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DE HIS-DEMODAG 2015

ZEVEN HISSEN PRESENTEERDEN ZICH TIJDENS DE HIS-DEMODAG OP WOENSDAG 14 

OKTOBER IN DE SCHOLA MEDICA IN UTRECHT. AAN DE HAND VAN TWEE OPDRACH-

TEN WERDEN DE MOGELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN ELK HIS ZICHTBAAR. DAT 

LEIDDE TOT EEN UITWISSELING VAN KENNIS EN ERVARINGEN, HET UITEN VAN VRA-

GEN EN WENSEN, INTERESSANTE DISCUSSIES EN SOMS OOK ENIGE JALOEZIE.

KRITISCH ANALYSEERT ADRIAAN MOL, HUISARTS IN LOOSDRECHT EN ONDER 

MEER VOORZITTER VAN NEDHIS, DE HAPERENDE COMMUNICATIE MET APOTHE-

KERS EN ZIEKENHUIZEN WAAR HET MEDICATIEWIJZIGINGEN EN HET STOPPEN 

VAN MEDICATIE BETREFT, EN HIJ FILOSOFEERT OVER DE WENSELIJKHEID VAN 

EEN REGIONAAL HIS. DAARBIJ SCHUWT HIJ STEVIGE UITSPRAKEN NIET.

ICT KAN EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN DE VERBETERING VAN DE MEDICATIEOVERDRACHT TUSSEN HUISARTSEN 

EN APOTHEKERS. TIJDENS DE NEDHIS-WERKCONFERENTIE INVENTARISEERDEN DE AANWEZIGE HUISARTSEN 

EN APOTHEKERS KNELPUNTEN EN WERDEN MOGELIJKE OPLOSSINGEN BESPROKEN.

7

DE VERGEZICHTEN VAN ADRIAAN MOL, 
VOORZITTER VAN NEDHIS14

KNELPUNTEN IN DE MEDICATIEOVERDRACHT20

SynthesHis is het gezamenlijke 

tijdschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego
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Redactioneel
Interactie met uw HIS

MEDICATIE 2.0 
WORDT EEN GROTE 
VERNIEUWINGSSLAG

NOG VEEL TE 
 WENSEN ROND 
 UITWISSELING 
 PATIËNTDOSSIERS

VERDER IN 
DIT NUMMER

ER ZIJN NOGAL WAT PROBLEMEN ROND HET VASTLEGGEN EN UITWIS-

SELEN VAN MEDICATIEGEGEVENS. ZO KUNNEN HUISARTSEN HET WIJ-

ZIGEN EN STAKEN VAN MEDICATIE VAAK NIET GOED REGISTREREN, 

WAARDOOR SOMS TEN ONRECHTE EEN HERHAALRECEPT WORDT GE-

SCHREVEN. EN DE WERKWIJZE RONDOM BAXTERMEDICATIE KEN-

MERKT ZICH DOOR EEN ONOVERZICHTELIJKE HOEVEELHEID AFLEVER-

BERICHTEN. ER IS EEN OPLOSSING VOOR DIT SOORT PROBLEMEN.

DE NIEUWSTE PRAKTIJKTESTS MET HET PATIËNTVERHUISDOSSIER 

 LATEN ZIEN DAT ER NOG VEEL MOET GEBEUREN, ONDANKS ALLE 

 INSPANNINGEN VAN DE AFGELOPEN JAREN. EXTRA INGEWIKKELD IS 

DAT ZAKEN DIE IN DE ENE PRAKTIJK NIET LUKKEN, IN ANDERE PRAK-

TIJKEN ONDER VERGELIJKBARE CONDITIES WEL GOED GAAN. DAAR-

OM WAS DE CENTRALE VRAAG TIJDENS DE HIS-DEMODAG 2015: HOE 

KUNNEN WE DIT DOORBREKEN?

 4  Kort nieuws

	 5	 Populatiebekostiging	in	de	regio	van	DSW

	 13		 Column	van	Isar	Wulffaert

	 22	 AIOS	leren	HIS	te	benutten	voor	

  kwaliteitsverbetring

	 24	 Column	van	Monique	Hollema-Spijker

	 27	 Column	Karin	van	den	Eerenbeemt

	 28	 Tips	en	Trucs

	 38	 Verenigingsinformatie

	 	 Colofon

18

25
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U zult wel verbaasd zijn: 
zo snel na nummer 2 een 
nieuw nummer van Syn-
thesHis. Het heeft alles 
te maken met de vele 
wensen die de NedHIS-
studiedag dit jaar heeft 
opgeleverd. U leest er-
over vanaf pagina 7. Zo 
willen gebruikers veel 
verbeteren aan het wer-
ken met ZorgDomein. 
De afhandeling van de 
baxterrecepten in hun 
HIS mag ook makkelijker. En het ophalen van sta-
tistische gegevens uit de database van hun HIS kan 
volgens gebruikers gebruiksvriendelijker. Bovendien 
willen ze dat het elektronisch verhuizen van de me-
dische dossiers tussen de HISsen verbeterd wordt. 
Kunnen de HISsen tegemoetkomen aan deze en an-
dere wensen van de gebruikers? U weet het: HISsen 
worden enorm intensief gebruikt, de hele dag door. 
Geen enkele huisartsenpraktijk kan zonder. Investe-
ren wij als gebruikers eigenlijk wel voldoende in onze 
automatisering? De vraag stellen is hem beantwoor-
den…
Er wordt al enkele jaren achter de schermen gewerkt 
aan het beter organiseren van het logistieke proces 
achter het recept. Vanaf pagina 14 vertelt Adriaan 
Mol welke mogelijkheden automatisering kan bieden 
om een aantal hinderlijke knelpunten op te lossen.
Van een heel andere orde: jonge huisartsen die waar-
nemen willen de avond voordat ze met een nieuw 
HIS aan de slag gaan graag even op internet kunnen 
kijken hoe dit nieuwe HIS werkt. Onze nieuwe colum-
niste Karin van den Eerenbeemt vertelt op pagina 27 
treffend wat haar in zo’n waarneemsituatie overkomt. 
En we hebben nog meer over jonge huisartsen: in 
hun tweede opleidingsjaar leert Paul van de Vijver 
van Huisartsopleiding Nederland jonge aiossen iets 
over zoekstrategieën in HISsen.
De redactie vond het een aardig idee om u een voor-
beeld te geven van het opzetten van een zoekstrate-
gie in uw HIS. We kozen het aantal voorschriften van 
de verschillende protonpompremmers uit 2014. Als 
u dit voorbeeld hebt nagevolgd, kunt u volgens de-
zelfde principes allerlei andere vragen stellen aan uw 
eigen database. Zie de tips en trucs vanaf pagina 28.
Namens de redactie heel fijne feestdagen!

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Instructie HIS-gebruik 
voor waarnemers
Jonge huisartsen hebben behoefte aan een handzame instructie om tijdens 
de waarneming snel overweg te kunnen met een nieuw HIS. Recept maken, 
meetwaarde invoeren, ICPC-zoekmachine gebruiken, episodes aanmaken, 
waar zit de knop voor ZorgDomein? In deze tijd van snel internet wil je als 
waarnemer de avond voordat je met een nieuw HIS aan de slag gaat online 
een korte instructie kunnen doornemen. 
De redactie van SynthesHis wil de praktische informatie per HIS documen-
teren. Graag ontvangen wij handige tips van ervaren gebruikers en/of waar-
nemers en HIS-leveranciers. U kunt uw tips en ideeën mailen aan Bep  Otterloo,  
secretariaat NedHIS (secretariaat@nedhis.nl). Wij gaan aan de slag om de 
 instructies voor waarnemers samen te stellen.
Karin van den Eerenbeemt heeft op pagina 27 een treffende column over dit 
onderwerp geschreven.

Bron: redactie SynthesHis

Hét congres voor huisartsen, assistentes, POH’ers, AIOSsen, waar-
nemers, managers in de eerstelijnszorg en andere geïnteresseer-
den. Om elkaar te ontmoeten, te leren, te netwerken en op de hoog-
te te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
huisartsinfor matiesystemen (HISsen). Een congres met vele work-
shops en een uitgebreide informatiemarkt. 
Centraal staan het thema Medicatie Nieuwe Stijl en de rol van het 
HIS in de praktijkvoering. 

ZIE OOK HET ARTIKEL ‘MEDICATIE 2.0 WORDT EEN GROTE VERNIEUWINGSSLAG’ OP PAGINA 18.

Waarom komen?
· Praktische workshops voor de huisartsenpraktijk
· Tips en trucs van de verschillende HISsen
· Elkaar ontmoeten/ervaringen uitwisselen
· Laatste snufjes en wetenswaardigheden op de informatiemarkt
· Geaccrediteerd
· Gratis voor leden van de gebruikersverengingen
· Fantastische sfeer en catering. Afsluiting met een diner

Wilt u meedenken, hebt u ideeën of suggesties over het onder-
werp van het congres, laat het ons weten: secretariaat@nedhis.nl.

Inschrijven kan vanaf 10 februari 2016.

Zet het alvast in uw agenda! 
Het NedHIS & EZD Congres 2016

NedHIS & EZD CONGRES | 23 MAART 2016 | OCHTEND- EN MIDDAGPROGRAMMA | VAN DER VALK HOTEL VIANEN
NedHIS is de koepel van gebruikersverenigingen van HISsen. Aangesloten zijn de gebruikersverenigingen Atlas, Orego, OmniHis en VeGOM. In NedHIS is 90 
procent van de huisartsen verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikersverenigingen in het overleg met gezamenlijke partners en onderhoudt contact 
met landelijke spelers in de zorg, bijvoorbeeld met NHG, LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars. | EZD staat voor Elektronisch Zorgdossier en is een 
samen werkingsverband tussen Erasmus MC, KNMP, NPCF (patiëntenfederatie) en NHG. EZD verzorgt het ochtendprogramma.

Informatiefilmpjes 
voor de patiënt
Het platform Patiënt en eHealth 
van Nictiz (het Nationaal ICT 
 instituut in de Zorg) heeft in 
samenwerking met de patiënten-
federatie NPCF drie filmpjes ont-
wikkeld. Die informeren de patiënt 
over de inzage in het medisch 
dossier, het verhuizen van medi-
sche gegevens en het geven van 
toestemming voor het delen van 
medische gegevens. De filmpjes 
zijn te vinden op de website van 
Nictiz en NPCF.

Bron: Nictiz/NPCF
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Populatiebekostiging 
in de regio van DSW
Hoe heeft het principe van de populatiebekostiging gewerkt in de regio van zorgverze-

keraar DSW? De pilot is gestart op 1 januari 2015 en in het eerste nummer van deze 

jaargang heeft SynthesHis al uitgebreid aandacht besteed aan de opzet ervan. In de be-

ginfase heeft het even geduurd voordat de HISsen deze structuur voldoende konden 

ondersteunen. Wat is het resultaat?                                                                                             
REné	VAn	LEEuWEn

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Bij populatiebekostiging wordt de 
financiering gebaseerd op vergoe-
ding per patiënt en niet meer per 
behandeling. Er bestond al een 
financieringsonderdeel gebaseerd op 
de vergoeding per patiënt, namelijk 
het inschrijftarief, maar met de op 
1 januari 2015 gestarte pilot is de 
financiering zo goed als volledig op 
dit principe gebaseerd. Een enkele 
verrichting bleef nog declarabel op 
verrichtingniveau.
Al in het eerste kwartaal konden de 
meeste HIS-leveranciers voorzien in 
voldoende ondersteuning van deze 
nieuwe declaratiestructuur. Daarmee 
is het niet meteen voor iedereen ge-
makkelijker geworden. Ieder kwartaal 
moest er een herberekening worden 
gedaan op grond van de gedeclareer-
de inschrijftarieven. Aangezien de toe-
slag die boven de eigenlijke basisin-
schrijftarieven was vastgesteld slechts 
uit één vast tarief bestond, diende er 
gecorrigeerd te worden op grond van 
de leeftijd van de ingeschreven pati-
enten. Die correctie moest worden 
ingediend op een Excel-sheet waarin 
de inschrijftarieven waren verwerkt 
die in het laatste kwartaal waren 
gedeclareerd. Daarbij werd dan een 
correctie berekend, rekening houdend 
met dezelfde leeftijdsgroepen als die 
gelden bij de inschrijftarieven. Dat 
dit niet voor iedere praktijkhouder 
even gemakkelijk was, behoeft geen 
betoog. Uit deze berekening kwam 
een bedrag dat voor de volgende 

declaratieronde zou worden gebruikt. 
Feitelijk leidde dat tot een verhoging 
van enkele eurocenten. Op een prak-
tijk van zesduizend patiënten scheelt 
dat niet meer dan € 120,00. 

Reductie
Toch geeft de uitkomst van de pilot 
geen ontevreden gevoel. Ze betekent 
dat er toch iedere maand een declara-
tie kon worden gedaan op nog steeds 
open tarieven, zoals kleine chirurgie, 
holter, teledermatologie en dergelijke. 
Niettemin werden de grote declara-
tierondes met deze structuur terugge-
bracht tot vier keer per jaar. Dat geldt 
niet alleen voor DSW, maar ook voor 
alle andere verre zorgverzekeraars.
Het aantal declarabele verrichtingen 
is teruggebracht, wat in het verrich-
tingenscherm van het HIS in een heel 
duidelijke reductie resulteerde. Wel 
werd een groot aantal acties geregis-

treerd als een verrichting van € 0,00. 
Goed gebruik van de rubriek ‘Soort 
contact’ leverde evenwel meteen de 
juiste, daaraan gekoppelde verrichting 
op in het registratiescherm, als die 
verrichting nog tot de open tarieven 
behoorde.
Toch blijft het noodzakelijk om de 
zogeheten nulverrichtingen goed te 
blijven registreren, al was het maar 
voor uzelf. Komend jaar zal worden 
gekeken naar het onderdeel Zorg-
zwaartepakket (ZZP) en daarvoor 
zullen deze vastgelegde getallen zeker 
van pas komen. Hoe de ZZP-toelage 
er voor 2016 uit gaat zien is nog niet 
duidelijk. Hiervoor zal een dossier-
onderzoek over het jaar 2014 leidend 
zijn. Kort geleden is begonnen met 
een analyse per praktijk.

Ingrijpende	gevolgen
Zou het weer anders moeten? Het 
aanpassen van de structuur op basis 
van het principe van de populatie-
bekostiging heeft zeker voordelen. 
Het nadeel is echter dat wijzigingen in 
het tarief veel ingrijpender gevolgen 
kunnen hebben. De prestaties worden 
niet meer beloond, dus meer werk 
betekent niet meer vergoeding. Alleen 
het patiëntenaantal is immers bepa-
lend. Twee praktijken met dezelfde 
leeftijdsverdeling krijgen hetzelfde 
betaald, ongeacht de inzet. Conclusie: 
voorlopig niet ontevreden over de 
pilot, maar wat de toekomst brengt is 
zeker nog niet duidelijk.
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eHealth-monitor	2015

De eHealth-monitor is een jaarlijks onderzoek dat de beschik-
baarheid en het gebruik van eHealth-toepassingen door pati-
enten en zorgverleners volgt. Het NIVEL  (Nederlands instituut 
voor onderzoek van de gezondheidszorg) en Nictiz (Nationaal 
ICT instituut in de Zorg) voeren het uit. In de monitor van 2015 
valt te onder andere te lezen dat patiënten handige onlinetoe-
passingen willen om hun zorg te regelen. Ze willen via internet 
recepten kunnen aanvragen, een afspraak kunnen maken, een 
vraag kunnen stellen of de eigen medische gegevens kunnen 
inzien.
Veel zorgverleners hebben het afgelopen jaar in hun praktijk 
of zorginstelling een eHealth-pilot gedaan. In meer dan 70 
procent van de gevallen is het gebruik ook na de proefperiode 
voortgezet. Het is voor huisartsen echter nog lastig om patiënt-
informatie buiten de eigen praktijk of zorginstelling uit te wis-
selen. Ook is de technische koppeling tussen een onlinedienst 
en het eigen informatiesysteem vaak moeilijk voor elkaar te 
krijgen. Daarnaast zijn er volgens artsen niet genoeg financiële 
vergoedingen voor de tijd die nodig is om een eHealth-dienst te 
ontwikkelen en artsen verschillen onderling van mening over 
de vraag of patiënten elektronisch inzage moeten krijgen in 
hun medische dossier. Download de eHealth-monitor 2015 en 
lees de argumenten voor en tegen online-inzage in het medi-
sche dossier: www.nictiz.nl/ehealth/ehealth-monitor.

