maar 
wij zijn al maanden bezig om aansluiting op het 
LSP te regelen. We hebben contact gezocht met 
alle betrokken partijen en zijn sinds begin juli in 
gesprek met de VZVZ, de vereniging van zorgaan-
bieders die het LSP beheert. Zij hebben een open 
oog voor onze uitzonderlijke situatie en denken 
constructief mee om tot een adequate oplossing te 
komen, waarbij de privacy van de patiënt volledig 
gewaarborgd is.’ ‘De apotheek’, vult Vermeirssen 
aan, ‘staat in ons dorp op Nederlands grondgebied 
en kan, nadat mensen hiervoor toestemming heb-

Rudi Vermeirssen: ‘Aansluiting op het LSP 
moet zo snel mogelijk worden geregeld.’
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Ruim twintig jaar fungeert de praktijk in 
Baarle-Hertog als opleidingspraktijk. Tot 
2005 werden er zowel Nederlandse als 
Belgische huisartsen opgeleid, maar in-
middels is de deur voor studenten af-
komstig van de Universiteit van Maas-
tricht van hogerhand gesloten. Neder-
landse stagiaires mogen vreemd genoeg 
wel weer dokteren op de grens. ‘Het is 
gewoon raar’, zegt Rudi Vermeirssen, 
‘want we beschikken over de NHG-accre-
ditatie, draaien diensten in Nederland, 
werken op de HAP in Breda en maken 
gebruik van een Nederlands computer-
programma. Het is zo kortzichtig, echt 
Haagse ambtenarij.’
Nele Augustyns (foto onder rechts) en 
Margo Adams (foto onder links), de twee 
huisartsen in opleiding die momenteel in 
Het Praktijkhuis werken, zijn dan ook af-
komstig van de Universiteit in Antwerpen. 
Tijdens hun opleiding tot basisarts maak-
ten ze als stagiaire kennis met Het Prak-
tijkhuis en die kennismaking smaakte 
naar meer. ‘Ik vond het in twee landen 
werken met twee verschillende gezond-
heids- en verzekeringssystemen span-
nend en uitdagend’, zegt Nele Au-
gustyns. ‘Echt een unieke ervaring. In het 
begin overvalt het je een beetje, want 
alles is dubbel, maar we worden hier uit-
stekend begeleid.’ ‘Het werken met twee 
HISsen heeft duidelijk meerwaarde’, be-
aamt Margo Adams. 

‘Je wordt je heel bewust van de voor- en 
nadelen van beide systemen en je gaat je 
afvragen: “Waarom doen ze dat in Ne-
derland zo en waarom doen we dat in 
België niet? Of andersom.” Zo ligt in Ne-
derland de focus meer op praktijkonder-

steuning, triage en de poortwachtersrol 
van de eerste lijn. In België is er soms 
meer ruimte om patiëntvriendelijk te han-
delen, mede omdat er minder geproto-
colleerd wordt gewerkt.’
Het Nederlandse systeem, weten Nele en 
Margo, is beter geïntegreerd in het totale 
gezondheidszorgsysteem en op meer 
punten verbonden met andere zorgverle-
ners. Post vanuit de tweede lijn, van fy-
siotherapeuten en laboratoria wordt 
rechtstreeks in het dossier verwerkt. Ver-
wijsbrieven worden digitaal verzonden en 
onlinecontact met patiënten is mogelijk. 
Verder is het Nederlandse HIS uiterst 
overzichtelijk en wordt er standaard ge-
codeerd. 
Voor aankomende huisartsen is een op-
leidingsplek in Het Praktijkhuis ideaal, 
oordeelt het tweetal. ‘Wij komen af en 
toe bijeen met andere huisartsen in oplei-
ding plus een begeleider en bespreken 
onze ervaringen. Dan merken we wat de 
voordelen zijn van het werken met twee 
HISsen. De Nederlandse variant biedt 
veel meer mogelijkheden dan er op dit 
moment in België worden aangeboden. 
Als je hierna in België zou gaan werken, 
loop je een stapje voor op de ontwikke-
ling die daar nog deels in gang moet 
worden gezet.’ 

Na de zomer zijn beide aiossen afgestu-
deerd. Margo oriënteert zich om prakti-
sche redenen – de werkplek van vriend-
lief – op een carrière in Nederland, maar 
Nele blijft in Baarle. ‘Ik zit hier prima op 
mijn plek. We vormen een hecht team, 
de sfeer is prettig en ik kan in deze prak-
tijk nog veel leren. Voorlopig blijf ik dus 
dokteren op de grens.’ 

