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DE VERNIEUWDE GRIEP
MODULE VAN MICROHIS X 

MICROHIS X KENT SINDS JAAR EN DAG EEN GRIEPMODULE TER 

ONDERSTEUNING VAN DE GRIEPCAMPAGNE. DEZE MODULE 

WAS LANGZAMERHAND AAN VERVANGING TOE, WANT HIJ 

ZOU TE BEWERKELIJK EN TE WEINIG GEAUTOMATISEERD ZIJN. 

DE HOOGSTE TIJD DUS OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U MET 

INGANG VAN DE GRIEPCAMPAGNE 2017 GEBRUIK KUNT MAKEN 

VAN DE VERNIEUWDE GRIEPMODULE.

PER 1 JULI VAN DIT JAAR TREEDT DE WET CLIËNTENRECHTEN BIJ ELEKTRONISCHE 

VERWERKING VAN GEGEVENS GEFASEERD IN WERKING. VOORTAAN MOETEN 

ALLE ZORGAANBIEDERS VOLDOEN AAN EEN DRIETAL NORMEN BETREFFENDE 

DE TOEGANG TOT MEDISCHE GEGEVENS EN ‘LOGGING’. AAN HIS-LEVERANCIERS 

DE TAAK OM DIT ALLES TECHNISCH MOGELIJK TE MAKEN. VOOR HUISARTSEN IS 

ER EVENEENS FLINK WAT WERK AAN DE WINKEL.

6

INHAALSLAG VOOR INFORMATIEBEVEILIGING8

SynthesHis is het gezamenlijke 

tijdschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego

EDITIE 2 - 2017 | JAARGANG 16

COVERFOTO: LANDGRAPHICS

12
DE VERSNIPPERDE ORGANISATIE VAN ONS ZORGSTELSEL STROOKT 

NIET MET DE DEMOGRAFISCHE ONTWIKKELING. STROOMLIJ NING 

VAN HET ZORGAANBOD IS VEREIST OM DE KWALITEIT TE WAAR-

BORGEN EN DE KOSTEN TE BETEUGELEN. ALDUS PIM VALENTIJ N, 

FYSIOTHERAPEUT EN GEPROMOVEERD GEZONDHEIDSWETEN-

SCHAPPER, DIE DE AANWEZIGEN OP HET NEDHIS-CONGRES EEN 

SPIEGEL VOORHIELD. ‘HUISARTSEN MOETEN IN BEWEGING KOMEN 

EN ZORGEN DAT ZE ALS PROFESSIONAL AAN HET ROER BLIJ VEN.’

‘HUISARTSEN ZITTEN OP EEN POT MET GOUD’
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Veilig, 
 strategisch en 
geïnspireerd 
Ontwikkelingen in de 
HIS-wereld kunnen af-
hangen van de inzet van 
een enkel persoon. Zijn 
hele beroepsleven lang 
heeft Vok Buur bijgedra-
gen aan nieuwe ontwik-
kelingen. Dat hij een 
goede neus heeft voor 
de interesse van gebruikers maakt dat hij anno 2017 
nog steeds actief is. 
Pim Valentijn hield de plenaire voordracht op het 
NedHIS & EZD congres in maart jl. Zijn boodschap, 
die hij nog eens rustig voor onze lezers uit de doeken 
doet, is dat de huisartsen beter moeten nadenken 
over de manier waarop zij hun centrale rol in de zorg 
kunnen uitbuiten. Ze zitten op een pot met goud – 
Valentijn pleit dan ook voor strategisch denken. Chris-
tie Manintveld liep door de wandelgangen van het 
congres en vroeg de bezoekers naar de indrukken die 
zij hebben opgedaan. 
Veilig werken met het HIS is in de context van de 
 huidige maatschappelijke ontwikkelingen erg belang-
rijk. Het komt aan op de toegang tot de patiënt-
gegevens en achteraf na kunnen gaan wie op welk 
moment in welk patiëntdossier heeft gekeken (de log-
ging). We besteden in een gesprek met Quintus Bos-
man aandacht aan de afspraken die daarover tussen 
alle betrokken partijen zijn gemaakt. Ook Zorg Domein 
heeft zich met hun verwijsapplicatie aangepast aan de 
nieuwe eisen omtrent veilig werken. Bas Vermeulen 
legt uit hoe het werkt.
De redactie probeert geregeld in te gaan op vaak 
heel gewone vragen die leven bij gebruikers. Deze 
keer gaat het over het papierloos doorzetten van een 
telefonische vraag aan de huisarts met gebruik van 
het HIS. Iets wat heel vaak voorkomt. De redactie-
leden vertellen hoe hun eigen HIS dit handig oplost.
De praktijkaccreditering is elk jaar een flinke klus. Hoe 
kunnen de overzichtsfuncties en zoekfuncties waar-
over elk HIS beschikt daarbij ondersteunen? Er blijkt 
meer te kunnen dan we vaak denken. De redactie 
vond dit een zinvol onderwerp voor de tips en trucs in 
dit nummer. Ook hebben we weer een aantal nieuws-
berichten en columns voor u.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