Bron: Nictiz/NIVEL

Hosting YOUR Knowledge

www.digitalis.nl  -  www.sojaonline.nl  -  www.formularium.nl  -  www.prescriptor.nl  -  www.clinicalrules.nl

Vervallen	contra-indicatieaard	
‘Astma/COPD’
Per februari 2016 wordt de contra-indicatieaard (CI-aard) ‘Astma/
COPD’ verwijderd uit de G-Standaard. Zoals in SynthesHis num-
mer 1 van deze jaargang al werd gemeld is deze CI-aard in 2015 
in de G-Standaard gesplitst in de CI-aarden ‘Astma’ en ‘COPD’. 
Voor deze CI-aarden zijn aparte bewakingen opgenomen. Voor 
huisartsen betekent dit dat de patiënten die nog aan de CI-aard 
‘Astma/COPD’ gekoppeld zijn, moeten worden omgezet naar 
de twee CI-aarden. Bijgaande tabel met de bijbehorende ICPC’s 
kan dienen als ondersteuning voor deze omzetting. De lijst van 
de CI-aarden waarop wordt bewaakt, wordt vastgesteld door de 
nationale werkgroep Contra-indicaties die onder regie van Nictiz 
valt. Hierin hebben naast het NHG en de KNMP ook praktijkzorg-
verleners zitting.                                                  Bron: www.knmp.nl

Astma  COPD
A70  Gegeneraliseerde tuberculose  R95 Emfyseem/
 [exclusief R70]  COPD
R70  Tuberculose luchtwegen [excl. A70]
R91  Chronische bronchitis/ 
 bronchiëctasieën   
R91.01  Chronische bronchitis
R91.2  Bronchiëctasieën
R96  Astma
R96.01  Hyperreactiviteit luchtwegen
R96.02  Allergisch astma
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Elektronisch	verwijzen:	
hoe	goed	en	gemakkelijk	
gaat dat?

CHRISTIE MANTINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Vroeger werd een verwijsbrief voor de specialist geprint 

en aan de patiënt meegegeven. Tegenwoordig verwij-

zen we online via ZorgDomein. Hoe soepel verloopt 

dat? Kun je eenvoudig gegevens toevoegen die rele-

vant zijn voor de verwijzing en is het mogelijk om bij-

lagen mee te sturen? Komen de gegevens, brief en 

eventuele bijlagen vanuit alle HISsen op dezelfde  manier 

aan bij de specialist? En hoe wordt de verwijzing terug-

gekoppeld in het eigen HIS? 

Zeven HISsen presenteer-
den zich tijdens de HIS- 
Demodag op woensdag 

14 oktober in de Schola 
Medica in Utrecht. Aan de 
hand van twee opdrachten 
werden de mogelijkheden 
en beperkingen van elk HIS 
zichtbaar. Dat leidde tot 
een uitwisseling van kennis 
en ervaringen, het uiten 
van vragen en wensen, 
 interessante discussies en 
soms ook enige jaloezie. 
De eerste opdracht betrof 
het via ZorgDomein verwij-
zen van patiënten naar de 
tweede lijn. In de tweede 
opdracht stonden de 
 mogelijkheden op het 
vlak van rapportages en 
 statistiek centraal. 
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Om antwoord te krijgen op 
deze vragen maakten de 
deelnemers van tevoren een 

testpatiënt aan in hun HIS. De reden 
voor verwijzing van deze persoon 
hing samen met de aandoening diabe-
tes. In het dossier van deze persoon 
stonden hiervoor relevante meet-
waarden, een familieanamnese en 
informatie over medicatie en allergie-
en. Daarnaast waren andere episodes 
in dit fi ctieve dossier opgenomen, 
zoals een probleem met ontrouw van 
de partner in Thailand.
Medicom bijt het spits af. Huisarts 
Jan Spaan laat zien hoe je na het 
opzoeken van de patiënt in het HIS 
en het selecteren van het probleem 
(diabetes mellitus) kunt kiezen 
voor ‘Verwijzen naar specialist’. Uit 
de verschillende verwijsmogelijk-
heden selecteert hij ‘ZorgDomein’. 
In het schema dat nu verschijnt, 
geeft Jan aan welke gegevens hij 
uit welke  periode aan de verwijzing 
wil koppelen. Bij periode kan hij tot 
maximaal 999 dagen terug kiezen. 
Omdat hij eerder al het probleem 
‘diabetes mellitus’ heeft geselecteerd, 
zijn relevante gegevens automatisch 
aangevinkt. Andere problemen, zoals 

de ontrouw van de partner, zijn uitge-
vinkt. Na goedkeuring van de selectie 
maakt het systeem verbinding met 
ZorgDomein en verschijnt de optie 
‘versturen naar ziekenhuis’. Het is 
mogelijk om de patiënt per e-mail 
een bevestiging van de verwijzing te 
sturen. Daarbij wordt het mailadres 
gebruikt dat in de NAW-gegevens van 
de patiënt is opgenomen.
Vervolgens gaat Jan naar het scherm 
in ZorgDomein waarin hij de verwijs-
brief voor de specialist kan maken. 
Hierin moet hij in een open veld 
de reden voor verwijzing invoeren. 
Daaronder staan de gegevens die 
vermeld worden in de brief, zoals 
de relevante probleem-/episode- en 
medicatielijst, lichamelijke onderzoe-
ken en labwaarden. Even terugscha-
kelen om iets in het dossier in het 
HIS op te zoeken gaat probleemloos. 
Een bijlage toevoegen kan, maar is 
omslachtig en het is een functionali-
teit die de ziekenhuizen ook moeten 
faciliteren. De bijlage kan niet direct 
vanuit het HIS worden toegevoegd. 
Eerst opslaan op het bureaublad en 
dan toevoegen werkt wel. ‘Dat kost 
veel te veel tijd, dus dat doe ik nooit’, 
aldus Jan. Een kopie van de brief 

zoals de specialist hem heeft ont-
vangen, leert ons dat deze er precies 
zo uitziet als het schema op het 
scherm. De regels zijn per categorie 
geordend. Alle E-regels staan onder 
elkaar, daarna volgen alle S-regels en 
zo verder.

De	lange	of	de	korte	weg?
Bij het uitvoeren van deze opdracht 
zien we veel overeenkomsten tus-
sen de verschillende HISsen. Zo 
verloopt het proces bij Tetra op een 
vergelijkbar wijze als bij Medicom. 
Er zijn vooral verschillen in selectie-
mogelijkheden en in welke gegevens 
vooraf aangevinkt zijn. CGM Huisarts 
toont in het keuzeschema voor de 
verwijsbrief opnieuw alle episodes, 
terwijl de andere systemen alleen 
de eerder geselecteerde episodes 
laten zien. Promedico-ASP biedt een 
korte en een lange weg. Via de korte 
weg stuur je een overzicht van het 
laatste halfjaar mee met de verwij-
zing. Via de lange weg kun je zelf 
een selectie van gegevens maken. 
In bijna alle HISsen kun je vanuit 
het verwijsscherm van ZorgDomein 
terugschakelen naar het patiëntdos-
sier. Bij Promedico-ASP is dit echter 

ZORGDOMEIN VRAAGT OM FEEDBACK
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‘Wij	hebben	jullie	nodig	om	verbeteringen	op	de	agenda	van	leveranciers	te	krijgen’
Gerben van Oorsouw van ZorgDomein reageerde op wat hij tijdens de 

HIS-Demodag zag en gedurende de discussie en de gestelde vragen 

van de aanwezig en hoorde. Allereerst liet hij weten dat hij de huisart-

sen hard nodig heeft bij het agenderen van verbeterpunten. ‘Wij zijn 

al tien jaar aan het worstelen met de HIS-leveranciers.’ Daarna vertel-

de hij over de verbeteringen die ZorgDomein in de nieuwe versie 

doorvoert. 
CHRISTIE MANTINTVELD

CHRISTIE@M-T-O.NL

aanpassing in de software nodig. 
Wij willen bepaalde aanpassingen 
graag doorvoeren, zodat het elektro-
nisch verwijzen voor de gebruikers 
intuïtiever en gemakkelijker wordt. 
Maar we zijn daarbij afhankelijk van 
de HIS-leveranciers. Het is moeilijk 
om deze zaken bij hen op de agenda 
te krijgen.’

Reeds geplande verbeteringen
ZorgDomein kan wel zelf aanpassin-
gen doen in het proces van de verzen-
ding van de geselecteerde gegevens 
aan de tweede lijn. Op dit moment 
werkt het bedrijf aan het verbeteren 

ZorgDomein krijgt geregeld feedback 
van huisartsen. ‘Voor een deel zijn 
gebruikersvragen op te lossen door 
kennisoverdracht. Ook tijdens deze 

HIS-Demodag zie ik dat men-
sen niet alle mogelijkheden van 
bijvoorbeeld het selectieproces 
kennen. Voor andere zaken is een 
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niet raadzaam. Door het tussentijds 
raadplegen van het dossier ‘raakt de 
terugkoppeling van de verwijzing 
kwijt’. Ook bij Promedico-VDF is 
tussentijds teruggaan naar het dos-
sier niet mogelijk. Huisarts Hanneke 
Tan-Koning: ‘Dat is op zich geen pro-
bleem, want ik heb het HIS meestal 
in meer vensters openstaan. Dus dan 
raadpleeg ik het dossier gewoon in 
een ander venster.’

Hoe	krijgt	de	specialist	de	
verwijzing	binnen?
Ongeacht het type HIS krijgt de 
specialist eenzelfde document als 
verwijsbrief vanuit ZorgDomein. 
Het is prettig dat alle informatie 
nu altijd in dezelfde volgorde en in 
eenzelfde lay-out wordt vermeld, 
maar de ordening van gegevens laat 
te wensen over. De gegevens zijn nu 
per categorie gerangschikt, maar  het 
zou makkelijker zijn als gegevens vol-
gens de SOEP-systematiek worden 
gepresenteerd. Casper Tombrock, 
gebruiker van OmniHis, deed navraag 
bij een specialist. Deze liet weten dat 
de gegevens in de uitgewerkte casus 
te summier zijn. In de door Casper 
verzonden gestandaardiseerde ver-

wijzing van de ingestuurde verwijs-
brief miste hij de actuele medicatie 
(die niet was opgenomen doordat de 
einddatum van de medicatie ver voor 
de verzenddatum van de verwijsbrief 
valt). Verder kon hij niets met de 
vermelding van een allergie omdat 
hierover belangrijke informatie ont-

brak. ‘Wat is de ernst van de allergie, 
door wie is deze vastgesteld en mag 
dit type medicijn nog wel of absoluut 
niet meer worden voorgeschreven?’

Een	alternatief:	beter	Verwijzen
Ter afsluiting van de demonstraties 
vertelt huisarts Vok Buur nog over 
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‘Wij	hebben	jullie	nodig	om	verbeteringen	op	de	agenda	van	leveranciers	te	krijgen’
van de leesbaarheid van de verwijs-
brief. ‘Nu staan alle regels per catego-
rie onder elkaar. Alle E-regels staan 
bij elkaar, alle S-regels en zo verder. 
Dat is niet handig. In ZorgDomein 
versie 5 worden de deelcontacten 
chronologisch gepresenteerd via de 
SOEP-systematiek. Het aanvullende 
deel van de verwijsbrief (de uitsla-
gen) wordt standaard meegestuurd 
en er vindt automatische sortering 
plaats van de meest gebruikte zorgin-
stelling.’
Een andere ontwikkeling waaraan 
ZorgDomein werkt is de mogelijk-
heid om te verwijzen naar eerstelijns-

zorgverleners, zoals fysiotherapeu-
ten, ggz-hulpverleners of diëtisten. 
‘Daarnaast werken we aan een veilige 
chatfunctie. Daarin kun je een over-
leg starten met een collega. Je zet 
een vraag uit en de collega kan het 
antwoord invoeren op een moment 
dat het uitkomt. Bellen is daarmee 
overbodig. Het verwijzen naar de 
eerste lijn en de chatfunctie komen 
mogelijk in het tweede of derde 
kwartaal van 2016 beschikbaar.’

Uitnodiging
ZorgDomein nodigt de deelnemers 
van de NedHIS Studiedag, de pakket-

commissie en de HIS-gebruikersfora 
uit om er samen voor te ijveren 
om gewenste verbeteringen op de 
ontwikkelagenda van de HIS-leve-
ranciers te krijgen. ‘Samen moeten 
we ervoor zorgen dat reeds bekende 
wensen in de huidige koppeling wor-
den doorgevoerd. Daarnaast is het 
goed om een gezamenlijk startpunt 
te creëren voor de ontwikkeling van 
een nieuwe, uniforme koppeling 
tussen de HISsen en ZorgDomein. 
Daarin kunnen gewenste nieuwe 
functionaliteiten, zoals het meene-
men van bijlagen vanuit het HIS, 
worden gerealiseerd.’
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een alternatief voor het verwijzen 
via ZorgDomein. In Noord-Holland 
werken zorgpartijen met ‘Beter Ver-
wijzen’. Op basis van vaste sjablonen 
wordt digitaal doorverwezen met een 
Edifact-bericht. Op het moment dat 
dit aankomt in het ziekenhuis bepaalt 
de specialist de urgentie. Vanuit het 
ziekenhuis krijgt de patiënt bericht 
over het plannen van de afspraak. 
‘Net zoals je een recept via Edifact 
naar de apotheek stuurt, stuur je nu 
een verwijzing naar de tweede lijn.’

Discussie
Wat verschillende aanwezigen opviel, 
is dat je in sommige HISsen minder 
vaak hoeft te klikken om het gehele 
proces te doorlopen. Hoe minder 
klikken, hoe beter. Wat je in het HIS 
selecteert, wil je voor de verwijsbrief 
niet nogmaals hoeven aan te vinken. 
Op het verlanglijstje van velen staat 
ook de wens om eenvoudig bijlagen 
te kunnen toevoegen, net als de 
mogelijkheid om tussentijds het dos-
sier in het HIS te kunnen raad plegen, 
om vervolgens verder te gaan in 
het verwijsproces van ZorgDomein. 
Daarnaast wordt opgemerkt dat de 
verstuurde verwijsbrief uit platte 

tekst bestaat. Gegevens kunnen niet 
gemakkelijk en automatisch in het 
ZIS worden overgenomen. Herge-
bruik van de gegevens is alleen mo-
gelijk met knippen en plakken. Dat is 
zonde en voor verbetering vatbaar.