Ideale opleidingspraktijk Inge Cools ‘Ik heb ervaren dat het uiterst  verrijkend 
      is om in twee landen te kunnen werken.’
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ben gegeven, wél aansluiten op LSP en zo medica-
tiegegevens doorgeven voor waarneming. Maar 
helaas, wij staan strikt genomen op Belgisch 
grondgebied en formeel heeft de Nederlandse in-
spectie hier niets te zeggen. Ik denk dat daar de 
schoen wringt. Maar België kent ook een inspectie 
plus een provinciaal geneeskundige commissie van 
Antwerpen. Het is dus echt niet zo dat wij hier vo-
gelvrij zijn. Wij hebben ons, net als ieder ander, aan 
de wetgeving te houden. Kwaliteit van zorg staat 
voor ons voorop en is ook geborgd door de NHG-
accreditatie, maar die kwaliteit komt nu in het ge-
drang. Daar heb ik grote moeite mee.’ ‘Als het no-
dig is’, zegt Cools, sturen wij een fax naar de HAP 
in Breda met daarin de benodigde patiëntinforma-
tie. Die informatie moet dan weer handmatig inge-
voerd worden in hun HIS. Veel meer kunnen wij op 
dit moment niet doen.’
Het LSP is voor Nederlandse patiënten. De zuider-
buren kennen een platform waar informatie opge-
zet wordt die toegankelijk is voor verschillende 
zorgverleners. ‘In België’, zegt Cools, ’wordt mo-
menteel volop gewerkt om dit systeem te optimali-
seren. Het is echt een hot item en ik verwacht dat 
het niet lang zal duren tot ze daar ook een soort 
LSP kennen.’

Twee computerprogramma’s
‘Bent u Belgisch of Nederlands verzekerd?’ Dat is 
een van de eerste vragen die medewerkers van Het 
Praktijkhuis aan patiënten stellen. ‘Wij hebben con-
tinu twee computerprogramma’s openstaan’, zegt 
Cools, ‘want we werken met twee HISsen. Nieuwe 
medewerkers moeten dan ook wat langer inge-
werkt worden dan in een doorsnee-praktijk het 
geval is. We hebben ook te maken met twee labora-
toria, met ziekenhuizen aan weerszijde van de 
grens, waar je weer al die specialisten moet leren 
kennen. Ik heb in Leuven gestudeerd en ben hier 
als arts in opleiding begonnen en heb ervaren dat 
het uiterst verrijkend is om in twee landen te kun-
nen werken. Ik denk dat we aan kwaliteit winnen 
door het beste van beide landen te selecteren. We 
worden gedwongen na te denken over de verschil-
len, breder te reflecteren op ons handelen. Dat 
weegt ruimschoots op tegen praktische nadelen, 
zoals het draaien van dubbele diensten op de HAP.’
‘Wij zijn heel gelukkig met onze praktijk op de 
grens, maar aansluiting bij het LSP moet wel zo 
snel mogelijk geregeld worden’, besluit Vermeirs-
sen. ‘Ik ben heel blij met de Nederlandse kant van 
de huisartsgeneeskunde, maar ik zou ook niet zon-
der de Belgische variant kunnen. Dat zou ik als een 
gemis ervaren. Het klinkt misschien wat pedant, 
maar ik voel me gewoon een betere dokter doordat 
ik in twee landen werk.’  

Inge Cools ‘Ik heb ervaren dat het uiterst  verrijkend 
      is om in twee landen te kunnen werken.’
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NL en BE: tien keer vergeleken
Gezondheidscentrum ‘Het Praktijkhuis’ werkt noodgedwongen 

met twee HISsen: een Nederlandse variant, Promedico-ASP, en 

een Belgische variant genaamd Health One. Wat kenmerkt bei-

de systemen en waarin verschillen ze? Het team van Het Prak-

tijkhuis beschrijft de belangrijkste verschillen.

1. postverwerking van 
 inkomende berichten
Promedico-ASP: alle inkomende cor-
respondentie moet individueel ge-
koppeld worden aan het dossier van 
de patiënt. Het voordeel hiervan is 
dat je verplicht wordt elke uitslag te 
bekijken.
Health One: alle inkomende post 
wordt dagelijks handmatig in bulk 
binnengehaald en automatisch ge-
koppeld aan het dossier van de be-
treffende patiënt. Het staat dus 
rechtstreeks op de juiste plaats in 
het patiëntendossier. We printen da-
gelijks een overzichtslijst van de in-
komende post uit, die vervolgens in 
het dossier wordt nagekeken.