HOE VERWERKT DE ASSISTENTE EEN VRAAG VAN 

EEN PATIËNT HET BEST IN DIENS DOSSIER EN LAAT 

ZE DE VRAAG DOOR DE ARTS BEANTWOORDEN? 

HOE WEET DE ARTS DAT ER EEN VRAAG VOOR HEM 

IS EN DE ASSISTENTE DAT ER EEN ANTWOORD IS? 

WE LATEN ZIEN HOE PROMEDICO-ASP, OMNIHIS-

SCIPIO, CGM-HUISARTS EN MICROHIS DEZE KWESTIE 

PAPIERLOOS OPLOSSEN.

HOE VERWERK JE ALS 
ASSISTENTE EEN TELE
FONISCHE VRAAG?

24



MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

VOK BUUR       ‘Ik wil gewoon elk jaar wat nieuws’

4 • SYNTHESHIS • JULI 2017



JULI 2017 • SYNTHESHIS • 5

In militaire dienst volgde hij een 
cursus Artsenbezoeker waar hij niet 
voor slaagde, maar die hem wel op 
het idee bracht om Geneeskunde te 
gaan studeren. Zo gedacht, zo ge-
daan: ‘Ik vond ieder specialisme leuk 
en wist niet wat ik moest kiezen’, 
vertelt Buur. ‘Totdat ik twee weken 
stageliep bij een huisarts en de 
afwisseling van dat vak ontdekte. Je 
weet overal iets van en tegelijkertijd 
kun je niet alles weten. Mijn grootste 
zekerheid was dan ook mijn onzeker-
heid. Als je die erkent blijf je altijd 
verder kijken en onderzoeken. Als 
huisarts mag je een hele tijd “meelo-
pen” met mensen. Sommigen ben je 
af en toe even kwijt als ze in het 
ziekenhuis terechtkomen. Als specia-
list loop je telkens maar een klein 
stukje mee. Vervolgens ben je ze de 
hele tijd kwijt. Daarnaast vind ik het 
vertrouwen dat mensen jou als 
huisarts geven bijzonder mooi.’

Dubbelrol
‘Eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
kregen we tijdens een workshop een 
computer aangeboden door MSD. Met 
een grote auto haalden mijn collega 
en ik het apparaat op en het experi-
menteren begon. Totdat mijn collega 
het commando “format” op alle schij-
ven gaf: alles was weg. Het sprak me 
direct aan om met de computer te 
werken en toen de eerste HISsen 
ontwikkeld werden, wilde ik dichtbij 
het vuur zitten, zodat ik kon meeden-
ken over het pakket en het echt een 