Is de volgorde van het 
	verwijsproces	wel	logisch?
Ook zijn er vragen over de volg-
orde van het verwijzingsproces. Je 
verstuurt eerst een e-mail naar de pa-
tiënt en maakt pas daarna de verwijs-
brief. Wat als je daarna het proces 
afbreekt? Adriaan Mol, gebruiker van 
CGM Huisarts, vertelt dat hij juist 
blij is met deze volgorde. ‘Tijdens het 
spreekuur kan ik met de patiënt vast 
bespreken voor welk ziekenhuis hij 
of zij een voorkeur heeft. De wacht-
tijden zijn zichtbaar via ZorgDomein, 
dus die kunnen worden meegewo-
gen. Ik kan de verwijsbrief eventueel 
later in alle rust afmaken.’
Dagvoorzitter Leo van Rooijen voegt 
hieraan toe dat huisartsen steeds 
meer bedreven raken in elektronisch 
verwijzen: ‘Het aantal tijdens een 
consult afgemaakte verwijsbrieven is 
enorm gestegen.’ Huisarts Hanneke 
Tan-Koning vertelt dat zij afspra-

ken in het ziekenhuis in Heeren-
veen  direct zelf kan inplannen. ‘De 
afspraak noteer ik dan direct op de 
brief. Het scheelt een hoop telefoon-
tjes van mensen die nog niets van het 
ziekenhuis hebben gehoord.’

Zelf	invullen	van	‘reden	voor	
verwijzing’	is	nuttig
In alle gevallen moet de huisarts de 
reden voor verwijzing zelf invullen. 
Deze informatie wordt niet overgeno-
men uit het dossier. Waarom niet, is 
de vraag. De P-regel zou hier bijvoor-
beeld geschikt voor kunnen zijn. 
Het blijkt dat specialisten graag een 
uitgebreidere reden willen lezen. Nu 
bevat dit veld weinig informatie. Ook 
bij de opdracht van vandaag was de 
omschrijving die huisartsen ingaven 
vaak summier, bijvoorbeeld alleen 
‘diabetes mellitus’. De specialist wil 
graag meer informatie, bijvoorbeeld 
over de twijfel van de huisarts en 
over de vraag of verwachtingen van 
de patiënt. Dat is de reden waarom 
dit veld niet vooraf is ingevuld. Na de 
discussie kreeg Gerben van Oorsouw 
van ZorgDomein de gelegenheid te 
reageren (zie het kader ‘Wij hebben 
jullie nodig ...’ op pagina 8). 
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STATISTIEK EN MANAGEMENTINFORMATIE 

Gegevens genoeg, 
maar	kunnen	we	ze	
ook	zelf	analyseren?

Als eerste toonden de presen-
terende huisartsen hoe zij te 
werk gaan bij een medische 

onderzoeksvraag. Het betrof het 

selecteren van alle vrouwen boven 
de vijftig, bekend met hypertensie, 
die een ACE-remmer gebruiken (met 
een voorschrift afgegeven tussen 1 

juni 2015 en nu). Binnen deze groep 
moesten alle personen worden gese-
lecteerd bij wie de nierfunctie niet 
bepaald was en de personen bij wie 
de MDRD kleiner dan 40 is.

Snel	en	eenvoudig	selecteren	
In Promedico-ASP is het eenvou-
dig om selecties te maken en deze 
vervolgens te verfi jnen. Bij elke 
verfi jning toont het systeem hoeveel 
personen zich in de selectie bevin-
den. Als alle gewenste selectiecriteria 
zijn aangegeven, wordt er geklikt 
op ‘uitvoeren’ en verschijnt het 
eindresultaat: acht patiënten. Deze 
acht kunnen worden getoond en er 
zijn verschillende acties mogelijk: 
het  maken van een lijst, brieven en 
etiketten, en ook exporteren naar 
Excel. De zoekopdracht kun je 
bovendien delen met collega’s die 
deze hierdoor kunnen importeren in 
hun HIS. Wat niet kan, is doorklikken 
naar de patiënt in het patiëntendos-
sier. Het hele proces verloopt snel. 
Kanttekening is wel dat de database 
niet live is. De database wordt elke 
nacht ververst.
Het is duidelijk te zien dat Prome-
dico-VDF familie is van het eerst 

Als we de data in onze HISsen kunnen analyseren, levert 

dit inzichten op waarmee we de kwaliteit van zorg kunnen 

verbeteren. Het geeft ons ook managementinformatie 

waarmee we onze medewerkers kunnen ondersteunen en 

aansturen. De gegevens hebben we, maar in hoeverre zijn 

de HISsen in staat om onze vragen te beantwoorden door 

de data te analyseren? Deze vraag stond centraal bij de 

tweede opdracht tijdens de HIS-Demodag 2015. 

CHRISTIE MANTINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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gepresenteerde systeem. De werk-
wijze is hetzelfde. Een verschil is dat 
de database in dit geval wel live is. 
Deze wordt elk moment bijgewerkt 
en het proces verloopt toch soepel 
en snel. Ook kun je vanuit de selectie 
in Promedico-VDF wel doorklikken 
naar het patiëntendossier.

Standaardzoekvragen
In OmniHis is een aantal standaard-
zoekvragen beschikbaar. Zo kun je 
in het diabetesvenster kiezen voor 
‘Patiënten oproepen en rapportage’, 
en vervolgens een vooraf gemaakte 
selectie kiezen. De uitkomst wordt 
getoond als een lijst in het pati-
entenscherm. Op het moment dat 
een eigen selectie op een bepaalde 
labwaarde wordt gemaakt, gaat er 
iets mis. Het blijkt dat de door het 
lab verstuurde uitslagen het  ‘<-teken’ 
bevatten. In de selectie worden 
alle patiënten met dit teken in hun 
labwaarde meegenomen. Bij een 
zoekopdracht kun je dit probleem 
wel oplossen door aan te geven dat 
de uitslagen die met een ‘<-teken’ 
 beginnen, moeten worden weg-
gelaten.

Query	op	aanvraag
Wie met Tetra werkt, kan zogenaam-
de standaardrapporten genereren. 
Staat de query die je wilt gebrui-
ken niet in de lijst? Dan kun je een 
verzoek naar Tetra sturen. De query 
wordt gemiddeld een week later op-
gestuurd en er zijn geen extra kosten 
aan verbonden. Als de query ook 
voor anderen interessant is, wordt 
deze toegevoegd aan de lijst. Met 
CGM Huisarts kun je zelf selecties 
maken en vanuit die selecties kun je 
direct doorklikken naar het patiën-
tendossier. Het systeem voert elke 
selectie direct uit en toont een lijst. 
Na het opslaan kun je de selectie uit 
de vorige oproep verfi jnen. Zo kun 
je selectie op selectie op selectie 
uitvoeren. 

Stap voor stap
Huisarts Joris van Grafhorst werkt 
met Medicom: ‘Ik ben jaloers op de 

collega’s die Promedico gebruiken. 
Dat werkt zo makkelijk, terwijl ik 
vaak aan het prutsen ben. Als ik het 
al moeilijk vind, wat te denken van 
collega’s die minder met ICT heb-
ben?! Wat jullie in één scherm doen, 
moet ik stap voor stap doen. Ik moet 
een selectie maken en vervolgens 
verschillende selecties samenvoegen. 
Dat gaat langzaam. Ik kan wel vanuit 
de selectie direct naar de betreffende 
patiëntendossiers en ik kan ook aan 
de volledige selectie iets toekennen. 
Denk aan een ruiter, een journaalre-
gel of een oproep.’
Bij de aanwezige MicroHIS-huisart-
sen staan meer gemak en mogelijkhe-
den op het vlak van statistiek al lang 
op de wensenlijst. Er bestaat een 
statistiekmodule, maar de mogelijk-
heden daarvan zijn beperkt. De werk-
wijze is vrij ingewikkeld en collega’s 
zijn niet blij als er tijdens werktijd 
gegevens uitgespoeld worden. Dat 
vormt namelijk een zware belasting 
voor het systeem. 

Managementinformatie	lastig	
te genereren
Vervolgens werd gekeken hoe 
gemakkelijk het is om management-
informatie uit de verschillende 
HISsen naar boven te krijgen. Wie 
kan alle contacten van een bepaalde 
medewerker uit een bepaalde pe-
riode naar boven halen? En kun je 
vervolgens binnen deze contacten 
een deelgroep selecteren op basis 
van ICPC-codes? De mogelijkheden 
per HIS verschilden op dit vlak. Met 
Promedico-ASP is het überhaupt 
niet mogelijk om op medewerker te 
selecteren. In andere HISsen kan dit 
wel, maar is het niet altijd mogelijk 
om de zoekopdracht aan de hand van 
ICPC-codes te verfi jnen. Voor velen 
was het een aardige puzzel om de 
gewenste gegevens boven water te 
krijgen, als dat al lukte.

Geen prioriteit
Een aantal aanwezigen verbaasde 
zich over de beperkte mogelijkheden 
van de HISsen. Anderen vragen zich 
af of de gemiddelde huisarts wel 

zit te wachten op meer mogelijk-
heden op het vlak van statistiek en  
 managementinformatie. Bij de HIS- 
leveranciers lijkt het in elk geval geen 
prioriteit te hebben. Er zijn altijd 
zaken zijn die meer voorrang krijgen, 
zoals het LSP en wettelijke ontwik-
kelingen. De HISsen zijn ook redelijk 
beperkt door de huidige tariefstel-
lingen. ‘Het is nuttig om de mogelijk-
heden die we hebben te benutten en 
deze te delen met collega’s’, merkt 
huisarts Willem van der Linden op. 
‘Deel bijvoorbeeld je zoekstrategie 
met anderen in je huisartsengroep, 
zodat zij zien wat mogelijk is en ook 
gegevens gaan analyseren.’

Kwaliteit:	er	zijn	meer	
	indicatoren	nodig
Je moet kunnen aantonen hoe je 
presteert – dat wil je zelf toch ook 
weten? De noodzaak van deze gege-
vensanalyses wordt steeds groter, 
ook voor eenpitters. ‘De behoefte 
zal inderdaad toenemen’, zegt Tjeerd 
van Althuis van het NHG. ‘Toch zal 
die per praktijk erg blijven verschil-
len. De interne drive om iets met 
kwaliteitsbeleid te doen verschilt. 
Op landelijk niveau zijn er acht 
indicatoren in de ketenzorg, maar 
wat is op intern niveau de beloning? 
Ik vind dat we het begrip kwaliteit 
beter moeten defi niëren. Naar mijn 
mening zijn daarvoor meer indicato-
ren nodig.’

We	moeten	de	druk	opvoeren
Algemene conclusie is dat de HISsen 
de potentie hebben om huisartsen 
met het oog op de managementin-
formatie bij dagelijkse werkzaam-
heden te ondersteunen. Maar het 
kost vaak bloed, zweet en tranen om 
die informatie uit het HIS te krijgen. 
Het belang van goede rapporten en 
meetbare kwaliteit wordt steeds 
groter. Daarom is het belangrijk dat 
er vanuit de pakketcommissies en de 
koepelorganisaties meer druk op de 
HIS-leveranciers wordt gezet. ‘Laat 
daarbij vooral ook de mooie moge-
lijkheden van andere pakketten zien, 
dat voert de druk op!’  

fff
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112, DAAR RED JE LEVENS MEE! 
Tenminste, in Nederland. Mocht u 
ooit in Istanboel geweest zijn, dan 
weet u wat ik bedoel. Zo niet, dan 
neem ik u even mee: een stad met het-
zelfde inwoneraantal als het gehele 
Koninkrijk der Nederlanden, de Syri-
sche vluchtelingen nog niet meege-
teld. Naast het zetten van ko�e en 
thee is in de �le staan daar tot een 
kunst verheven. 112 dus, 
daarmee kun je in Istan-
boel ook een ambulance 
bestellen, maar grote kans 
dat je sneller met een taxi 
bij het ziekenhuis bent. 
Dat doen veel Turken dan 
dus ook. Onlangs was ik in 
deze bruisende stad van-
wege het Europese WON-
CA-huisar tsencongres. 
Geen Turks fruitig snoep-
reisje, maar serious busi-
ness. Twee dagen na de 
aanslagen in Ankara en 
slechts enkele weken vóór 
de herverkiezingen zette ik voet aan 
Bosporus-wal. Afgezien van de grote 
politiemacht, die zichtbaar op de 
been was, heb ik geen directe drei-
ging ervaren. De dreiging kwam ech-
ter vanuit een andere hoek…

118, BEZORG DIE ARTS EEN 
KLACHT! 
Turkije hee� een heuse (anonieme!) 
klachtenlijn tegen artsen, waarbij de 
betrokken arts vervolgens doodleuk 
door iemand van de overheid op het 
matje wordt geroepen. De huisarts is 

namelijk volledig in dienst van de 
overheid. Maar de problemen van de 
Turkse huisarts stoppen daar niet: 
onlangs is er een nieuwe wet van 
kracht geworden die voorschrij� dat 
onze Turkse collega’s verplicht ook 
op zaterdag moeten werken. En wel 
voor het respectabele tarief van 20 
dollar. Per dag wel te verstaan! Uiter-
aard is een deel van de artsen in op-

stand gekomen. Maar dat is niet de 
bedoeling; een strafpuntensysteem 
(strafpunten!) zorgt ervoor dat de 
arts minder of zelfs helemaal niet 
meer betaald krijgt. En doorwerken 
zul je! Want met een populatie van 
vierduizend patiënten per arts en tus-
sen de vij�ig tot honderd (!) consul-
ten per dag is er genoeg te doen. Doe 
je te weinig consulten, dan krijgt je 
ook strafpunten en een overheidste-
lefoontje…
Gekoppeld aan het jaarlijkse WON-
CA-congres organiseert de Vasco da 

Gama Movement, een groep geënga-
geerde jonge huisartsen a�omstig uit 
heel Europa, een pre-conference en 
een uitwisseling met lokale huisart-
sen. Tijdens onze bijeenkomsten pre-
senteerden we elkaar, met wisselende 
trots, alle zorgsystemen. Onze mon-
den vielen open van verbazing bij het 
aanhoren van de situatie van de 
Turkse huisarts. Echt stil werd het in 

de zaal toen een van de 
artsen vertelde dat hij bij 
de bomaanslagen in An-
kara aanwezig was en eer-
ste hulp hee� verleend aan 
de slachto�ers. Wat eerst 
een ‘ver van mijn bed-
show’ leek, was plotseling 
wel erg dichtbij.
Een recente uitspraak van 
de Turkse rechtbank ver-
oordeelde honderden deel-
nemers aan de antirege-
ringsprotesten van 2013 
tot maandenlange celstraf-
fen. En nu komt het: onder 

hen waren twee artsen die gewonde 
demonstranten hadden behandeld in 
een moskee…
Hierbij wil ik dan ook mijn walging 
uitspreken over deze situatie en mijn 
steun betuigen aan alle collega’s die 
onder dergelijke omstandigheden 
goed werk proberen te verrichten. 
Helaas is de hoop op spoedige verbe-
tering vervlogen, gezien de uitslagen 
van de laatste verkiezingen.
118, LAAT DE TURKSE HUISARTS 
AAN DE MACHT!

 
Artsen in nood
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DE VERGEZICHTEN VAN ADRIAAN MOL, VOORZITTER VAN NEDHIS
 

‘Leveranciers	moeten	 
laten	zien	hoe	je	in	hun	HIS	
een		recept	stopzet’

Om tekst zit Adriaan Mol, huisarts in Loosdrecht en onder meer voorzitter van NedHIS, 

zelden verlegen. Ook aan vergezichten ontbreekt het hem niet. Kritisch analyseert hij de 

haperende communicatie met apothekers en ziekenhuizen waar het medicatiewijzigin-

gen en het stoppen van medicatie betreft, en hij filosofeert over de wenselijkheid van 

een regionaal HIS. Daarbij schuwt hij stevige uitspraken niet: ‘Alleen al in het Gooi zijn 

zeven HISsen vertegenwoordigd. Past dat nog wel? Ik denk dat het antwoord “nee” is.’