2. Coderen
Promedico-ASP: rigide aanpak. In de 
SOEP-structuur ben je verplicht de 

huisarts wordt die wijziging automa-
tisch aangepast in het medicatie-
overzicht. Door de codering is het 
gemakkelijk om interne extracties in 
het dossier aan te brengen. Ook is 
het mogelijk om snel belangrijke 
data uit het dossier te destilleren. 
Dat is bijvoorbeeld handig als je 
zonder al te veel rompslomp wilt 
achterhalen wie er een oproep voor 
een griepprik dient te ontvangen.
Health One: tot op heden is in ons 
Belgische dossier geen terugkoppe-
ling mogelijk in geval van medicatie-
wijziging door een specialist in het 
ziekenhuis. Correspondentie ge-
schiedt in platte tekst. Door het ont-
breken van verplichte codering is 
het moeilijker om interne extracties 
voor populatieonderzoek uit te voe-
ren. Externe extractie door andere 
instanties uit ons dossier is niet mo-
gelijk.

4. Overzicht en gebruikers-
gemak
Promedico-ASP: door de episodelijst 
met daaronder de consulten gekop-
peld aan dezelfde ICPC-code krijg je 
in één oogopslag een helder over-

E-regel in te vullen. Deze is automa-
tisch gekoppeld aan de codering van 
consult en episode. Elk consult 
wordt bijgevolg gekoppeld aan een 
episode, evenals elk voorgeschreven 
medicijn. Resultaat: een duidelijk en 
overzichtelijk patiëntendossier.
Health One: soepel en aanpasbaar. 
Er geldt geen verplichting om de E-
regel in te vullen of te coderen. Ook 
medicatie kan zonder koppeling aan 
een episode worden voorgeschre-
ven. Geen automatische episodelijst; 
zorgelementen moeten handmatig 
worden aangemaakt en er geldt geen 
verplichting deze te coderen.

3. Extractie
Promedico-ASP: externe extractie is 
mogelijk, bijvoorbeeld voor de huis-
artsenzorggroep. Ook in geval van 
medicatiewijziging door een zieken-

e    S
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zicht van de problematiek van een 
patiënt.
Health One: het systeem bestaat uit 
opeenvolgende Excel-bladen. Elke 
handeling – een consult, correspon-
dentie of geneesmiddelvoorschrift 
– beslaat een nieuw blad. Het geheel 
is minder overzichtelijk en de beno-
digde informatie dient handmatig te 
worden teruggezocht. In plaats van 
episoden maken wij in het Belgische 
systeem zorgelementen aan. Dit ge-
beurt niet automatisch, waardoor 
het omslachtiger is.

5. Internetverbinding
Promedico-ASP: het Nederlandse 
systeem maakt gebruik van internet.
Health One: heeft geen internet no-
dig. Voordeel hiervan is dat je het 
programma bij een internetstoring 
kunt blijven gebruiken.

6. Inlogprocedure
Promedico-ASP: door middel van 
een inlogkastje met pincode, con-
form banktransacties, ben je online. 
Een UZI-pas voor LSP is tot op he-
den voor ons niet van toepassing.
Health One: met een inlogcode ben 
je online. Om je aan te melden via 
E-health is een Belgische identiteits-
kaart nodig. Nadeel: een arts met een 
Nederlandse ID kan niet gebruikma-
ken van E-health.

7. Kostprijs
Promedico-ASP is aanzienlijk duur-
der dan de Belgische variant.

8. Vormgeving
Promedico-ASP: het systeem oogt 
‘saaier’. Er wordt minder met kleur 
gewerkt. Een tiental tabbladen staat 
gestructureerd naast elkaar en de 
gebruiker weet waar ze voor dienen 
en hoe ze gebruikt moeten worden. 
Het systeem is overzichtelijk en 
functioneel. 
Health One: is kleurrijker, ziet er 
aantrekkelijker uit. Het kent talloze 
knopjes en tabbladen, waarvan de 
functie niet altijd duidelijk is. De 
overdaad aan mogelijkheden maken 
het geheel onoverzichtelijk. Kortom: 
je kunt er te veel mee. Uiteindelijk 
raak je hieraan gewend en weet je 
waar de zaken staan die je echt no-
dig hebt. Die gebruik je, de rest laat 
je links liggen. Dat is jammer, want 
waarschijnlijk valt er meer uit het 
systeem te halen.

9. Koppeling E-health
Promedico-ASP: via LSP. Tot op he-
den hebben wij hier geen ervaring 
mee. Hopelijk verandert dat in de 
nabije toekomst en kunnen wij ook 
door één vinkje aan te klikken de 
koppeling maken.
Health One: E-health staat nog in de 

kinderschoenen. Sinds kort is het 
mogelijk om na toestemming van de 
patiënt het patiëntendossier te laden. 
Voor informed consent is een identi-
teitskaart van de patiënt nodig. Hier-
mee krijgen ook externe zorgverle-
ners toegang tot de nodige medische 
gegevens. Het belang van coderen 
neemt toe. Health One is voor een 
Belgisch softwareprogramma goed 
bezig. Alle applicaties voor E-health 
zijn toepasbaar, maar nog niet alle-
maal in werking.