VOK BUUR       ‘Ik wil gewoon elk jaar wat nieuws’
Lukt het niet rechtsom, dan gaat hij wel linksom: dat is hoe col-
lega’s Vok Buur typeren. Deze – inmiddels gepensioneerde – 
huisarts wordt dit jaar zeventig en zet zich al meer dan 25 jaar 
met veel plezier in voor verbetering van het HIS.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NL
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goed hulpmiddel zou worden, voor mij 
en voor alle huisartsen. Al snel werd ik 
lid van de softwarecommissie van 
CGM Huisarts (voorheen Arcos) en 
werd ik ook adviseur bij CGM (voor-
heen EuroNed). Die dubbelrol wordt 
mij weleens kwalijk genomen, maar 
het is prima te combineren. Ik heb 
altijd tegen het bedrijf gezegd: “Ik ben 
er voor de gebruiker, dus ik ben er om 
jullie te leren wat handig is, en niet 
andersom.” Uiteraard vormt nieuws-
gierigheid naar elkaars ideeën wel de 
basis van de samenwerking.’

Speeltuin in het zuiden
Al meer dan 25 jaar is Buur actief in de 
huisartsenautomatisering en hij gaat er 
mee door. ‘Soms vragen mensen zich af 
hoe je het allemaal weet te combine-
ren. Ik had mijn werk als huisarts in de 
praktijk, maar ook bij het asielzoekers-
centrum, en mijn activiteiten in de 
automatisering. Daarnaast ben ik ook 
vader van vijf kinderen. Een enorm 
belangrijke energiebron die als een 
rode draad door mijn leven loopt, is 
sport. Ik loop hard, fiets en schaats 
graag. Fysiek word je er sterk van, en 
mentaal ook, want het maakt je hoofd 
even leeg. De Elfstedentocht in 1985 
was een hoogtepunt. Dat ik die met 
een redelijk gemak uitreed, gaf zeker 
een kick. Daarnaast ervaar ik veel 
verschillende dingen tegelijk doen niet 
als uitputtend. De afwisseling is juist 
prettig. Ik ben inmiddels met pensioen, 
maar toen ik mijn praktijk nog had 
vond ik het heerlijk om mij geregeld 

een dag met het pakket bezig te hou-
den. Ik noemde het “mijn speeltuin in 
het zuiden”. Helemaal bijgetankt 
kwam ik dan weer terug in Den Hel-
der.’

Nog geen meewarige blikken
‘Ik heb wel gedacht dat ik nu ik geen 
huisarts meer ben, te ver van de prak-
tijk kom te staan om nog een bijdrage 
te kunnen leveren. Maar ik merk dat ik 
zoveel van het pakket weet, dat ik nog 
jaren mee kan. De meeste mensen 
gebruiken namelijk nog lang niet alles 
wat het pakket te bieden heeft. Voor-
alsnog gaan anderen niet meewarig 
kijken als ik iets zeg. En er is niemand 
die me vraagt of het zo langzamerhand 
geen tijd is om met mijn camper te 
gaan rijden. Trouwens, dat doe ik 
sowieso wel.’

Veel plezier
‘In de loop der jaren is het HIS steeds 
beter geworden. Sommige verbeterin-
gen vragen om een lange adem en er 
zijn mensen die daar moe van worden. 
Ik heb daar geen last van. Misschien 
ben ik overdreven optimistisch over 
mijn kansen om iets bij te dragen, 
maar ik heb toch het idee dat ik elke 
keer iets voor elkaar krijg. Dat geeft 
enorm veel plezier. Ik wil gewoon elk 
jaar iets nieuws. Tijdens de afgelopen 
demodagen heb ik mijn idee over het 
individueel zorgplan (IZP) gedeeld: 
klein beginnen met iets waar je als 
gebruiker echt iets aan hebt. Ik zei dat 
ik in maart – voor het congres – met 
een prototype zou komen. Als ik zoiets 
roep, zijn er altijd mensen die zeggen 
dat ik dat niet ga redden.’ Breed la-
chend: ‘Op 21 maart was het klaar. Als 
ik een idee heb en de leverancier zegt 
“kan niet” dan is mijn antwoord: “Ga 
er maar vast aan wennen dat ik het 
wil.” Tja, ik ben gewoon een beetje 
eigenwijs, dat zit in mijn aard.’  