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Ontspannen zit hij aan het 
hoofdeinde van de kersen-
houten eettafel en wijst naar 

de ruim bemeten tuin in herfsttooi: 
‘Geweldige tuin’, zegt hij, terwijl zijn 
blik goedkeurend over de voorbeel-
dig onderhouden borders glijdt, 
‘alleen zo jammer dat er aan drie 
kanten wegen omheen lopen. Het is 
er nooit stil. Als ik per 1 januari stop 
als huisarts, koop ik misschien een 
optrekje in de Gelderse Achterhoek. 
Bijvoorbeeld in de buurt van Gors-
sel, waar ik geboren en getogen ben.’ 
In 2016 is Adriaan huisarts-af. Dat 
betekent dat hij bepaalde bestuur-
lijke functies niet langer mag vervul-
len. Die restrictie geldt niet voor het 
voorzitterschap van NedHIS en dus 
blijft hij, op verzoek, nog een jaartje 
in functie. ‘Ik heb daar het komend 
jaar wel ruimte voor, maar als ie-
mand de vinger opsteekt en zegt “Ik 
wil dat voorzitterschap wel overne-
men”, dan zeg ik: “Graag.”’

Een nieuwe voorzitter van NedHIS 
moet twee dingen goed bedenken, 
waarschuwt Adriaan. ‘Ten eerste is er 
voor het implementeren van nieuwe 
ontwikkelingen een veel breder 
draagvlak nodig dan je aanvankelijk 
beseft. Bij de invoering van het LSP 
hebben we wat dat betreft onze neus 
gestoten. De tweede les die ik heb 
geleerd, is dat je het meeste bereikt 
door de veren van je successen in het 
achterste van een ander te steken. 
Als je dat niet kunt opbrengen, kun je 
mij niet opvolgen.’

Persoonlijke	drive
Voorlopig heeft zich nog geen 
opvolger gemeld en dat verbaast 
Adriaan niet. ‘Het is veel werk, veel 
vergaderen, vaak ook overdag. Ik 
doe dit nu ongeveer zes jaar, maar 
drie jaar geleden ben ik minder uren 
als huisarts gaan werken, om meer 
tijd aan NedHIS te kunnen beste-
den. Daar zit een persoonlijke drive 

achter. In 1996 heb ik geholpen met 
het bouwen van een nieuw HIS. Daar 
moest een gebruikersvereniging aan 
worden toegevoegd en toen heb ik 
me, samen met een aantal andere 
gebruikers, aangesloten bij het Atlas-
bestuur, waar ik nog steeds deel van 
uitmaak. Al snel werd duidelijk dat er 
veel te weinig aandacht uitging naar 
standaardisatie en communicatie, 
zowel tussen de HISsen onderling 
als met andere partijen. Als voorzit-
ter van NedHIS zie ik het als mijn 
taak om naar buiten te treden om de 
communicatie met externe partijen 
te optimaliseren.’

Complottheorie
Adriaan is een gedreven bruggenbou-
wer. ‘Alle HISsen en ook de gebrui-
kersverenigingen zijn erg in zichzelf 
gekeerd’, constateert hij. ‘Ook het 
Nederlands Huisartsen Genootschap, 
NHG, kijkt vooral hoe huisartsen 
in hun praktijk werken en minder 
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‘Op zich zie ik zo’n  
regio-HIS wel zitten.  

Dat kunnen er ook  
twee of drie zijn’
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naar de communicatie met andere 
partijen. Als niet iemand proactief de 
onderlinge banden aanhaalt, bloedt 
de boel domweg dood. Daarom 
besteed ik momenteel 80 procent 
van mijn tijd aan twee dossiers: het 
Landelijk SchakelPunt, LSP, en het 
dossier medicatieoverdracht.’
‘Niet handig’, zo bestempelt de voor-
zitter de wijze waarop de doorstart 
van het LSP met de achterban is 
gecommuniceerd. ‘Het is bij veel 
mensen niet doorgedrongen dat 
het OZIS-systeem rammelde, onvol-
doende veiligheid bood en ook niet te 
repareren viel. Er moest domweg iets 
nieuws komen. Toen de Eerste Ka-
mer in 2011 zijn veto uitsprak en de 
regering verdere medewerking aan 
het LSP beëindigde, hebben we met 
een kopgroep bijeen gezeten en ons 
afgevraagd: “Wat nu?” Toen is er ge-
zegd: “Als het kan en als het mag dan 
gebruiken we liever het elektronisch 

patiëntendossier (EPD) zoals het er 
nu ligt en passen dat aan om aan de 
bezwaren tegemoet te komen.” In het 
LSP nieuwe stijl moeten patiënten 
toestemming geven voor het be-
schikbaar stellen van hun medische 
gegevens voor uitwisseling: opt-in. Zo 
konden we tegemoetkomen aan de 
wettelijke bezwaren tegen de eerste 
versie van het EPD. Later is dat uitge-
legd als een soort complottheorie en 
tegen ons gebruikt.’

Harde kern
Het aanvankelijke gebrek aan 
draag vlak voor het LSP is nog altijd 
voelbaar, weet Adriaan. Een kleine, 
harde kern blijft zich verzetten en 
heeft onvoldoende oog voor het 
cruciale onderscheid tussen opt-out – 
patiëntgegevens worden automatisch 
beschikbaar gesteld, tenzij de patiënt 
daartegen bezwaar aantekent – en 
opt-in, het actief verlenen van toe-
stemming. ‘Die laatste variant’, zegt 
Adriaan, ‘is natuurlijk arbeidsintensie-
ver, maar veel beter: eerst vragen en 
dan doen. Probleem is alleen dat huis-
arts en apotheker actief om toestem-
ming van de patiënt moeten vragen. 
Huisartsen die dit hele gedoe minder 
zien zitten, vragen die toestemming 
soms in onvoldoende mate.’

Inzage
Patiënten die toestemming hebben 
gegeven om hun medische gege-
vens uit te wisselen, moeten inzage 
krijgen in hun dossier, stelt Adriaan 
gedecideerd. ‘Verwijsbrieven voor 
een specialist doen we ook in een 
open envelop, zodat een patiënt kan 
lezen wat er in die brief staat. Zo 
zou hij of zij ook moeten weten over 
welke gegevens de huisartsenpost 
beschikt. Een belangrijk onderwerp, 

dat bij huisartsen nog niet scherp 
op het netvlies staat. Die belijden 
soms met de mond dat ze het een 
goed plan vinden, maar denken bij 
zichzelf: “Nou, dan moet ik wel wat 
aan mijn dossier verbeteren.” Over 
het algemeen speelt dat minder bij 
grote groepspraktijken. Daar is men 
al gewend dat anderen meelezen. 
Eind 2016 moet het mogelijk zijn dat 
alle patiënten die dat wensen inzage 
in hun professionele samenvatting 
krijgen. Langs welke route dat moet 
gebeuren – via het LSP, het HIS of 
anderszins – laat ik even buiten 
beschouwing. Als het maar geregeld 
wordt, want een patiëntendossier is 
gedeeld eigendom van zowel huisarts 
als patiënt.

Houdbaarheidsdatum
In de gezondheidszorg staan samen-
werking en ketenzorg hoog op de 
agenda. Maar strookt dat wel met de 
versnippering in HIS-land? Is de hui-
dige veelheid aan HISsen toekomst-
bestendig? NedHIS stoeit al een jaar 
met het onderwerp en ziet drie moge-
lijkheden, zegt Adriaan. ‘We kunnen 
op de oude voet voortgaan en de 
huidige HISsen verbeteren, maar ik 
denk dat dat weinig soelaas biedt. 
Tweede mogelijkheid: we besluiten 
op democratische wijze om een 
regio-informatiesysteem op te tuigen, 
waar ook fysiotherapeuten en ver-
pleegkundigen toegang toe hebben. 
We kennen in mijn regio maar liefst 
drie apothekerssystemen, zeven HIS-
sen en één huisartsenpostsysteem. 
Die moeten allemaal met elkaar com-
municeren. Met de fysiotherapeuten 
onderhouden we contact via de mail, 
wat hartstikke verboden is. Hetzelfde 
verhaal geldt voor de wijkverpleging. 
Ik denk dat we ons moeten afvragen 
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of de houdbaarheidsdatum van deze 
omslachtige en soms archaïsche 
werkwijze niet ruimschoots is ver-
streken. Op zich zie ik zo’n regio-HIS 
wel zitten – dat kunnen er ook twee 
of drie zijn. Als we dat democratisch 
beslissen zal dat voor de nodige reu-
ring zorgen, maar daarmee maken we 
wel een eind aan veel haperende en 
inefficiënte communicatielijnen.’
Een derde moderniseringsmogelijk-
heid bestaat uit de inrichting van 
een HIS dat de patiënt centraal 
stelt. Adriaan: ‘ We roepen wel dat 
in het HIS de patiënt centraal staat, 
maar dat is natuurlijk niet echt het 
geval. Dan kun je je afvragen: moet 
een nieuw HIS niet de patiënt en 
de communicatie met de patiënt 
als uitgangspunt hebben? Moet dat 
informatiesysteem niet van de huis-
arts én de patiënt zijn? Ik verwacht 
dat het op termijn volstrekt normaal 
zal zijn dat een patiënt in een apart, 
daarvoor gereserveerd deel van zijn 
dossier, zelf belangrijke informatie 
kan toevoegen.’

Nerveus
De komende maanden schuifelen 
leveranciers van HISsen nerveus op 
de stoel. In een bestuurlijk overleg 
tussen NHG, LHV en NedHIS is 
vastgesteld dat er wellicht sprake is 
van enige wildgroei in de wereld van 
de HISsen. Daarbij rijst de vraag of 
de bestaande systemen wel allemaal 
voldoen aan de gestelde eisen zoals 
neergelegd in het HIS-referentiemo-
del. ‘Op basis van die eisen’, zegt 
Adriaan, ’bouwt een leverancier zijn 
HIS. Maar niemand checkt achteraf 
of dat conform de regels is gebeurd. 
NedHIS en de gebruikersverenigin-
gen zijn ongeschikt om elkaars sys-
temen te beoordelen: wij staan toch 

vaak met één been bij de leveranciers 
op de stoep. De LHV heeft nu gezegd: 
“Oké, dan nemen wij de rol van 
consumentenbond wel op ons.” Zij 
hebben de leveranciers vragenlijsten 
gestuurd en daarna gaat een groep 
aankomende huisartsen aan de slag 
om zeven HISsen te beoordelen. Ik 
ben benieuwd hoe dat afloopt, maar 
zowel NedHIS als de gebruikersver-
enigingen zijn het er volstrekt mee 
eens dat het gebeurt. Ik hoop dat 
het merendeel van de huisartsen 
vertrouwen heeft in de objectiviteit 
van dit onderzoek en dat er hand-
zame conclusies worden getrokken 
uit de resultaten. Huisartsen kunnen 
afgaande op de uitkomsten besluiten 
toch maar van HIS te veranderen, 
maar het kan ook zijn dat een leve-
rancier van een slecht scorend HIS 
zijn conclusies trekt en zorgt dat de 
zaakjes alsnog op orde komen.’ 

Droompje
Sommige wensen gaan maar moei-
zaam in vervulling. Neem het stoppen 
met of wijzigen van medicatie: een 
onderwerp dat al sinds 1996 de volle 
aandacht van Adriaan geniet. ‘Een 
medicatiedossier’, zegt hij, ‘ is pas 
actueel als hulpverleners ook weten 
wanneer medicatie gewijzigd of ge-
stopt is.’ Op de laatste HIS-Demodag 
van 14 oktober zijn de eerste stappen 
gezet om hier daadwerkelijk verbete-
ring in aan te brengen. Het jaarlijkse 
NedHis-Congres in maart 2016 staat 
zelfs geheel in het teken van medica-
tie en samenwerking met apothekers. 
(Zie de artikelen ‘Knelpunten in de 
medicatieoverdracht’ en ‘Medicatie 
2.0 wordt een grote vernieuwings-
slag’ elders in dit nummer.)
‘Mijn droompje lijkt nu werkelijk-
heid te worden’, zegt Adriaan. 

‘Een huisarts moet, iedere keer als 
medicatie wordt gewijzigd of stopt, 
dat als zelfstandig bericht aan de 
apotheek kunnen doorgeven. Het 
gebeurt nu alleen incidenteel, als het 
HIS van de betreffende huisarts en 
het apothekerssysteem van dezelfde 
leverancier afkomstig zijn en goed 
met elkaar communiceren. Dat moet 
veranderen, want het betreft essenti-
ele informatie.’

Dodelijke	fouten
Bijkans rampzalig is de situatie als 
het ziekenhuis in beeld komt. Adri-
aan: ‘Daar worden bij de opname- en 
ontslagmedicatie dodelijke fouten 
gemaakt. Gevolg: 1375 sterfgevallen 
op jaarbasis, afgaande op een telling 
van het NIVEL uit 2007. In het zie-
kenhuis krijgt een patiënt soms een 
medicijn toegediend met een andere 
naam, maar met dezelfde werking 
als de medicatie die hij voordien 
nam. Eenmaal thuis neemt hij vrolijk 
weer het oude middel, niet wetende 
dat hij dubbele medicatie neemt. 
En niemand heeft dat gestopt. We 
hebben op de HIS-Demodag ontdekt 
dat we heel dicht bij de oplossing 
zitten. De komende maanden wil ik 
de leveranciers zover krijgen dat het 
stopbericht goed geïmplementeerd 
wordt en dat de apothekerssystemen 
het bericht kunnen ontvangen. Op 
ons congres in maart moeten de leve-
ranciers laten zien hoe je in hun HIS 
een recept stopzet. Het is mijn vurige 
wens dat over enkele maanden alle 
huisartsen in Nederland beseffen dat 
ze stoprecepten moeten versturen. 
Een wijzigingsrecept is ingewikkel-
der. Maar die laatste droom moet bin-
nen een jaar of twee ook te realiseren 
zijn. Pas dan is er echt sprake van 
een up to date medicatieoverzicht.’ 

‘HET IS BIJ VEEL MENSEN NIET DOORGEDRONGEN DAT HET 
OZIS-SySTEEM	RAMMELDE	En	OOK	nIET	TE	REPAREREn	VIEL’
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PROBLEMEN ROND MEDICATIEGEGEVENS OPGELOST

Medicatie	2.0	wordt	een	
grote vernieuwingsslag

Er zijn nogal wat problemen rond het vastleggen en uitwisselen van medicatiegegevens. 

Zo kunnen huisartsen het wijzigen en staken van medicatie vaak niet goed registreren, 

waardoor soms ten onrechte een herhaalrecept wordt geschreven. En de werkwijze rond 

baxtermedicatie kenmerkt zich door een onoverzichtelijke hoeveelheid afleverberichten. 

Wanneer patiënten toegang hebben tot een patiëntenportal herkennen ze bovendien 

dikwijls niet goed wat er over het gebruik van medicatie is afgesproken. Datzelfde geldt 

voor de huisarts en zijn HIS. Er is een oplossing voor dit soort problemen.
RICHARD	WESTERHOf

R.WESTERHOF@NHG.ORG

Het opsplitsen van het recept in een medi-
catieafspraak en verstrekkingsverzoek 
kan veel van de problemen rondom de re-

gistratie en uitwisseling van medicatiegegevens 
oplossen. Een medicatieafspraak is een afspraak 
tussen de huisarts en de patiënt over het gebruik 
van medicatie. Een verstrekkingsverzoek is het 
verzoek van de huisarts aan de apotheek om 
medicatie te verstrekken aan de patiënt. 
Een belangrijke oorzaak voor de genoemde en 
andere problemen rond medicatiegegevens is 
dat zorginhoudelijke en logistieke aspecten door 
elkaar heen lopen in de registratie en uitwis-
seling van medicatiegegevens. Het voorschrift 
illustreert deze verstrengeling. Dat is in de eerste 
plaats een opdracht aan de apotheker om medi-
catie aan de patiënt te verstrekken. Ten tweede 
wordt het gebruikt om terug te zien wat er met 
de patiënt is afgesproken. Dat is geen probleem 
als de huisarts een antibioticumkuur voorschrijft 
of daar afspraken over maakt. Het kan wel mis-
gaan wanneer de huisarts bijvoorbeeld met de 
patiënt een verlaging van de dosering afspreekt, 
terwijl de patiënt nog voldoende medicatie op 
voorraad heeft. Die afspraak legt de arts meestal 
als vrije tekst vast op de P-regel, buiten het over-

zicht van medicatie en de bewaking ervan.
In het document Bouwstenen voor het medica-
tieproces zijn de zorginhoudelijke en logistieke 
aspecten uit elkaar gehaald. Dat document is het 
resultaat van onderzoek dat is uitgevoerd door 
het NHG, de KNMP, de beroeps- en brancheor-
ganisatie voor apothekers, en Z-Index. Naast de 
medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek 
zijn er nog zeven nieuwe concepten in vastge-
legd: de zogenaamde bouwstenen. Vervolgens 
zijn deze bouwstenen toegepast op probleemsce-
nario’s, waarna bleek dat veel knelpunten waren 
opgelost (zie de figuur).