10. Medicatie voorschrijven
Promedico-ASP: het Nederlandse 
systeem werkt met elektronische 
recepten die rechtstreeks naar de 
vaste apotheek verstuurd worden.
Health One: recepten worden in de 
regel uitgeschreven. Met E-health 
bestaat de mogelijkheid om een E-
recept aan te maken. Dit recept 
wordt vanuit het HIS opgeladen en 
naar een E-health-platform verzon-
den. Elke Belgische apotheek kan 
het daar vanaf halen. Voorlopig is 
alleen een papieren recept wettig 
geldig. Recepten kunnen alleen door 
een arts uitgeschreven en doorge-
stuurd worden. Recepten ‘klaar zet-
ten’ door een assistente is niet moge-
lijk. In Promedica-ASP behoort dit 
wel tot de mogelijkheden. 

e    H  o
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Je hoeft geen medicijnen gestudeerd 
te hebben om te weten hoe je een 

 praktijkruimte moet schoonmaken ...

... maar je moet wel weten welke 
eisen daaraan gesteld worden!

Het schoonmaken van een praktijkruimte is gespecialiseerd werk. Je moet precies weten 
wat je doet, want schoon alleen is niet schoon genoeg. Aseptisch reinigen moet gewoon 
je tweede natuur zijn. Door onze ervaring in de medische branche weten we dat als geen 
 ander. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

020 - 334 22 32 | info@cleancompany.nl | www.cleancompany.nl
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Een 
‘klikfout’?

MONIQUE HOLLEMA-SpIJKER, 
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)
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Veilig e-mailen
in de zorg

In de Nictiz-publicatie ‘Veilig omgaan met e-mail 
in de zorg’ schrijven Jan Jongenelen en Maarten 
Ligtvoet uitgebreid over privacybescherming bij 
e-mail. Waar moeten patiënten en huisartsen aan 
denken als ze medische informatie via e-e-mail 
uitwisselen? Dergelijke e-mails mogen immers 
niet onder andermans ogen komen en moeten 
 vertrouwelijk blijven. Het vertrouwelijk houden 
van gegevens staat overigens haaks op het ge-
bruiksgemak ervan: hoe beter informatie voor 
 onbevoegden wordt afgeschermd, hoe meer 
 moeite de geautoriseerde gebruiker moet doen 
om deze te lezen.
De privacy van e-mail is in het geding op de com-
puter van de patiënt zelf, in de e-mailketen tussen 
patiënt en huisarts, en mogelijk op de computer 
van de huisarts. Thuis moet de patiënt zijn verant-

woordelijkheid nemen, voor het tussenliggende 
traject biedt versleuteling een oplossing, en 
 eConsult en de HIS-leveranciers zorgen voor de 
veiligheid bij de huisarts.

Computerhygiëne
De patiënt beschermt zijn mail en computer door 
een sterk wachtwoord te kiezen, door de nieuwste 
software-updates te installeren en door een fire-
wall en virusscanner te gebruiken. Hij mag ook 
geen ongecontroleerde software gebruiken of op 
onveilige linkjes klikken. Een goede computer-
hygiëne bepaalt de privacy van zijn mail.
Er zijn ook bedreigingen waar de patiënt mogelijk 
niet tegen opgewassen is. Google analyseert de 
inhoud van alle mails die met G-mail zijn ver-
stuurd om advertenties op maat en aangepaste 

Elektronisch communiceren heeft ontegenzeggelijk voordelen. Op je gemak een bericht-

je overdenken en versturen, terwijl de ontvanger het kan beantwoorden wanneer het 

hem uitkomt. De e-mailwisseling wordt ondertussen vastgelegd op de computer en is 

later makkelijk terug te lezen. Dergelijke conversaties vinden ook plaats tussen patiënt 

en huisarts. Veiligheid en vertrouwelijkheid moeten dan gewaarborgd zijn. Daarin heeft 

de arts een taak.

EUGÈNE VAN DIEPEN  
EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

NICTIZ GEEFT PRAKTISCHE TIPS OVER PRIVACY
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Het eConsult van Pharmeon