Promedico 
verhuist  
naar nieuw 
pand

Promedico heeft in maart een 
nieuw pand in Utrecht betrokken. 
Alle  medewerkers zijn nu op 
dezelfde verdieping gehuisvest. 
Bij de opening werden Atlas-
bestuurders Menno Riemeijer en 
Leo van Rooijen verrast: er is een 
namelijk een vergaderzaal naar 
hen vernoemd.  
Zowel Menno als Leo zijn al 
jarenlang actief voor de gebrui-
kersvereniging Atlas en zetten 
zich tomeloos in voor de ontwik-
keling van het HIS. Ook is er een 
Levelink-vergaderzaal ter nage-
dachtenis aan Herman Levelink 
en alles wat hij voor de ontwikke-
ling de Nederlandse  HISsen heeft 
betekend. (de redactie)

VERLICHTING VAN DE ADMINISTRATIEVE LAST

De vernieuwde griep module van MicroHIS X

MicroHIS X kent sinds jaar en dag een griepmodule ter 
ondersteuning van de griepcampagne. Deze module was 
langzamerhand aan vervanging toe. De griepmodule werd 
gezien als te bewerkelijk en te weinig geautomatiseerd. 
De hoogste tijd dus om ervoor te zorgen dat u met ingang 
van de griepcampagne 2017 gebruik kunt maken van de 
vernieuwde griepmodule.

SANDRA BIK
SBIK@DXC.COM

De nieuwe griepmodule heeft tal van 
voordelen boven de oude versie. 
Afhankelijk van de indicatie worden 
patiënten meteen op de oproeplijst 
geplaatst, zonder dat deze patiënten 
eerst op de beoordeellijst verschijnen. 
U kunt op inzichtelijke wijze per 
indicatie instellen of patiënten met die 
indicatie opgeroepen, beoordeeld of 
uitgesloten moeten worden van de 
griepcampagne. Standaard is dit 

Figuur 1. Een voorbeeld van de beoordeellijst

ingesteld conform de richtlijnen van 
NHG/SNPG. 
Op basis van de indicaties en de 
registratie in het patiëntdossier (leef-
tijd, ICPC, medicatie) worden automa-
tisch de selectieredenen vastgesteld. 
Het is echter ook mogelijk om zelf een 
selectiereden in te voeren. Patiënten 
bij wie niet direct duidelijk is of ze 
moeten worden opgeroepen, komen 
op de beoordeellijst (zie figuur 1). 
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VERLICHTING VAN DE ADMINISTRATIEVE LAST

De vernieuwde griep module van MicroHIS X

Figuur 2. Een voorbeeld van het griepdossier van een patiënt

Vanuit de beoordeellijst kunt u het 
dos sier van een patiënt openen, zodat 
u meteen alle informatie bij de hand 
heeft op grond waarvan u kunt beoor-
delen of de patiënt gevaccineerd moet 
worden.