Vastleggen	van	medicatie
Het werken met medicatieafspraken en verstrek-
kingsverzoeken betekent dat er op een andere 
wijze wordt geregistreerd. Zaken die voorheen 
op de P-regel werden vastgelegd, worden nu in 
het medicatieoverzicht weergegeven. Ze worden 
daarmee duidelijker, zonder dat de registratie-
druk toeneemt. 
Het voorschrijven van een eenmalige kuur veran-
dert nauwelijks. De voordelen zijn er vooral bij 
chronische medicatie, en het wijzigen en staken 
van medicatie. Neem bijvoorbeeld de situatie 
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rond baxtermedicatie. Een medicatieafspraak kan 
een looptijd hebben van jaren, met een open einde. 
De daaronder liggende verstrekkingsverzoeken 
 worden iedere drie maanden naar de apotheek 
gestuurd. De onder zo’n verzoek liggende verstrek-
kingen worden iedere week teruggekoppeld.
Stel de huisarts spreekt met de patiënt af dat de 
dosering van een geneesmiddel wordt verlaagd van 
tweemaal daags één tablet naar eenmaal daags één 
tablet. Op basis van de bestaande medicatieafspraak 
wordt een nieuwe medicatieafspraak opgesteld 
waarin de huisarts de dosering kan aanpassen.  
Met de ingangsdatum van de nieuwe medicatieaf-
spraak vervalt de bestaande medicatieafspraak. 
Meestal is bij een verlaging van de dosering geen 
nieuw verstrekkingsverzoek aan de apotheker 
nodig, wel kan de apotheker op de hoogte worden 
gesteld van de nieuwe medicatieafspraak.
Het staken van medicatie gebeurt op dezelfde wijze. 
Het is een op zichzelf staande medicatieafspraak. 
De dosering is niet langer van toepassing en wordt 
vervangen door ‘staken’. Ook hiervan kan de apo-
theker op de hoogte worden gesteld. De apotheker 
heeft zo meer inzicht in de gemaakte afspraken, kan 
daardoor adequater communiceren met de huis-
arts en kan de kwaliteit van medicamenteuze zorg 
verbeteren. 
Het vastleggen van medicatieafspraken is per 
 definitie patiëntgericht. Daardoor zal deze infor-

matie in een patiëntenportal ook meer waarde 
krijgen.

Vervolg
Het NHG en de KNMP hebben de bouwstenen voor 
het medicatieproces ingebracht in het informa-
tieberaad. Het informatieberaad is ingericht door 
het ministerie van VWS. Naast VWS hebben ook 
bestuurders van zorgkoepels, Zorgverzekeraars Ne-
derland en patiëntenfederatie NPCF zitting in het be-
raad. Deze inbreng heeft ertoe geleid dat Nictiz, het 
 expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth, 
van VWS de opdracht heeft gekregen om het pro-
gramma Informatiestandaard Medicatieproces 
2.0 uit te voeren, in samenwerking met de betrok-
ken partijen. Het programma is in september 2015 
gestart en moet half 2016 de nieuwe informatiestan-
daard opleveren. Daarna worden pilots uitgevoerd 
op verschillende infrastructuren en in verschillende 
sectoren. NHG en KNMP zijn vertegenwoordigd in 
de stuurgroep en het projectteam dat de informatie-
standaard opstelt, samen met partijen uit de tweede 
en derde lijn. De producten van het programma wor-
den inhoudelijk beoordeeld door een expertpanel 
met zorgverleners en leveranciers. Op de website 
van het NHG vindt u de meest actuele versie van de 
notitie Bouwstenen voor het medicatieproces (75 
pagina’s). Contactpersoon NHG: Richard Westerhof. 
Contactpersoon KNMP: Leonora Grandia. 

Het schei-
den van 
therapie en 
logistiek

Medicatie	2.0	en	het	ziekenhuis	
Het scheiden van de medicatieafspraak van het verstrekkingverzoek in de bouwstenenmedicatie is noodzakelijk voor het 
sluiten van de medicatieketen met het ziekenhuis. De specialist kan aan de huisarts geautomatiseerd de medicatieafspra-
ken doorgeven, onafhankelijk van het feit of er ook nieuwe tabletten moeten worden verstrekt. De medicatieafspraken 
betreffen het doorgaan met de medicatie die thuis al werd gebruikt, en de vragen welke medicatie gestopt is en waarom, 
en welke medicatie nieuw gestart is. Het einde van de fax!                                     Adriaan Mol | adriaanemol@gmail.com
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INVENTARISATIE TIJDENS NEDHIS-WERKCONFERENTIE

Knelpunten in de 
	medicatieoverdracht

De genoemde knelpunten betreffen 
vaak onduidelijkheden in de commu-
nicatie. Huisarts Adriaan Mol merkt 
op dat we niet alle problemen op het 
ICT-bordje kunnen schuiven: ‘Als je 
niet samen door één deur kunt, kun 
je ook niet samen over één draadje.’ 
Dat beamend, gaan de deelnemers 
over tot een inventarisatie en een 
constructieve discussie, met de focus 
op ICT. De apothekers vertellen dat 
de reden van voorschrijven niet altijd 
bekend is. Ook maken zij mee dat 
het dossier iets anders weergeeft dan 

wat zij aan de patiënt meegeven. Bij 
het aanpassen van baxtermedicatie 
is soms onduidelijk per wanneer de 
aanpassing moet worden gedaan. 
Mag dat vanaf de volgende rol of 
moet dit per direct? En komt er een 
voorgeschreven, nieuwe dosering bij 
of vervangt deze een andere dosering 
van hetzelfde medicijn?

Verbetermogelijkheden	volgens	
de huisartsen
Enkele huisartsen geven aan dat 
retourberichten van de apotheek niet 
in te lezen zijn. Recepten die door 
specialisten zijn uitgeschreven, wor-
den niet aan de huisarts doorgegeven 
en ook blijken AGB-codes onjuist 
gebruikt te worden. Verder wordt er 
gesproken over patiënten die naar 
een eigen apotheek gaan, waarna 
de LSP-terugkoppeling uitblijft. En 
retourberichten? Je weet niet van wie 
je ze niet krijgt. Een ander knelpunt 
is het bestaan van twee systemen 
voor gebruiksvoorschriften. En dan 
is er nog de herhaalservice. Hier-
voor krijgt de huisarts een lijst van 
te accorderen receptaanvragen van 
de apotheek. Vervolgens moet per 

aanvraag worden nagekeken of het 
dossier met het actuele medicatie-
overzicht overeenkomt. Een slimme 
automatiseringsoplossing zou op dit 
punt veel tijd kunnen besparen.

Het	perspectief	van	de	apotheker
Bas Arents schetst vanuit het 
perspectief van de apotheker de 
problemen en mogelijke oplossingen 
als het gaat om medicatieoverdracht 
en baxtermedicatie. Om verwarring 
te voorkomen zou het volgens hem 
goed zijn als niet alleen nieuwe, 
gewijzigde en te stoppen medica-
tie wordt doorgegeven. Het gehele 
medicatiedossier zou inzichtelijk 
moeten zijn, met daarin aangege-
ven welke wijzigingen er zijn. Tot 
het zover is zou het sturen van een 
stopbericht al een eerste stap in de 
goede richting zijn. Hoe dat werkt? 
Bij een nieuwe dosering stuurt de 
huisarts een stopbericht voor de me-
dicatie, met vermelding van de oude 
dosering. Daarnaast stuurt hij een 
startbericht voor het medicijn met 
de nieuwe dosering. In het huidige 
systeem kunnen huisartsen gebruik-
maken van de puntkomma. Achter 
het voorgeschreven middel zet je dan 
een puntkomma en vermeld je: ‘stopt 
per…’ of ‘start per…’. Bij tijdelijke 
medicatie vermeld je direct de start- 
en de stopdatum.

Is	medicatieoverdracht	2.0	de	
oplossing?
De volgende spreker is Yoe Kwa, 
programmamanager Medicatie van 

Bas Arents, apotheker

INVENTARISATIE TIJDENS NEDHIS-WERKCONFERENTIE

ICT kan een bijdrage leveren aan de verbetering van de 

medicatieoverdracht tussen huisartsen en apothekers. 

Tijdens de NedHIS-werkconferentie inventariseerden de 

aanwezige huisartsen en apothekers knelpunten en wer-

den mogelijke oplossingen besproken. 
CHRISTIE MANTINTVELD

CHRISTIE@M-T-O.NL
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VZVZ. Hij beaamt dat het huidige, 
digitale recept niet geschikt is om 
informatie over beleid door te geven, 
zoals het stoppen of wijzigen van 
medicatie. Het huidige elektronische 
receptbericht is ook niet geschikt 
voor het doorgeven van mutaties in 
de baxtermedicatie. Als je via het 
LSP de verstrekkingen van baxter-
medicatie opvraagt, levert dat een 
onoverzichtelijke lijst op, waaruit 
je slecht kunt afleiden wanneer 
de veranderingen in de medicatie 
daadwerkelijk ingaan. Verder is het 
moeilijk om relevante gegevens over 
de historie te achterhalen. Patiënten 
herkennen de gemaakte medica-
tieafspraken bovendien niet in het 
medicatieoverzicht of de portal. Door 
de bestaande Informatiestandaard 
Medicatieproces door te ontwikkelen 
naar versie 2.0 worden deze knelpun-
ten opgelost (zie voor meer informatie 
over versie 2.0 het artikel ‘Medicatie 
2.0 wordt een grote vernieuwingsslag’ 
op pagina 18).

Ontwikkelingen parallel laten 
lopen
Met de nieuwe standaard worden 
de processen tussen huisarts en 
apotheker beter ondersteund. Een 
voorbeeld: de huisarts heeft via het 
LSP de mogelijkheid om te zien wat 
de specialist heeft voorgeschreven, 
gestopt of gewijzigd. Hierdoor is hij 
voor deze informatie niet meer afhan-

kelijk van de apotheek. ‘Dat klinkt 
goed, maar hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen ook gebruikmaakt van de 
nieuwe standaard?’, merkt een van 
de aanwezigen op. ‘Technisch is het 
mogelijk om de apotheek elektroni-
sche recepten te sturen. Wij hebben 
het systeem als apothekers daarop 
ingericht, maar de ziekenhuizen ma-
ken er geen gebruik van. Hoe zorgen 
we ervoor dat de ontwikkeling bij de 
verschillende partijen parallel loopt?’
Yoe geeft aan dat VZVZ sturing 
geeft aan dit proces door reguliere 
bijeenkomsten te organiseren over 
de implementatie en planning voor 
realisatie van (nieuwe) standaarden 
met leveranciers, vertegenwoordigers 
van gebruikers en koepels. Een aantal 
EVS’en in ziekenhuizen kan al digitale 
recepten versturen die voorbereid zijn 
op de nieuwe standaard. Het wachten 
is tot alle, of in elk geval de meeste, 
systemen van de apotheken in staat 
zijn om dit receptbericht te ontvangen.

LSP-non-users
Een van de huisartsen merkt op dat 
Medicatie 2.0 via het LSP loopt. Zij 
werkt in een regio met een groot aan-
tal non-users. ‘Wie gaat de huisartsen 
en apothekers op de hoogte stel-
len van Medicatie 2.0? “Wij worden 
gedwongen”, is de reactie die ik ver-
wacht.’ ‘Niemand wordt gedwongen’, 
aldus Yoe. ‘Het gaat om het uitwis-
selen van berichten tussen zorgpro-
fessionals. Vanuit het programma 
dat onder leiding van Nictiz wordt 
uitgevoerd, wordt een standaard 

gemaakt die geschikt is voor uitwis-
seling over in principe elk platform, 
dus niet alleen over het LSP.’
Een andere deelnemer merkt op dat 
je mensen niet kunt dwingen om 
met het LSP te werken, maar dat je 
wel kunt afspreken dat het uitwis-
selen van berichten altijd via HL7 
verloopt, waardoor alle vormen van 
informatie-uitwisseling op elkaar aan 
te sluiten zijn.

Einde	van	het	verstrekkings-
verzoek
Ook zijn er praktijken waarvan nog 
geen kwart van de patiënten opt-
in-toestemming heeft gegeven voor 
gegevensuitwisseling via het LSP. Dat 
kan de werking van het nieuwe sys-
teem in de weg staan. Dagvoorzitter 
Leo van Rooijen merkt op dat dit niet 
de bottleneck mag zijn. In zijn regio 
zijn er ‘notoire nullen’ én praktijken 
die tot ‘101% volledig zijn aangeslo-
ten’. ‘Praktijken die hun best doen, 
krijgen het voor elkaar.’
De discussie wordt afgesloten met 
de voorspelling dat de huisarts in 
de toekomst waarschijnlijk geen 
verstrekkingsverzoeken meer hoeft 
te doen. Dat betekent een verbete-
ring én een grote verandering, die 
nog wel wat voeten in de aarde heeft. 
Zo moet de elektronische handteke-
ning bijvoorbeeld niet meer aan het 
verstrekkingsverzoek gekoppeld zijn, 
maar aan de medicatieafspraak. Juri-
disch zal er door deze ontwikkeling 
dus ook nog het een en ander moeten 
veranderen.  

Yoe Kwa, programmamanager Medicatie 
van VZVZ
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AIOS	LEREn	HET	HIS	TE	bEnuTTEn	VOOR	KWALITEITSVERbETERIng

‘Als er maar twee HISsen 
	zouden	zijn,	zou	het	leven	 
een	stuk	makkelijker	worden’

Na 32 jaar is in januari 2015 de huis-
artsenpraktijk van Paul van de Vijver 
in Purmerend overgedragen. Daarmee 
is er ook een einde gekomen aan het 
opleiden van aios, een taak die hij een 
kwart eeuw enthousiast heeft uitge-
voerd. Maar het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan en dus benut Paul zijn 
ervaring en expertise om het landelij-
ke scholingsaanbod in de chronische 
zorg te coördineren. Bij het onderdeel 
cardiovasculair risicomanagement 
leren de aios hoe ze data uit het HIS 
kunnen halen.

Huisartsen werken met verschillende 
HISsen. Met welk HIS wordt tijdens de 
Chronische Zorg Tweedaagse geoefend?

Paul: ‘Wij hebben gekozen voor Pro-
medico-ASP. Dat was een beetje een 
pragmatische keuze. Zelf werkte ik al 
met dat systeem en was daar tevreden 
over. Alle systemen kunnen op een of 
andere manier data extraheren, maar 
de verschillen zijn aanzienlijk. Tijdens 
de HIS-Demodag op 14 oktober in 
Utrecht schrok ik daar toch wel van. 
Promedico sprong er relatief gunstig 
uit, maar de prestaties van de meeste 
andere HISsen waren soms een beetje 
teleurstellend.’