Pharmeon biedt eConsult aan, een beveiligde webpagina waarop 
de patiënt vragen aan zijn huisarts kan stellen. Isabel Michelotti 
van Pharmeon legt uit: ‘eConsult is een manier om online vragen 
te stellen aan de huisarts. Bijvoorbeeld bij niet-spoedeisende 
klachten, of om te communiceren over uitslagen van een bloed-
onderzoek. De patiënt meldt zich aan voor eConsult, waarna de 
huisarts de aanmelding controleert en zijn account activeert. Om 
in te loggen moet de patiënt behalve zijn wachtwoord ook een 
code invoeren die hij per sms krijgt toegestuurd. Zo’n veilige in-
logprocedure die in twee stappen verloopt gebruiken banken ook 
bij internetbankieren. Eenmaal ingelogd kan de patiënt de arts of 
de assistente online een vraag stellen, net als bij gewoon e-mai-
len het geval is. Voordeel is dat de patiënt zijn medische vragen zo 
ook buiten de openingstijden kan stellen. Zodra de arts de vraag 
heeft beantwoord, ontvangt de patiënt hier een bericht over. Het 
antwoord wordt ook in het HIS geschoten. Met een nieuwe code 
kan de patiënt het antwoord lezen, net als de hele historie van 
het consult.’
De berichten worden via een beveiligde verbinding verstuurd en 
alle eConsults zijn altijd terug te vinden. Isabel Michelotti besluit: 
‘De inzet van eConsult verlicht bijvoorbeeld de telefoondruk van 
praktijken. Assistentes kunnen hun werk zo efficiënter doen en de 
huisarts kan een vast dagdeel reserveren voor de beantwoording 
van eConsult. Sommige huisartsen zijn nog wat huiverig, omdat 
ze eHealth-diensten als een extra last beschouwen – weer iets 
waar ze zich in moeten verdiepen. Het klopt dat het extra vaardig-
heden vereist om eConsult goed in de praktijk te integreren. Maar 
als dat op een goede manier gebeurt, biedt het verlichting.’
Behalve eConsult is er ook eHerhaal (voor het aanvragen van her-
haalrecepten) en eAfspraak.

zoekresultaten te presenteren. G-mail is daarmee 
dus zijn vertrouwelijkheid kwijt! De Amerikaanse 
geheime dienst NSA heeft de macht clandestien 
informatie te verzamelen en e-mailverkeer te 
 onderscheppen. Hoever deze instantie gaat is niet 
bekend – de NSA is niet voor niets een geheime 
dienst. Verder zijn er criminelen die medische 
dossiers hacken om mensen te chanteren of ran-
somware inzetten om gegevens onbruikbaar te 
maken.* Heel schadelijk voor het privacygevoel  
is de nieuwsgierigheid van mensen uit de per-
soonlijke omgeving die privémail lezen. Bewust-
wording van deze dreiging en het volgen van 
 goede procedures kunnen dit gevaar indammen.

Zwakke punten
Een e-mail gaat van de computer (desktop, lap-

november 2015 • SYnTHeSHIS • 2
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top, handheld of smartphone) van de afzender via 
tussenliggende mailservers naar de computer van 
de ontvanger. Elk tussenstation ontvangt het be-
richt, slaat het op en stuurt het verder. Dat moet 
op elk station en onderweg wel veilig gebeuren.
De beheerders van de mailservers kunnen elke 
opgeslagen mail lezen, al zijn ze wel gebonden 
aan geheimhoudingsverklaringen. De veiligheid 
wordt verbeterd door de mail voor het opslaan te 
versleutelen. Maar dit helpt slechts ten dele om-
dat de beheerders zelf de ontcijfersleutel hebben. 
Nog veiliger is het als de verzender zijn mail voor 
verzending versleutelt (zie het kader ‘Versleute-
ling van e-mail’). 

Veilig over het net
E -mailberichten kunnen veiliger worden ver-
stuurd als ze niet over het open internet lopen, 
maar alleen via lijnen gaan die onder beheer  
zijn van één organisatie, zoals ZorgMail van 
 Enovation, Secure Mail van KPN of eConsult van 
Pharmeon, of als ze alleen worden uitgewisseld 
binnen organisaties die elkaar vertrouwen, zoals 
Zorgring Noord-Holland Noord of GERRIT. Zorg-
mail stuurt het versleutelde bericht naar de 
 patiënt, die het ontsleutelt met een wachtwoord 
dat hij uit een portaal ophaalt. Bij Secure Mail 
krijgt de patiënt een mail met de mededeling dat 
er een bericht klaarstaat in het veilige domein op 
de site van KPN.

De toekomst 
E-mail is een belangrijk middel voor communica-
tie tussen patiënt en huisarts. Maar zodra dezelfde 
informatie vaker wordt uitgewisseld, bijvoorbeeld 
in het geval van een herhaalreceptaanvraag, is een 
beveiligde webpagina de veiligste manier die de 
huisarts kan aanbieden. Bovendien is de aanvraag 
op die manier ook beter in het HIS op te nemen. 