Het griepdossier
Elke patiënt heeft een griepdossier (zie 
figuur 2). In dit dossier kunt u ruim 
voordat de griepcampagne begint 
vastleggen dat de patiënt een griep-
weigeraar is, waardoor de patiënt niet 
op de oproeplijst of beoordeellijst 
wordt getoond. Ook kunt u in het 
griepdossier vastleggen dat de patiënt 
thuis gevaccineerd moet worden. Als 
de patiënt niet geïndiceerd is, kunt u 
registreren dat de patiënt op eigen 
verzoek gevaccineerd wil worden. Dit 
kunt u bijvoorbeeld doen als de pati-
ent op uw spreekuur komt.
In het griepdossier kunt u de status 
van de patiënt in de actieve griepcam-
pagne zien. Voorbeelden van de 
griepstatus zijn: Te beoordelen, Oproe-
pen, Oproep verstuurd, Gevaccineerd. 
Het griepdossier toont ook de selectie- 
en/of uitsluitredenen op grond waar-
van de patiënt is geselecteerd of 
uitgesloten van de griepcampagne. 
Er zijn afzonderlijke overzichten 
beschikbaar van patiënten die thuis 
gevaccineerd moeten worden of 
patiënten die op eigen verzoek gevac-
cineerd willen worden. Ook is een 
overzicht beschikbaar met patiënten 
die wel een indicatie hebben, maar 
zijn uitgesloten van de griepcampag-
ne. U kunt deze lijst doorlopen om te 
controleren of u sommige patiënten 
toch wilt oproepen vanwege een hoog 

grieprisico. Daarnaast vindt er volle-
dige controle plaats op contra-indica-
ties en allergieën, die aan het griep-
vaccin gerelateerd zijn.

Training griepmodule
U kunt de oproepbrieven in gedeelten 
afdrukken, waarbij u kunt aangeven 
dat u de oproepbrieven opnieuw wilt 
afdrukken als tijdens het afdrukken 
iets fout is gegaan. U kunt een ver-
zendlijst samenstellen met patiënten 
met een e-mailadres, zodat u deze 
patiënten de oproepbrief met behulp 
van externe software per e-mail kunt 
toezenden. Op de oproepbrief wordt 
een barcode geplaatst. Bij het adminis-
treren van de vaccinatie kunt u de 

barcode op de oproepbrief scannen om 
snel de patiënt te selecteren en de 
vaccinatie vast te leggen. Ook als het 
afdrukken en verzenden van de op-
roepbrief door een externe partij wordt 
afgehandeld, kan er een barcode op de 
oproepbrief worden afgedrukt.
Tijdens de campagne is steeds inzich-
telijk hoeveel patiënten nog beoor-
deeld, opgeroepen of (thuis) gevacci-
neerd moeten worden.
Met de nieuwe griepmodule wordt de 
administratieve last van de griepcam-
pagne een stuk kleiner. Wilt u van 
deze module optimaal gebruikmaken, 
dan kunt u bij het MicroHIS X-service-
center een training griepmodule 
aanvragen. 
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QUINTUS BOSMAN:  ‘VANAF 2020 KAN DE PATIËNT ONLINE NAGAAN OF ER IEMAND IN ZIJN DOSSIER HEEFT RONDGENEUSD’

PROGRAMMA BEVEILIGING EERSTELIJNS INFORMATIESYSTEMEN (BEIS) ZIET LEVENSLICHT

Inhaalslag voor informatiebeveiliging

Inloggen in je HIS enkel met je gebruikersnaam 
en wachtwoord? Het gebeurt, maar niet lang 
meer. Per 1 juli van dit jaar treedt de Wet Cliënten-
rechten bij elektronische verwerking van gege-
vens gefaseerd in werking. Voortaan moeten 
alle zorgaanbieders voldoen aan een drietal nor-
men betreffende de toegang tot medische 
 gegevens en ‘logging’. Aan HIS-leveranciers de 
taak om dit alles technisch mogelijk te maken. 
Voor huisartsen is er eveneens werk aan de win-
kel. Zij moeten hun organisatie zo inrichten dat 
zichtbaar wordt wie, wanneer, welke medische 
gegevens raadpleegt. Onterechte inzage kan zo 
worden opgespoord. 

ANNET MUIJEN
 ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

gras. Immers: wie kunnen er allemaal grasduinen 
in gevoelige patiënt informatie? Adequate beveili-
ging van medische  dossiers is geboden, maar aan 
die beveiliging schort nog wel het een en ander, 
zo bleek uit een quick scan die in 2012 op initia-
tief van een viertal eerstelijnskoepels – NHG, LHV, 
KNMP en InEen – is  uitgevoerd. In samenspraak 
met de leveranciers van informatiesystemen is 
besloten om met hulp van expertisecentrum Nictiz 
een pakket van eisen op te stellen dat veilig ge-
bruik van digitale gegevens moet garanderen.  