Dat er zulke verschillen waren had u 
nooit zo beseft? ‘Over het algemeen 
werk je alleen met je eigen HIS en 
heb je niet zoveel zicht op wat andere 

systemen kunnen. Je realiseert je niet 
dat de verschillen zo groot zijn. Dat 
was voor mij een eyeopener, maar dan 
in negatieve zin.’

Aios mogen een uurtje stoeien met het 
doen van data-extracties. Is dat wel 
zinvol? ‘Tja, het is eigenlijk veel te 
kort. Eerst moeten ze Promedico-ASP 
een beetje doorgronden. Dat gaat bij 
die jonge generatie natuurlijk wel snel 
en het systeem is redelijk gebruiks-
vriendelijk. Wij maken geen reclame 
voor Promedico, maar willen vooral 
bereiken dat aios het nut inzien van 
het doen van dit soort exercities. Zo 
merken ze ook dat als ze een vreemd 
of onverwacht resultaat krijgen, dat 

Huisartsen, praktijkondersteuners, aios en assi-

stenten registreren braaf na elk consult de nieuwe 

data. Die waardevolle informatiebron wordt ver-

volgens maar mondjesmaat aangeboord. Dat 

moet veranderen, vinden ze bij Huisartsopleiding 

Nederland. Tijdens de Chronische Zorg Twee-

daagse ontdekken aankomende huisartsen, aios, 

welke ongekende mogelijkheden een HIS biedt. 

‘Als je goed registreert,’ zegt Paul van de Vijver, 

coördinator van het landelijke scholingsprogram-

ma, ‘kun je die gegevens gebruiken om in jouw 

praktijk kwaliteitsverbetering te realiseren.’ 

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL
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kan betekenen dat er niet goed wordt 
geregistreerd. Een van de leerpunten 
is dan ook: registreer correct om 
deugdelijke informatie uit het systeem 
te kunnen destilleren.’

Wat is het nut van deze exercities? ‘De 
verkregen informatie kun je benutten 
voor kwaliteitsverbetering. Alle aios 
moeten verbeterplannen maken en 
daarvoor kunnen ze gebruikmaken 
van data die in hun praktijk door 
middel van het HIS zijn geregistreerd. 

is voor dit soort exercities. Dan is het 
afhankelijk van de motivatie en de 
nieuwsgierigheid of ze doorzetten. De 
opleider speelt daarbij een belangrijke 
rol. Als die het kunstje niet beheerst 
of geen interesse heeft, wordt het las-
tig. Maar wat die verschillen betreft: 
het is voor de aios ook leerzaam om 
te ontdekken dat de mogelijkheden 
van een HIS zo verschillen. Zo weten 
ze dat ze, indien mogelijk, bewust 
voor een systeem moeten kiezen als 
ze zelf een praktijk starten.’

Is het tijdens de Chronische Zorg Twee-
daagse niet mogelijk om met meer HIS-
sen te oefenen? ‘Dat is helaas technisch 
onmogelijk. Het gaat er uiteindelijk 
om dat je met het principe kennis-
maakt, weet van de mogelijkheden en 
waarvoor je die kunt gebruiken. De 
docenten die dit onderdeel verzorgen 
zijn over het algemeen heel enthousi-
ast. Ze vinden het leuk als ze zien dat 
aios de boodschap oppikken, zelf met 
ideeën komen. Daar rollen heel leuke 
plannen uit en je mag hopen dat die 
vervolgens ook worden uitgevoerd.’

Maar diep in uw hart betreurt u het dat 
er zoveel HISsen bestaan. ‘Het zijn er 
eigenlijk te veel. Dat is door de jaren 
heen zo gegroeid. Er zijn wel systemen 
gefuseerd, andere afgevallen. Het is 
handig als huisartsen in een bepaalde 
regio met hetzelfde HIS werken. Dan 
weet je in overlegsituaties precies 

waarover de ander praat. Maar goed, 
die regionale aanpak is vrijwel ner-
gens gerealiseerd. Als er maar twee 
systemen zouden zijn, zou het leven 
een stuk makkelijker worden.’

Die kant gaat het niet op? ‘Ik zie weinig 
beweging in die richting. Het is ook 
een hele klus om van het ene naar 
het andere systeem over te stappen: 
dan moet je echt donders goed weten 
waar je aan begint. Je hele praktijk 
ligt letterlijk en figuurlijk overhoop. 

‘DE	VERSCHILLEn	TuSSEn	DE	HISSEn	ZIjn	gROOT.	DAT	WAS	
VOOR	MIj	EEn	EyEOPEnER,	MAAR	DAn	In	nEgATIEVE	ZIn’
Stel, heel simpel, je wilt weten of al 
jouw patiënten met een vertraagde 
schildklierwerking het afgelopen jaar 
op hun schildklierfunctie zijn gecon-
troleerd. Als blijkt dat die controle bij 
vijf van de twintig patiënten niet heeft 
plaatsgevonden, heb je een aankno-
pingspunt om daar de kwaliteit van je 
zorg te verbeteren.’

In hoeverre maken huisartsen gebruik 
van deze mogelijkheden van hun HIS?
‘Relatief weinig. Het is ons doel dat 
de aios inzien hoeveel waardevolle 
informatie zo’n HIS bevat en beseffen 
dat je die moet aanboren. Door een 
keer zelf achter de knoppen te zitten, 
leren ze dat je moet bedenken wat je 
precies wilt weten en hoe je dat aan 
het systeem kunt vragen. Je kunt de 
informatie uit je HIS ook gebruiken 
om je aanbod aan te passen aan jouw 
praktijk. Stel dat je veel ouderen in 
je praktijk hebt. Die aantallen kun je 
met een uitdraai objectiveren. Met die 
cijfers stap je naar de zorgverzekeraar 
en dat rechtvaardigt het besteden van 
meer aandacht aan die doelgroep. Zo 
kun je de zorg laten aansluiten bij de 
specifieke behoefte in jouw praktijk.’

U wilt de komende generatie prikkelen 
om optimaal gebruik te maken van 
de mogelijkheden die een HIS biedt. 
‘Precies. Tijdens de introductie van 
dit onderdeel vraag ik altijd of de aios 
zelf wel eens data-extracties hebben 

gedaan. Bij de grote meerderheid is 
dat niet het geval. Na afloop reageren 
ze positief, vinden het leuk meer te 
weten over de extra mogelijkheden 
van een HIS. Tegelijkertijd zeggen ze 
soms: “Ik werk zelf niet met Prome-
dico-ASP” en dan wordt er vaak aan 
toegevoegd “en dan heeft het voor mij 
niet zoveel zin”.’

Een begrijpelijke reactie. ‘Jazeker. De 
aios zullen tegen problemen aanlopen 
als blijkt dat hun HIS minder geschikt 

Het is niet zo van: één druk op de 
knop en klaar is Kees.’ 

Terug naar het landelijk scholings-
aanbod: één uurtje data-extractie is 
krap, zegt uzelf. Komt er uitbreiding? 
‘Er is een aangepaste cursus in de 
maak, waarbij we dit onderdeel op 
wat uitgebreidere schaal aanbieden. 
Daar is nog geen concrete uitspraak 
over gedaan, maar we denken aan een 
verdubbeling. Aan twee uur zoekac-
ties binnen het HIS, gekoppeld aan 
medisch inhoudelijk en organisato-
risch relevante onderwerpen. Er zijn 
overigens ook enkele opleidingsinsti-
tuten die hier aandacht aan besteden.’

We praten nu alleen over het oefenen 
met data-extracties. Hoe zit het met 
het regulier werken met een HIS. Waar 
wordt dat geleerd? ‘Dat leren ze in de 
huisartsenpraktijk. Voor opleidings-
instituten is dat een onmogelijke 
opgave, ook al vanwege de keur aan 
systemen die worden gebruikt. In het 
verleden zijn er bedrijven geweest 
die met een bus vol computers en 
HISsen langs de instituten reden. De 
aios konden dan oefenen op een HIS 
naar keuze, maar dat is eigenlijk geen 
doen. Het leren werken met een HIS 
vindt dus plaats in de opleidingsprak-
tijk. Dat gaat in de regel prima. Zelf 
had ik in het begin meer moeite met 
het werken met een HIS dan mijn 
aios. Die jongeren zijn supersnel.’ 
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De automatische telefoonbeant-
woorder. De ene keer mét, de an-
dere keer zonder keuzemenu. In 
onze praktijk wordt hij simpelweg 
‘het bandje’ genoemd. De term zal 
ontstaan zijn in de tijd dat er nog 
met een antwoordapparaat werd 
gewerkt dat daadwerkelijk een inge-
sproken cassettebandje bevatte. Het 
ene bandje is keurig ingesproken 
door de huisarts zelf, op de meeste 
bandjes is een assistente te horen. Ik 
heb er vaak plezier in om naar zo’n 
bandje te luisteren. Op de achter-
grond is vaak een scala aan geluiden 
te ontdekken. Telefonerende of 
overleggende collega’s, een radio, 
een roep om koffi e, gelach, patiën-
ten die een vraag hebben over hun 
medicatie.
De strekking van wat er op derge-
lijke bandjes ingesproken is, is over 
het algemeen hetzelfde. Je krijgt 
een keuzemenu voorgeschoteld dat 
verwijst naar de spoedlijn, herhaalre-
ceptenlijn en de assistente. Meer 
keuzen zijn voor sommige patiënten 
al snel te ingewikkeld en in de mees-
te gevallen overbodig. Het is de 
ongeschoolde patiënt die de eerste 
onoffi ciële triage doet voordat hij of 

zij besluit naar de praktijk te bellen. 
Toen ik nog niet zo lang als dokters-
assistente werkte zei een huisarts 
eens tegen mij: ‘Je moet in je ach-
terhoofd houden dat een patiënt die 
belt er drie dagen over heeft nage-
dacht voor hij besloot daadwerkelijk 
contact met ons op te nemen.’ Een 
patiënt die via de spoedlijn belt 
moet dan ook met spoed behandeld 
worden, vind ik.
Niet dat ik de patiënt met een ver-
koudheid direct naar de praktijk laat 
komen, maar ik spreek de patiënt 
niet toe alsof hij een vreselijke fout 
heeft gemaakt. Je houdt de spoed-
lijn uiteindelijk even lang bezet als je 
empathie toont en daarna vriendelijk 
vraagt of de patiënt op de gewone 
lijn wil terugbellen óf dat je de keuze 
maakt zelf de patiënt terug te bel-
len, zodat je zeker genoeg tijd en 
ruimte hebt om zijn ongerustheid 
weg te nemen. Een leek kan nu een-
maal niet altijd het onderscheid ma-
ken tussen echte medische spoed en 
grote ongerustheid. 
Er zijn ook bandjes waarop een stem 
vertelt dat de spoedlijnkeuze alleen 
voor ‘levensbedreigende spoed’ kan 
worden ingetoetst. Ik vraag me dan 
altijd af of een kind dat op maan-
dagochtend van de trap valt en bui-
ten bewustzijn is geweest onder die 
levensbedreigende spoed valt, of 
dat de ouder die belt dan voor de 
optie assistente moet kiezen. 

Als je uiteindelijk de keuze hebt 
gemaakt, is het afwachten wat er 
gebeuren gaat. Komt mijn collega 
na een paar seconden of een paar 
minuten aan de lijn? Moet ik tijdens 
het wachten luisteren naar een 
 computerstem die aftelt hoeveel 
wachtenden er nog voor me zijn, 
krijg ik een muziekje te horen of 
alleen de overgangstoon?
Hoewel ik onder het luisteren en 
wachten aan al dit soort vragen 
denk en me daarmee vermaak (of 
nog een regel in een dossier typ, 
een brief door de scanner haal of 
een kopje thee zet), vind ik het con-
tact met een collega veel mooier. 
Die momenten dat je, naast het 
professionele gesprek, even een 
paar zinnen met elkaar wisselt die 
me kortstondig uit zakelijke sferen 
halen. Dat ik even niet uit mijn 
woorden kom en van mijn gesprek-
partner een grapje terugkrijg. Dat er 
aan de andere kant een enorme 
chaos lijkt te zijn en ik mijn collega 
succes wens met het laatste uurtje 
van de dag en daar een dankbaar 
‘dank je wel’ voor terugkrijg of dat 
ik een ingewikkelde kwestie oplos 
en, hoe bestáát het in een grote 
groepspraktijk, voor de derde keer 
precies dezelfde assistente aan de 
lijn krijg. Dat ik in de hectiek van 
alledag even verbinding voel. Waar-
na ik met een glimlach de telefoon 
weer neerleg.

bandje

MOnIQuE	HOLLEMA-SPIjKER,	
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)

SynthesHis 3 | 2015.indd   24 08-12-15   10:45



DECEMBER 2015 • SYNTHESHIS • 25

NOG VEEL TE WENSEN ROND UITWISSELING PATIËNTDOSSIERS

Samenwerken	lijkt	de	sleutel	
voor de oplossing

De nieuwste praktijktests met het patiëntverhuisdossier laten zien dat er nog veel te wen-

sen overblijft, ondanks alle inspanningen van de afgelopen jaren. Extra ingewikkeld is dat 

zaken die in de ene praktijk niet lukken, in andere praktijken onder vergelijkbare condities 

wel goed gaan. Om gek van te worden! Daarom was de centrale vraag tijdens de HIS-

Demodag 2015: hoe kunnen we dit doorbreken? 
GERDA MENSINK

TWEESPRAAK@KPNMAIL.NL 

Een ingewikkelde zaak in de huis-
artsautomatisering is en blijft het 
goed en veilig elektronisch over-
dragen van patiëntverhuisdossiers. 
Technisch is dit complex omdat elke 
verandering in een HIS gevolgen 
kan hebben voor de kwaliteit van de 
overdracht. Een fout is ook vaak niet 
te wijten aan één HIS, maar hangt 
vaak samen met zowel het exporte-
rende als importerende HIS. Daarom 
staat dit onderwerp al jaren hoog op 

de agenda van NedHIS en de HIS-
gebruikersverenigingen. 
Steeds meer huisartsen en assisten-
tes dragen de dossiers van patiënten 
die van huisarts veranderen elektro-
nisch over aan hun collega’s. Zeker 
sinds de komst van ZorgMail File 
Transfer is dat een stuk gemakke-
lijker geworden. In oktober hebben 
4692 (van de ongeveer 5000) huisart-
senpraktijken gebruikgemaakt van 
deze beveiligde elektronische route. 

Des te belangrijker is het om ervoor 
te zorgen dat de patiëntverhuisbe-
richten ook zo compleet en correct 
mogelijk worden geïntegreerd in de 
diverse HISsen. 

Kruistests
Sinds 2012 worden de stand van za-
ken en voortgang in de gaten gehou-
den aan de hand van kruistests. Dat 
houdt in dat in elk HIS verhuisdos-
siers worden ingelezen die afkomstig 
zijn van alle andere grotere HISsen, 
inclusief het eigen HIS. In september 
en oktober zijn er nieuwe praktijk-
tests uitgevoerd met CGM Huisarts, 
Medicom, MicroHIS, Promedico-ASP, 
Promedico-VDF, OmniHis Scipio, 
TetraHis en WebHis Zorgdossier. 
Deze keer niet op testsystemen bij de 
HIS-leveranciers, maar in de prak-
tijk van huisartsen uit de pakket-, 
programma- of softwarecommissies 
van de verschillende HISsen. En ook 
niet met allemaal dezelfde gestan-
daardiseerde testdossiers, maar met 
testdossiers die de huisartsen zelf 
hebben aangeleverd. Daardoor was 
er een grote variatie in inhoud, om-
vang en complexiteit. Op die manier 
is getracht om de werkelijkheid zo 
goed mogelijk te benaderen. 