Versleuteling van e-mail

Een e-mail kan onleesbaar worden gemaakt door zijn binaire 
code met een groot getal, de versleutelcode, om te rekenen 
naar een nieuwe binaire code. De versleutelcode is een groot 
getal C dat wordt berekend door twee grote priemgetallen, A 
en B, met elkaar te vermenigvuldigen. Het fascinerende van 
deze versleuteling is dat je een bericht wel met code C kunt 
versleutelen, maar dat de getallen A en B nodig zijn om het 
bericht weer te ontcijferen. Nu is het getal C openbaar en kan 
iedereen het bericht ontcijferen door A en B te berekenen, en 
door stug te blijven proberen welke twee priemgetallen code C 
opleveren. Daar heeft een supercomputer echter jaren tijd voor 
nodig, zodat toch elk versleuteld bericht veilig is.

*  Ransomware is een chantagemethode op 
internet door middel van malware.  
Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. 
Ransomware is een programma dat een 
computer blokkeert en vervolgens van de 
gebruiker geld vraagt om de computer weer  
te ‘bevrijden’ (bron: Wikipedia).

Schaamrood

Hoe bewust u zich ook van de gevaren bent, als de geadres-
seerde niet degene is voor wie uw mail bedoeld is, staat u voor 
aap. Denk aan de tv-commercial van de man die een vrouw 
uitnodigt voor een romantische kop koffie. Zij houdt hem voor 
de gek en laat hem denken dat zij hem niet kent. Het schaam-
rood staat hem op zijn kaken! Bedenk wat er allemaal kan 
gebeuren als uw precaire medische antwoorden op vragen van 
een patiënt bij een andere patiënt terechtkomen. Ga daarom 
altijd na of het mailadres ook werkelijk bij de bedoelde patiënt 
hoort.

DE PERSOONLIJKE HYGIËNE 
VAN DE GEBRUIKER  BEPAALT 
DE pRIVACy VAN ZIJN MAIL ...
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MicroHIS 
In bulk brieven voor 
opt-in-toestemming 
maken

Waarschijnlijk hebben ook in uw 
praktijk nog niet alle patiënten 
opt-in-toestemming verleend voor 
het uitwisselen van hun medische 
gegevens via het Landelijk 
Schakel Punt (LSP). Met MicroHIS 
kunt u deze patiënten een brief 
sturen waarin de gang van zaken 
rond het LSP wordt uitgelegd, 
 samen met een toestemmings-
formulier. Op dit formulier zijn 
de NAW- gegevens al ingevuld. 
U kunt een sort(eer)bestand 
 maken waarmee zowel die brief 
als de NAW-etiketten voor de 
 enveloppen worden aangemaakt. 

Sortbestand 
Via het Hoofdmenu en Communicatie 
komt u in het scherm ‘LLM-S-01 
Wachtrij berichten’. Daar kiest u 
rechts in het scherm in de rubriek 
5-LSp op de keuze ‘Overzicht 
 opt-in’. Dan verschijnt het scherm 
‘LSP-S-04 Overzicht opt-in’, waar-
op links onderin een voortgangs-

balk ‘Selectie uitvoeren naar 
scherm’ zichtbaar is. 

Na enkele seconden vult het 
scherm zich met de namen van 
degenen van wie de opt-in-toe-
stemming nog niet is vastgelegd. 
U kunt in de verschillende kolom-
men zien of de toestemming ge-
vraagd is, of de patiënt akkoord is, 
wat de start- en eventueel de eind-
datum zijn, maar ook om welke 
categorie patiënt het gaat: vast, 
tijdelijk, bedrijfspatiënt, enzo-
voort (fi guur 1).
Met behulp van de fi lterknoppen 
onderin het scherm kunt u aan-
geven met welke selectiecriteria 
het sortbestand moet worden 
 gemaakt. Het meest aannemelijk 
is dat u bij ‘Gevraagd’ de mogelijk-
heid ‘Neen’ invult en bij ‘Catego-
rie’ ‘Vaste patiënt’ aangeeft (fi guur 
2). Zodra u iets selecteert zult u 

meteen de selectie zien verande-
ren. Klik nu op de knop ‘Sort-
bestand’. Het bestand wordt nu 
aangemaakt. Met dit bestand gaat 
u elders in MicroHIS verder aan 
de slag. Als laatste klikt u op de 
knop ‘Sluiten’. 