Hebben en weten
Vier jaar lang heeft het geduurd om de vertaalslag van 
wet- en regelgeving naar de dagelijkse praktijk te 
maken. Het resultaat, een tweedelige ‘handreiking’ 
Beveiliging Eerstelijns InformatieSystemen (BEIS), 
beoogt een praktische leidraad te bieden voor leveran-
ciers en gebruikers.
Het eerste deel handelt over authenticatie: het identifi-
ceren en controleren van de persoon die toegang 
wenst tot het systeem door middel van de tweefacto-
rauthenticatie. De twee factoren zijn te kenschetsen 
als iets wat men heeft en iets wat men weet. Gebrui-
kersnaam en wachtwoord zijn allebei weetjes en 
voldoen niet aan deze eis. Iets wat men heeft kan een 
pas zijn, maar ook een telefoon. Met een daarbij 
horend wachtwoord of code wordt de gebruiker 
geauthentiseerd.
De volgende fase betreft de autorisatie – het recht op 
toegang tot de gewenste gegevens op basis van func-
tie en verantwoordelijkheden in de organisatie. Toe-
gang tot patiëntgegevens is voorbehouden aan de 
behandelaar. Alleen in noodsituaties kan hiervan 
worden afgeweken en biedt de noodknop uitkomst.

Controle achteraf
Het tweede deel van BEIS beschrijft de ins- en outs 
rond de toegangslogging. Doel: achteraf vaststellen wie 
inzage heeft gehad in welke dossiers. Zo kan onte-
rechte inzage worden opgespoord en in de toekomst 
worden voorkomen. Controle vooraf is niet realiseer-

Vroeger maakten huisartsen gebruik van 
de groene kaart. Daar werden de patiënt-
gegevens op gekrabbeld, waarna de kaart 

in een kast werd opgeborgen, die op slot ging. Die 
tijd is voorbij. In het digitale tijdperk zijn medische 
gegevens makkelijk toegankelijk en eenvoudig uit te 
wisselen. Maar daar schuilt ook de adder onder het 
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baar, weet Quintus Bosman, senior adviseur bij 
Nictiz en een van de architecten van BEIS. ‘In spoed-
gevallen moet een zorgverlener door middel van een 
noodknop bij de benodigde medische  gegevens 
kunnen komen. Controle achteraf is dan een prag-
matische keuze. Om er zeker van te zijn dat deze 
taken ook worden uitgevoerd is het raadzaam één 
persoon hiervoor verantwoordelijk te maken. Dat 
kan de huisarts zelf zijn, maar ook een assistent of 
praktijkondersteuner. Vanaf 2020 kan trouwens ook 
de patiënt online nagaan of er iemand in zijn of haar 
dossier heeft rondgeneusd die daar niets te zoeken 
heeft. De patiënt kan dan om opheldering vragen.’

Wegwijs
BEIS pretendeert een praktische implementatiegids 
te zijn voor leveranciers en gebruikers van eerste-
lijnssystemen. Toch zijn de documenten nogal 
 technisch van aard en voor een leek niet bijster 
toegankelijk. Ook blijft onduidelijk hoe die con-
trole op de logging gestalte moet krijgen. ‘We 
kunnen  
het niet simpeler maken,’ zegt Bosman, ‘maar we 
hebben wel geprobeerd alles zo helder mogelijk uit 
te leggen. Er is zorgvuldig gekeken wat er kan,  
wat  haalbaar is. Een deel van BEIS handelt over  
de technische voorzieningen en is meer bedoeld 
voor de leveranciers dan voor de huisarts. Verder 
zijn de koepels bezig met het verspreiden van 
informatie en biedt bijvoorbeeld de LHV een 