NOG VEEL TE WENSEN ROND UITWISSELING PATIËNTDOSSIERS
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De tests zijn uitgevoerd en geanaly-
seerd door Marcel Leijten, technisch 
projectleider van ION, en Harm 
Jan Lamers, voormalig huisarts en 
productmanager bij verschillende 
HIS-leveranciers. Harm Jan heeft zijn 
sporen al eerder verdiend met het 
verhuisbericht. Hij was de stuwende 
kracht van het NedHIS-project dat 
in 2008 resulteerde in een werkend 
verhuisbericht. Toen enkele jaren la-
ter duidelijk werd dat er regie nodig 
was om het verhuisbericht werkend 
te houden, heeft de stichting Inschrij-
ving Op Naam (ION) in overleg met 
NedHIS de kartrekkersrol op zich 
genomen. 

Wat	wordt	er	overgedragen?	
Een patiëntverhuisdossier bestaat 
uit verschillende documenten: het 
EPD-overdrachtbericht (vroeger: 
MEDOVD), een pdf-bestand van het 
medisch dossier, een zip-bestand 
van alle correspondentie die niet is 
geïntegreerd in het EPD-overdracht-
bericht. Het gebeurt niet altijd, maar 
het is een goede zaak als de huisarts 
die het dossier overdraagt daaraan 
een brief met de belangrijkste medi-
sche gegevens en aandachtspunten 
betreffende de patiënt toevoegt. 

Tests	september-oktober	2015
Eerst zijn de EPD-overdrachtbe-
richten technisch doorgelicht. Er is 
gekeken in hoeverre zij afwijken van 
het afgesproken standaardbericht. 
Dat kan bijvoorbeeld gaan om een 
punt in plaats van een komma. Bij de 
berichten van alle HISsen zijn syntac-
tische en semantische op- en aan-
merkingen te maken, maar directe 
invloed daarvan op fouten bij het 
importeren hebben Marcel en Harm 
Jan nog niet kunnen ontdekken. 
In acht verschillende huisartsen-
praktijken zijn de acht testdossiers 
geïmporteerd en is het resultaat 
ervan zorgvuldig onderzocht. Elke 
keer is gecontroleerd of en hoe de 
NAW-gegevens, episodes, probleem-
lijst, contacthistorie, journaalregels, 
meetwaarden, actuele medicatie, his-
torische medicatie, contra-indicaties, 

intoleranties en allergieën, attentie- of 
memovelden en de brieven in het 
EPD-overdrachtbericht zijn ingelezen 
in het nieuwe HIS. De uitkomsten zijn 
ingedeeld in drie categorieën: foutloos, 
goed met op- en aanmerkingen of echt 
fout. Als er iets niet goed gaat, kan 
dat liggen aan het importerende of het 
exporterende HIS, maar ook aan de 
combinatie van beide HISsen. En zelfs 
aan het betreffende dossier.

Resultaten
De uitkomsten vallen niet mee. Slechts 
bij een van de 64 geïmporteerde test-
dossiers gaat alles goed, namelijk bij 
het importeren van een Medicom-dos-
sier door Promedico-ASP. Opvallend is 
dat datzelfde Promedico-ASP tijdens 
de test de dossiers van MicroHIS, 
Promedico-VDF en Webhis Zorgdos-
sier helemaal niet kan inlezen. In totaal 
gaat het in negen gevallen helemaal 
mis en lukt het niet om het dossier 
te importeren. Negentien keer komt 
een deel van de gegevens niet in het 
nieuwe HIS terecht, omdat ze ontbre-
ken in het EPD-overdrachtbericht of 
omdat ze niet kunnen worden ingele-
zen. De resterende 35 gevallen gaan 
goed met een maar… Soms ontbreken 
bijvoorbeeld de referentiewaarden bij 
de meetwaarden, in andere gevallen is 
er sprake van foutieve doseringen of 
staat de medicatie geregistreerd onder 
hulpmiddelen. Voor de details per HIS 
kunt u terecht op de website van ION: 
www.inschrijvingopnaam.nl ➞ Projec-
ten ➞ Veilig Verhuizen.
De ervaringen van de aanwezige huis-
artsen en assistentes onderstrepen hoe 
complex het probleem is. Zo vertelt een 
huisarts dat hij onlangs van één huis-
arts drie dossiers tegelijk kreeg. Twee 
kon hij zonder problemen importeren, 
en de derde niet. Een ander vertelt dat 
hij als het niet lukt om een patiëntver-
huisdossier in te lezen, de vorige huis-
arts vraagt het dossier opnieuw klaar 
te zetten in ZorgMail File Transfer en 
dat het een tweede keer vaak wel goed 
gaat. Er zijn ook huisartsen die andere 
ervaringen hebben dan de testuitslagen 
laten zien. Zo lukt het een aanwezige 
Promedico-ASP-gebruiker wel om dos-

siers die afkomstig zijn uit MicroHIS, 
Promedico-VDF en Zorgdossier te 
importeren. En dat kan niet aan de 
versie van het HIS liggen, omdat die 
hetzelfde is. 

Pdf	als	controlemiddel
Vooral het gegeven dat dossiers niet 
altijd helemaal compleet en cor-
rect kunnen worden geïmporteerd, 
onderstreept het belang van de eis 
dat de nieuwe huisarts kan contro-
leren of de belangrijkste gegevens 
correct in zijn HIS staan. Daarvoor 
is het pdf-bestand van het complete 
dossier bedoeld. Harm Jan en Marcel 
raden huisartsen aan om dat altijd 
te gebruiken, want je kunt er niet 
blindelings op vertrouwen dat een 
geïmporteerd dossier 100 procent 
goed is. Het pdf-bestand is bovendien 
een juridisch document: het dossier 
dat is overgedragen door de vorige 
huisarts. Zowel bij het importeren als 
bij de bewerking ervan kunnen er im-
mers wijzigingen optreden in het oor-
spronkelijke EPD-overdrachtbericht. 
Op dit moment zien de pdf-bestanden 
van het medisch dossier er nog heel 
verschillend uit, en dat maakt het 
zoeken onnodig tijdrovend en inge-
wikkeld. Het advies van Marcel en 
Harm Jan luidt om HIS-overstijgende 
afspraken te maken over een stan-
daard qua format, inhoud en lay-out 
van het dossier in pdf-bestand. 

Nog meer aanbevelingen
Om een structurele kwaliteitsslag te 
maken in het patiëntverhuisbericht 
hebben Harm Jan en Marcel op basis 
van hun bevindingen een wensen-
lijstje opgesteld. Ze pleiten ervoor 
dat er bij elke nieuwe versie van een 
HIS op een centraal ingerichte plek 
tests met het EPD-overdrachtbericht 
worden uitgevoerd. De uitkomsten 
daarvan moeten beschikbaar zijn 
voor HIS-gebruikersverenigingen, 
HIS-leveranciers en ION. Op die ma-
nier kunnen de gebruikersverenigin-
gen en pakketcommissies in de gaten 
houden of er is getest en kunnen zij 
gemakkelijker druk uitoefenen op 
de HIS-leveranciers om de geconsta-
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teerde mankementen op te lossen. 
De HIS-leveranciers zullen bereid 
moeten zijn om soms samen met hun 
concullega’s aanpassingen door te 
voeren, een oplossing te vinden, als 
de oorzaak van een probleem aan 
beide kanten ligt. 
De bestaande standaard voor het 
EPD-overdrachtbericht (MEDEUR) 
moet goed met alle betrokkenen 
worden besproken om de interpreta-
tieverschillen uit de huidige EPD-
overdrachtberichten te elimineren. 
Marcel en Harm Jan nodigen daar-
voor binnenkort alle HIS-leveranciers 
uit, om samen keuzen en afspraken 
te maken.

Somberheid en hoop
Er zou ook een centraal meldpunt 
moeten worden ingericht voor im-
portproblemen bij verhuisdossiers. 
Nu komen assistentes en huisartsen 
vaak terecht bij de helpdesk van hun 
eigen HIS, terwijl het vaak gaat om 
de uitwisselbaarheid tussen de im- en 
exportkant samen. 
Zolang de huidige techniek wordt 
gebruikt zullen HIS-leveranciers en 
HIS-gebruikersverenigingen voort-
durend aandacht en energie moeten 
stoppen in het op peil houden van de 
kwaliteit van het patiëntverhuisdos-
sier. En alle betrokkenen moeten 
zich erbij neerleggen dat het nooit 
klaar is of perfect wordt. Met het oog 
op de toekomst pleiten Harm Jan en 
Marcel ervoor om voorbereidingen te 
treffen voor een nieuwe standaard. 
NedHIS lijkt de aangewezen koepel 
om het voortouw te nemen. 
De conclusie tijdens de HIS-Demodag 
was dubbel: enerzijds geven de prak-
tijktests aanleiding tot somberheid, 
anderzijds geven de grote aantallen 
dossiers die elektronisch worden 
overgedragen hoop en energie om 
ermee door te gaan. NedHIS en ION 
hebben afgesproken om zich niet 
neer te leggen bij de negatieve test-
resultaten. Ze blijven onverminderd 
energie stoppen in het optimaliseren 
van de uitwisseling tussen de HISsen. 
Het moet goed komen in het belang 
van de patiënt en de dokter. 

In een ideale 
huisartsenwereld…
‘Zou je een paar dagen willen waarnemen in onze praktijk?’ Ik kijk in het vrien-
delijke gezicht van een oudere collega en in mijn enthousiasme zeg ik direct: 
‘Ja graag!’ We praten nog wat over de praktijk en ik vraag met welk HIS wordt 
gewerkt. Als ik hoor om welk HIS het gaat wordt mijn enthousiasme getemperd. 
Dat laat ik niet merken, want ik wil uiteraard als de flexibele waarnemer overko-
men. Aarzelend geef ik toe dat ik er nog nooit mee heb gewerkt. ‘Is het goed als 
ik van te voren even langskom voor een korte instructie?’ ‘Geen probleem’, ver-
zekert de huisarts mij. ‘Het is een heel gemakkelijk systeem om mee te werken, 
eigenlijk spreekt het allemaal voor zich.’ Dat heb ik eerder gehoord…
Een week voor de waarneming krijg ik een hartelijke ontvangst en een uitgebrei-
de rondleiding. Een voorstelrondje, koffie en de coördinaten van de behandelka-
mer volgen. Bijna vergeten we de aanleiding van het hele circus: de ontrafeling 
van het HIS. De assistente toont vliegensvlug hoe het HIS wordt opgestart, de 
SOEP wordt ingevuld en, uiterst belangrijk, hoe het consult wordt gedeclareerd. 
Ze adviseert vooral de tabtoets te gebruiken. Bij mijn weten stammen tabtoetsen 
uit de vorige eeuw, maar ik knik braaf. Haastig voegt ze eraan toe: ‘Vergeet vooral 
niet op te slaan!’ Volgens haar kan er niets misgaan. Ik heb daar mijn bedenkin-
gen over, maar besluit de uitdaging aan te gaan.
De dag van de waarneming is aangebroken. De eerste patiënt komt binnen en 
na 5 minuten is het medische probleem opgelost. De echte uitdaging begint ech-
ter nu pas: het documenteren. ‘Waarom kan ik mijn zorgvuldig uitgetypte SOEP-
verslag niet opslaan?’ Ik druk op de onvolprezen tabtoets. Mijn vermoeden wordt 
bewaarheid, mijn uitgebreide verslag is verdwenen. Ik begin nogmaals aan het 
SOEP-verslag. Nu kom ik niet in Zorgdomein! Ik bel de assistente. Zij vindt het 
ook vreemd, maar wijdt het aan het feit dat ik als waarnemer vast niet geautori-
seerd ben. Uiteindelijk besluit ik dan maar een handgeschreven verwijsbrief te 
maken. Met weemoed denk ik terug aan mijn tijd als aios. In mijn eerste week 
kreeg ik maar liefst een half uur per patiënt, zodat ik alle tijd had om het HIS 
onder de knie te krijgen. Tijdens mijn opleiding is aan het hele ICT-gebeuren 
geen minuut gespendeerd. Misschien een mooie spoedcursus of nascholing ‘Hoe 
overleef ik de grote diversiteit aan HISsen’?
Met HISsen is het eigenlijk hetzelfde als met taal: enkele beheers je vloeiend, 
met sommige kun je je redelijk verstaanbaar maken en met de overige kun je 
maar moeilijk uit de voeten. Als je een HIS niet beheerst, is zo’n eerste dag echt 
overleven. Gelukkig kun je je na een dag redelijk ‘verstaanbaar’ maken. Doordat 
ik me nu al vaker door zo’n eerste dag heb geworsteld spreek ik gelukkig steeds 
meer HIS-talen redelijk tot vloeiend. Ik heb wel een aantal systemen uitverkoren 
en houdt daar rekening mee bij het aannemen van losse waarnemingen. In een 
ideale (huisartsen)wereld zouden wij huisartsen allemaal één HIS-taal spreken.

Karin van den Eerenbeemt | karinvde@hotmail.com
MET DANK AAN MARIËTTE NAGTEGAAL
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Zoekactie	naar	het	gebruik	
van  protonpompremmers
Geïnspireerd door hetgeen getoond werd op de 

laatste HIS-Demodag bij de opdracht statistiek (zie 

het artikel ‘Gegevens genoeg, maar kunnen we ze 

ook zelf analyseren?’ elders in dit nummer) toog de 

redactie aan het werk om u wegwijs te maken in 

zoekstrategieën. Deze komen geregeld van pas in 

de dagelijkse praktijk. Denk aan het verzamelen van 

gegevens voor uw FTO of het nalopen van resulta-

ten van de prescriptiemodules die diverse zorgver-

zekeraars hanteren. U krijgt de kale getallen van de 

Stichting Farmaceutische Kengetallen, maar klop-

pen die wel? Ook is het aardig om te kijken of het 

voorschrijfbeleid in uw praktijk in de loop der jaren 

is veranderd. Denk aan het effect van campagnes 

om het antibioticagebruik terug te dringen. Kortom: 

tal van vragen krijgen via uw statistiekmodule een 

antwoord.

Het meest eenduidi g en systematisch zoekt u door 

gebruik te maken van de ATC-codes van genees-

middelen. ATC staat voor de internationaal gehan-

teerde Anatomisch Therapeutische Chemische 

Code. Deze codes kunt u onder meer vinden in het 

Farmacotherapeutisch kompas. Tik de naam van 

een geneesmiddel in, bijvoorbeeld amoxicilline, en 

achter de naam ziet u de ATC-code, in dit geval 

J01CA04. Verschillende HISsen hebben de moge-

lijkheid zelf de ATC-codes te vinden. Deze codes 

zijn hiërarchisch opgebouwd – hoe meer tekens, 

hoe verfi jnder.

De opdracht voor deze Tip & Truc luidde: beschrijf 

hoe u een database-extractie uitvoert naar de aan-

tallen patiënten die in het jaar 2014 in uw praktijk 

een van de soorten protonpompremmers (PPI) heb-

ben gebruikt. Kan uw HIS ook tonen welke patiën-

ten dit betreft? 

De redactie
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Promedico-ASP
Een	zoekactie	aanmaken

Promedico-ASP heeft de projecten-
module opnieuw gebouwd. Hij is 
aanmerkelijk gebruiksvriendelijker 
en werkt sneller dan de vorige, 
want nu wordt gebruikgemaakt 
van een kopie van de database die 
elke nacht wordt ververst. U kijkt 
dus naar de situatie zoals die gis-
teren was. Overigens functioneert 
de oorspronkelijke projectmodule 
nog steeds. Deze Tip en Truc voert 
u stapsgewijs door de nieuwe pro-

jectenmodule, met als onderwerp 
de zeven soorten protonpomprem-
mers (PPI) die uw patiënten in het 
jaar 2014 hebben gebruikt (pan-
topac heeft een aparte ATC-code 
en laten we buiten beschouwing). 
U kunt dit soort zoekstrategieën 
ook toepassen op het gebruik van 
bijvoorbeeld antibiotica, slaapmid-
delen en antidepressiva.
U kunt het simpel houden en 
dan gaat het samenstellen snel. 