Afdrukken 
Via het Hoofdmenu en patiënt komt 
u in het scherm ‘Pat-S-01 Selecteer 
patiënt’ en zonder een patiënt te 
selecteren klikt u rechts in dit 
scherm in de rubriek 1-Snelle toe-
gang op ‘Afdrukken’. U komt dan 
in het scherm ‘Pat-L-02 Tekst af-
drukken’. Omdat u geen patiënt 
hebt geselecteerd, staat daar de 
keuze ‘Sortbestand’ al aangevinkt. 
U klikt op het kleine driehoekje 
achter de knop ‘Afdrukken’, waar-
na u een menulijstje te zien krijgt. 
Klik op ‘Kies een rapport’. Zoek in 
het scherm ‘RAP-L-01 Selecteer 
een rapport’ het rapport met de 
naam ‘LSP opt-in brief personalia 

SynthesHis 2 | 2015.indd   29 29-10-15   18:24



30 • SYnTHeSHIS • november 2015

ingevuld’. Dat rapport bevat de 
uitleg van VZVZ over de opt-in-
toestemming en heeft een pagina 
met het toestemmingsformulier 
waarop de NAW-gegevens van de 
patiënt ingevuld staan. Per patiënt 
gaat het om drie A4’tjes. Dubbel-
klik op uw keuze. Het rapport is 
nu geselecteerd.

Als u de printer instelt op dubbel-
zijdig afdrukken bespaart u 
 papier. Klik op ‘Afdrukken’. De 
 formulieren worden nu afgedrukt. 
Na het afdrukken kunt u hetzelfde 
sortbestand in dit scherm gebrui-
ken om de adresetiketten te 
 maken. Klik daarvoor weer op het 
kleine driehoekje achter de knop 

‘Afdrukken’ en kies via ‘Kies 
een rapport’ een voor u geschikt 
etikettenrapport. Druk dat af. De 
 etiketten worden in dezelfde volg-
orde als de formulieren afgedrukt. 
Plak vervolgens de etiketten op 
juiste enveloppen. 

WIM J. JONGEJAN 
WJONGEJAN@PLANET.NL 

 2  S

 1  H         
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Er was aanvankelijk maar één in-
gang tot de portalen (bijvoorbeeld 
ZorgDomein, KSYOS of ZorgPor-
taal), namelijk via Documenten of 
<F6> in het deelcontactenscherm. 
Sinds kort zijn de toegangsmoge-
lijkheden fl ink uitgebreid. In fi -

guur 1 ziet u de eerste extra 
 ingang: rechtstreeks naar de por-
talen vanuit het bovenbalkmenu, 
zonder voorselectie van een 
 patiënt. Zo kunt u ZorgDomein 
direct openen. Ook is het mogelijk 
om vanuit bovenbalkmenu in het 

scherm patientbeheer eerst een 
 patiënt te zoeken, deze aan te 
klikken en dan in de linkerkolom 
van het patiëntbeheerscherm de 
stap te maken naar portalen 
 (fi guur 2). Hierbij is er wel sprake 
van een voorselectie met de 

CGM Huisarts
Portalen beter 
bereikbaar

 1  
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 patiënt. Via deze weg kunt u 
 eenvoudig bloedformulieren of 
andere aanvragen aanmaken, 
 bijvoorbeeld voor ZorgDomein. 
Het deelcontactenscherm is ook aan-
gevuld met een doorklikmogelijk-
heid (fi guur 3). Ook hier wordt er 
gewerkt met de patiëntgegevens. 
En als laatste hebben we nog 

steeds het oude en vertrouwde 
Documentenscherm (fi guur 4). Het 
gebruik en de toegankelijkheid 
van de portalen zijn dankzij deze 
mogelijkheden sterk verbeterd.
Let op: als een patiënt toch niet 
naar ziekenhuis A kan en daarom 
naar ziekenhuis B wordt verwe-
zen, kunt u de brief gebruiken die 

u eerder naar ziekenhuis A hebt 
gestuurd. Dat kan echter alleen 
als die brief niet ouder is dan vier 
weken en u ZorgDomein vanuit 
het dossier van de betrokken 
 patiënt benadert. 

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

 2  

SynthesHis 2 | 2015.indd   32 29-10-15   18:25



november 2015 • SYnTHeSHIS • 33

 3  

  

SynthesHis 2 | 2015.indd   33 29-10-15   18:25



3  • SYnTHeSHIS • november 2015

Tip Promedico-VDF
Zoekfunctie platte tekst
Met de steeds verder uitdijende patiëntendossiers 
wordt het soms lastig om iets terug te vinden. Aan 
Promedico-VDF is in de laatste update een handige 
functie van de deelcontacten toegevoegd die het 
 mogelijk maakt in platte tekst te zoeken. Dat is zeker 
handig voor contacten die vóór de invoering van het 
ADEPD-registreren in het Algemeen Journaal waren 
verdwenen. Een voorbeeld aan de hand van een 
vraag van een patiënt aan de assistente: de patiënt 
vraagt weer xyzal, heeft sinds 2006 slechts drie 
 tabletten gebruikt en wil er graag weer vijf omdat hij 

op vakantie naar het buitenland gaat.
Ga naar tabblad Deelcontacten. In dit scherm vindt u 
bovenaan het invulvak Tekst (fi guur 1).  Voer in dat 
vak ‘xyzal’ in en klik op het vergrootglas. U ziet ver-
volgens de regels die gevonden worden (fi guur 2). 
Wanneer u nu dubbelklikt op zo’n regel, opent zich 
het gehele bijbehorende deelcontact (fi guur 3). Op 
deze manier kunt u heel snel door het hele dossier 
heen zoeken.

WILLEM VAN DER LINDEN
HUISARTSENPRAKTIJKDELINDE@XS4ALL.NL

 1  H   T
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 3  H    
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Promedico-ASP
Medicatie-
verstrekkingen 
Het actuele overzicht van medicatieverstrekkingen 
van verschillende apotheken kan sinds enkele maan-
den worden binnengehaald via het Landelijk Schakel-
punt en worden ingezien in Promedico-ASP (fi guur 
1). Dit kan meer detailinformatie over de exacte 
voorschrijver en het precieze geneesmiddel geven 
dan het overzicht dat Promedico-ASP zelf toont (dat 
overigens voldoende informatie geeft). Voorwaarde 
is wel dat de patiënt bij de betreffende apotheek een 
opt-in-toestemming heeft afgegeven. Om de retour-
informatie binnen te krijgen is het nodig dat de apo-
thekersassistente eenmalig de juiste huisarts heeft 
ingevoerd in het apotheeksysteem, waarna het medi-
catieoverzicht onder water wordt doorgegeven aan 
het HIS. 

Rapportage van projecten
Een praktische nieuwe functie in Promedico-ASP is 
de mogelijkheid dat u kunt zoeken naar het actuele 

aantal gebruikte medicamenten van alle patiënten op 
de dag van gisteren. Dat kan handig zijn wanneer u 
bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in polyfarmacie bij 
ouderen. De nieuwe projectenmodule heeft er een 
speciale knop voor. U kunt elk gewenst minimumaan-
tal opgeven. Het resultaat is binnen enkele seconden 
beschikbaar.
Ga naar Rapportage > Projecten. Kies linksonder in 
het startscherm Project toevoegen. U ziet nu in een 
omkaderd vlak: Patiënten Eigen patiënten ingeschre-
ven op peildatum. Klik hierop met de rechter muis-
knop. Kies uit het keuzemenu: selectie inperken. Er 
verschijnt een pop up-scherm. Uit de lijst met items 
aan de linker kant kiest u: Aantal actueel (fi guur 2). 
In het volgende scherm kunt u aangeven welk mini-
mum aantal actuele medicaties u op de peildatum 
wilt zien. De multidisciplinaire richtlijn polyfarmacie 
bij ouderen stelt dat het om een aantal van vijf of 
meer geneesmiddelen moet gaan. U ziet een nieuw 
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kader waarin staat: Medicatie Actueel � 5 op peilda-
tum. Rechtsonder klikt u op Uitvoeren, maar dan 
wordt u er nog op gewezen dat u linksboven een pro-
jectnaam moet ingeven. Als u dat gedaan hebt klikt u 
alsnog rechtsonder op Uitvoeren en u ziet de gevon-
den aantallen onder de twee kaders staan. U klikt 
met de rechter muisknop op het kader Medicatie aan-
tal. Vervolgens kiest u uit het keuzemenu Selectie 
inzien. Uw scherm vult zich met gegevens over de 
geselecteerde patiënten waar u verschillende acties 
mee kunt uitvoeren, zoals omschreven onder het tab-
blad Uitvoer. Overigens worden ook verstrekkingen 
als incontinentiematerialen meegeteld.

Medovd maken
De functie Medovd uitspoelen en inlezen is de afgelo-
pen maanden volledig herbouwd. Er zijn meer moge-

 2  H     
    

lijkheden bijgekomen en het aantal foutmeldingen bij 
het inlezen van Medovd-berichten uit andere HISsen 
is afgenomen. Bij het aanmaken van het Medovd-be-
richt voor Zorgmail File Transfer zijn naast het elek-
tronisch gecodeerde verhuisbericht (het bestand ein-
digend op .edi) nu met één druk op de knop het pdf-
bestand van het patiëntendossier en het zip-bestand 
van de correspondentie beschikbaar. U doet dat door 
te klikken op Patiënt > Patiëntgegevens > uitschrij-
ven. Het vinkje bij aanmaken Medovd-bericht zet u 
aan, waarna u op opslaan klikt. Als u vervolgens klikt 
op Uitschrijving in het keuzemenu links dan ziet u de 
automatisch aangemaakte drie bestanden klaarstaan 
om te worden gedownload (fi guur 3). Het is verstan-
dig deze één voor één op te slaan in een aparte sub-
map op uw praktijkserver. 

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM 
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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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