Het vereist concentratie en grote 
 accuratesse om een verfi jndere of 
ingewikkelder database-extractie 
samen te stellen, maar dat loont 
wel de moeite. Onze huisarts in 
opleiding had na een eenmalige 
 uitleg voldoende gezien en maakt 
nu zelfstandig en laagdrempelig 
zoekacties aan op diverse episode-
namen, medicatievoorschriften of 
bepalingen.
Ga naar Rapportage > Projecten. 

Figuur 1. Inperken van 
startpopulatie, eigen 
patiënt, ingeschreven op 
peildatum

Figuur 2. Als u op ATC-code 
zoekt, ziet u alle zeven proton-

pompremmers bij elkaar
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Kies linksonder Project toevoegen. 
Geef het project een naam. Kies 
als peildatum 31-12-2014. In het 
midden van het scherm ziet u het 
startveld. Ga hierop staan, klik 
met de rechter muisknop en kies 
Bewerken. Er verschijnt een pop-up 
met de mogelijkheden tot het in-
perken van de startpopulatie. Kies 
voor Eigen patiënt en Ingeschreven 
op peildatum (zie fi guur 1). 
Klik opnieuw met de rechter 
muisknop op het veld en nu opent 
zich een groot pop-upscherm 
Selectie verfi jnen (EN). Klik in het 
linkerdeel op Medicatie > ATC. U 
voert in het kleine gele veld rechts 
de ATC-code A02BC in. U kunt ook 

protonpompremmers in het rech-
ter tekstveld invoeren en op het 
zoekglaasje klikken. Dan wordt er 
een pop-upscherm geopende met 
alle zeven protonpompremmers 
(zie fi guur 2). 
Klik op de bovenste: omeprazol. 
Kies gebruikt in periode 1 jaar 
tot en met de peildatum. Klik 
op OK en u ziet op uw scherm 
een extra veldje eronder met als 
inhoud: Medicatie ATC A02BC01 
OMEPRAZOL Gebruikt in periode 
1 jaar. Klik met de rechter muis-
knop op dit nieuwe veldje en kies 
voor Selectie uitbreiden. Herhaal 
de stappen en kies pantoprazol. 
Herhaal deze stappen voor elke 
volgende protonpompremmer en 
u hebt zeven veldjes naast elkaar. 
Klik rechtsonder op Uitvoeren en 

in luttele seconden verschijnen de 
aantallen gebruikers per PPI-ge-
neesmiddel in het jaar 2014 op uw 
scherm (zie fi guur 3). 
Kies linksboven het tabblad 
Resultaat. Rechtsboven kunt u de 
selectiereden kiezen. U kunt overi-
gens ook met rechts op het veldje 
met het geneesmiddel klikken en 
kiezen voor Inzien. Het scherm vult 
zich met de eerste twintig namen 
van patiënten met geboortedatum, 
geslacht, adres en hoofdbehan-
delaar (zie fi guur 4). Rechtsonder 
ziet u knoppen voor acties, zoals 
mailmerge, etiketten of afdrukken. 
Linksboven ziet u de knop Uitvoer. 
Als u hierop klikt, ziet u opties als 
Aanmaken van een episodetitel, Een 
verrichting boeken, Export gege-
vens  set naar externe partijen en 
Memotekst aanmaken.
Promedico-ASP biedt aan andere 
ASP-gebruikers de mogelijkheid 
een bestaand project over te zetten 
naar een andere praktijk. Wilt u 
bovenstaand project van mij ont-
vangen, stuur dan een mailtje naar 
lugtkus@gmail.com en vermeld 
daarbij uw praktijknaam en vesti-
gingsplaats. U kiest na ontvangst 
linksonder Project importeren en 
klikt op OK. De peildatum kunt u 
telkens aanpassen, zodat u de aan-
tallen PPI-gebruikers over de ver-
schillende jaren kunt vergelijken.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM 

Figuur 3. De zeven protonpompremmers 
afzonderlijk, met aantallen gebruikers 

 gedurende een jaar

Figuur 4. Geanonimiseerd scherm van de 
patiënten die een protonpompremmer ge-
bruiken
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OmniHis
Een	medische	
 rapportage uitvoeren

Medische managementrapportages 
kunnen uit diverse vensters van 
OmniHis-Scipio worden gehaald. 
Op basis van de preventievensters 
(bijvoorbeeld OmniHisScipio > 

Preventie > Diabetes) zijn lijsten 
van patiënten te produceren die 
op zorgparameters tekortschieten, 
zonder dat u de codering hoeft te 
kennen. 

Figuur 1. Google op ‘WHO’, ‘PPI’, ‘ATC’. 
In de fi guur is de ATC-code op werkzame 
stofniveau benoemd. 
In OmniHis-Scipio > rapportage > medische 
rapportage kunt u zoeken op ATC-code.
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Voor de vensters OmniHisScipio > 
Rapportage > Medische rapportage 
en ZoekOpdrachten is wel enige 
kennis van codering nodig. Hieron-
der volgt een globale beschrijving 
van de stappen die u met OmniHis 
moet zetten om de verdeling over 
de voorgeschreven protonpomp-
remmers (PPI’s) per patiënt over 
het jaar 2014 te vinden, zoals de 
opdracht van de redactie luidde.
Als u op internet op ATC-code PPI 
zoekt, levert dat voor de PPI’s de 
ATC-code A02BC op. Op de betref-
fende internetpagina is de tabel 
van fi guur 1 te vinden. Wil u iets 
van het classifi catiesysteem van 
medicatie weten, google dan op 
trefwoorden ‘ATC’, ‘PPI’ en ‘WHO’. 
Er betreffende internetpagina legt 
het u precies uit en laat zien waar 
de ATC-code van alle medicatie te 
vinden is.

Door in OmniHis-Scipio > 
 Rapportage > Medische rapportage 
op de verder gedifferentieerde 
ATC-codes te zoeken, kunt u in-
zicht krijgen in het voorkeursbe-
leid met betrekking tot de verschil-
lende voorgeschreven PPI’s. De 
medische rapportage laat zien dat 
in 2014 250 patiënten omeprazol, 
71 patiënten pantoprazol, drie 
lansoprazol, twee rabeprazol en 61 
esomeprazol hebben gebruikt.
Als de praktijkmanager wil weten 
wie de voornaamste voorschrijver 
is geweest van de duurdere, maar 
effectievere PPI esomeprazol, 
dan kan deze hiervoor het venster 
ZoekOpdrachten gebruiken. Met 
een zelf gemaakte ZoekOpdracht 
wordt gevonden dat in 2014 141 
recepten van esomeprazol als 
PPI zijn voorgeschreven bij 47 
patiënten. Acht recepten werden 

Figuur 2. Het venster MedischeRapportage, 
dat u op relatief eenvoudige wijze allerlei 
managementinformatie toont. In deze rap-
portage is gezocht naar het gebruik van 
omeprazol.
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voorgeschreven door dokter A en 
twee door dokter B. De overige 37 
voorschriften betroffen recepten 
voor herhaalmedicatie die door de 
assistentes zijn aangemaakt.
De oplettende lezer zal opmerken
dat het resultaat bij Medische rap-
portage over het aantal patiënten
dat esomeprazol gebruikt niet
hetzelfde is als bij ZoekOpdrach-
ten. Dat komt doordat in de lijst bij 
zoekopdrachten op PRK-nummer 
is gezocht. De retourrecepten 
van de apotheek staan in GPK 
genoteerd. De ATC-code (zoals 
die in Medische rapportage werd 
gebruikt) bevat beide nummers. 
Dit verklaart een verschil. Met 
andere woorden, in de medische 
rapportage zijn ook retourrecepten 
opgenomen die door specialisten 
zijn voorgeschreven.
Zowel de zoekopdrachten in de 
medische rapportage, als de SQL-

statements in de ZoekOpdrachten 
zijn opnieuw te gebruiken (als 
zoekbestandje, dat u kunt opslaan 
in de database of op een usb-stick 
en dergelijke). 
De meeste rapportages zijn 
gewoon tijdens de praktijkuren 
te produceren zonder dat de 
werkprocessen van de praktijk 
worden beïnvloed. Daarbij worden 
de zoekopdrachten gewoon op 
de database uitgevoerd en u kunt 
direct bewerkingen op grond van 
het resultaat laten maken. Voor 
het gebruiken van de betreffende 
zoekmodules worden cursussen 
gegeven.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 3. Het venster ZoekOpdracht. 
Dit gebruikt u om gedetailleerde informa-
tie te verkrijgen. De getoonde zoekop-
dracht heeft een lijst gegeneerd van het 
aantal esomeprazol-recepten, per patiënt 
en per voorschrijver.
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CGM Huisarts
Een oproep aanmaken

Figuur 2. Het lege invulscherm Figuur 3. Het medicatieselectiescherm

Met behulp van Oproepen onder 
Patiëntbeheer is het heel eenvoudig 
om een overzicht te maken van alle 
patiënten die in 2014 een voor-
schrift hebben gehad van proton-
pompremmers. Dat gaat als volgt. 
Open Oproepen en klik op Patiënt-
beheer in het bovenbalkmenu. De 
link naar Oproepen komt tevoor-
schijn (zie fi guur 1). Wanneer u 
Nieuw aanklikt, verschijnt een leeg 
invulscherm (zie fi guur 2). Hier 
kunt u in het veld Omschrijving op-
roep een passende titel invoeren en 
dan verdergaan met aanvinken van 
Selectie medicatie. Vervolgens klikt 
u rechts daarvan op Selectie.

Figuur 1. De link naar Oproepen
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Na het aanklikken verschijnt een 
medicatieselectiescherm (fi guur 3). 
Als u bij Groep ‘ATC-code’ invult 
en bij Zoek sleutel ‘A’, verschijnt 
een overzicht van de Maag-darm- 
en metabolisme-ATC ’s. Het zoeken 
is dan naar A02BC als sleutel voor 
de protonpompremmers. Klik eerst 
Alle beginnend met en Moet voor-
komen aan en deze wordt toege-

Figuur 4. 
 Schermoverzicht 
na het uitvoeren 
van de gemaakte 
oproep

voegd. Dan verschijnt het scherm 
van fi guur 4.
Hierna kunt u de schermen sluiten 
en de nieuw gemaakte oproep 
opslaan. Als u op Opslaan hebt 
geklikt, verschijnt het overzichts-
scherm met oproepen, waarbij 
de laatst gemaakte oproep al 
direct is geselecteerd. Kiest u 
voor Uitvoeren, dan verschijnt het 

actiescherm. Als u de data van 
01-01-2014 tot en met 31-12-2014 
invult, krijgt u een overzicht van 
de gezochte patiëntgroep. Let wel: 
ook de uitgeschreven patiënten 
moeten voor de volledigheid wor-
den meegenomen, het gaat immers 
over alle voorschriften van 2014.

REné	VAn	LEEuWEn
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS
Werken	met	de	
 statistiekmodule

Met de statistiekmodule van 
MicroHIS kan het aantal perso-
nen dat een voorschrift voor een 
protonpompremmer heeft gekre-
gen in een bepaald tijdvak worden 
uitgespoeld. Het is niet alleen 
mogelijk de aantallen te verkrijgen, 
maar ook een overzicht van de 
individuele patiënten bij wie het 
geneesmiddel is voorgeschreven. 
De selectie vindt plaats onder de 
categorie vaste patiënten.
Om te beginnen moet u de ATC-
code van de protonpompremmers 
opzoeken. Dat kan met behulp van 
het Farmacotherapeutisch kom-
pas, maar u kunt de ATC-code ook 
vinden achter het geneesmiddel in 
het scherm MDI-N-03 Selecteer me-
dicatie, dat verschijnt als u bijvoor-
beeld omeprazol hebt geselecteerd 
om voor te schrijven (zie fi guur 1).
De ATC-codes zijn als volgt:
• omeprazol: A02BC01

• pantoprazol: A02BC02
• lansoprazol: A02BC03
• rabeprazol: A02BC04
• esomeprazol: A02BC05

Al deze prazolen vindt u onder de 
ATC-code A02BC. Het combina-
tiepreparaat met als bestanddelen 
amoxicilline, claritromycine en 
pantoprazol heeft de ATC-code 
A02BD04.
Via het Hoofdmenu en Manage-
ment Informatie, opent u in Snelle 
toegang de statistiekmodule. 
Klik daar eerst op de knop Wis 
selectiecriteria om een eventuele 
bestaande oude selectie te wis-
sen. Klik nu in het vak Rubrieken 
linksboven op de regel ‘Categorie’ 
(zie fi guur 2). Rechtsboven ziet 
u in het vak  Velden in blauw de 
regel ‘Categorie’ staan. Zorg ervoor 
dat de cursor in het vak Waarde 
knippert. Druk nu op functietoets 

F1. De tabel van de verschillende 
categorieën patiënten verschijnt. 
Dubbelklik op ‘vaste patiënt’. In 
het vak Waarde staat nu ‘01’. Let 
erop dat onder het vak Velden als 
keuzecriterium ‘==(is gelijk aan)’ 
is geselecteerd. Klik op de knop 
Toevoegen. In het centrale vak 
Selectie-criteria bovenin ziet u nu 
‘01’ staan. Vervolgens kiest u in het 
vak Rubrieken voor ‘Medicatie’. U 
ziet nu rechtsboven in het vak Vel-
den de bovenste regel ’Prescriptie-
code’ in blauw. Selecteer de regel 
‘ATC-code’ door er met de linker 
muisknop op te klikken (zie fi guur 
3). Vul in het invulvak bij Waarde 
de ATC-code in. Bij omeprazol is 
dat dus A02BC01. Klik op de knop 
Toevoegen.
In het middelste deel van het 
scherm vult u links bij Rubriekspe-
riode respectievelijk 01-01-2014 en 
31-12-2014 in. Centraal vult u bij 

Figuur 1. De ATC-code achter het geneesmiddel
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Leeftijd v.a. ‘0’ in en bij Leeftijd t/m 
‘110’. Kies als stapgrootte 20. Doet 
u dat niet dan rekent MicroHIS de 
uitslagen in stapgroottes van 5 jaar 
uit. Klik het rondje Aantallen tonen 
rechts aan bij Opties (zie fi guur 4). 
Wilt u de namen van de geselec-
teerden graag weten, dan klikt u 
het erboven liggende rondje aan. 
Klik nu op de knop Akkoord. Mi-
croHIS produceert vervolgens de 
gewenste output (zie fi guur 5).
Voordat u een volgende selectie 
invoert, klikt u eerst op de knop 

Wis selectiecriteria.
Het is ook mogelijk een selectie 
te maken op de hele groep van de 
prazolen. Dat gebeurt met de ATC-
groepscode A02BC. Als u hierop 
een selectie wilt maken, dan moet 
u erop letten dat u voor het invoe-
ren van de groepscode in het vak 
Waarde, eerst vlak daarboven de 
selectiewijze verandert. U klikt dan 
op het kleine driehoekje achter de 
regel ‘==(is gelijk aan)’ en kies dan 
voor ‘^=(begint met de tekst)’. U 
zoekt immers niet op een exacte 

ATC-code met 7 posities, maar op 
een groep van geneesmiddelen 
waarvan de ATC-code begint met 
‘A02BC’. De rest gaat als hierboven 
beschreven.
Het lijkt allemaal misschien 
ingewikkelder dan het is. Als u 
de instructies vol gt, zult u snel 
doorhebben hoe u bij andere 
 geneesmiddelen eigen selecties 
kunt maken.

WIM	j.	jOngEjAn
WJONGEJAN@PLANET.NL

Figuur 2. De keuze ‘Categorie’

Figuur 3. Let erop dat u de regel ATC-code selecteert Figuur 5. Aantallen vaste patiënten die in 2014 omeprazol hebben gebruikt

Figuur 4. Geef de keuze van het tijdvak en de aantallen aan
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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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