QUINTUS BOSMAN:  ‘VANAF 2020 KAN DE PATIËNT ONLINE NAGAAN OF ER IEMAND IN ZIJN DOSSIER HEEFT RONDGENEUSD’

PROGRAMMA BEVEILIGING EERSTELIJNS INFORMATIESYSTEMEN (BEIS) ZIET LEVENSLICHT

Inhaalslag voor informatiebeveiliging

 cursus van één dagdeel aan om huisartsen-
praktijken wegwijs te maken in de hedendaagse 
wet- en  regelgeving en hen te ondersteunen bij  
de  imple mentatie.’

Inhaalslag
Informatiebeveiliging staat momenteel hoog op de 
maatschappelijke agenda. ‘Gedeeltelijk is het een 
inhaalslag,’ zegt Bosman, ‘want de afgelopen jaren 
heeft die veiligheid niet altijd de aandacht gekregen 
die ze verdient. De gestelde eisen zijn niet verzonnen 
om het de huisarts lastig te maken. Ik hoop dat men 
dat beseft en daarnaar handelt. En ik hoop dat de 
logging serieus ter hand wordt genomen en dat de 
controlefunctie door de patiënt geen loze letter blijft. 
Er zijn ook geautomatiseerde manieren denkbaar om 
te kijken of er in de logging geen gekke dingen 
gebeuren. Er kan bijvoorbeeld een signaal afgaan als 
er opeens meer in dossiers wordt gekeken dan ge-
bruikelijk. De ICT-leveranciers zijn momenteel serieus 
bezig om de systemen aan te passen en zo de ontwik-
kelingen bij te benen.’
De totstandkoming van BEIS is een zorgvuldig proces 
geweest, oordeelt Bosman. ‘Gebruikmaking van de 
inzichten, ervaring en kennis van ICT- leveranciers 
heeft ervoor gezorgd dat het technische gedeelte  
goed doordacht is. Ook de samenwerking met de 
eerstelijnspartijen was uitermate prettig.  
Het gaat om lastige materie, we hebben er hard aan 
gewerkt, maar ik kan tevreden terugkijken.’  
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Als elke seconde telt - niet op de HAP.

Slechts een deel van de dossiers is 
beschikbaar en de kwaliteit van die 
informatie laat vaak te wensen over.

Tij dens de telefonische triage gaat veel 
kostbare tij d verloren met het achterhalen 
van informatie die elders reeds bekend is.

MEDICATIE? 
 

ALLERGIE?

VISITE PRINTJE
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Als elke seconde telt - niet op de HAP.

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

Op basis van een onvolledig dossier 
moet de visite-arts tot een 

professionele beslissing komen.

DIT MOET VEILIGER 
EN EENVOUDIGER!

6 KEER
wordt dezelfde 

informatie 
overgedragen

Noteren van anamnese 
en lichamelij k onderzoek

Bellen naar meldkamer
met overdracht

Aanmelden bij  SEH
met overdracht

Schrij ven overdracht
voor ambulance

Mondelinge overdracht
voor ambulance

Invoeren in HIS
op de HAP

VISITE PRINTJE
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DR. PIM VALENTIJN OVER BROODNODIGE  
AANPASSINGEN IN DE ZORG VAN MORGEN

‘Huisartsen zitten  
op een pot met goud’
De versnipperde organisatie van ons zorgstelsel 
strookt niet met de demografische ontwikke-
ling. Stroomlijning van het zorgaanbod is vereist 
om de kwaliteit te waarborgen en de kosten te 
beteugelen. Op het onlangs gehouden NedHIS-
congres hield Pim Valentijn, fysiotherapeut en 
gepromoveerd gezondheidswetenschapper, in 
een wervelende voordracht de aanwezigen een 
spiegel voor. ‘Huisartsen moeten in beweging 
komen en zorgen dat ze als professional aan het 
roer blijven.’ 

ANNET MUIJEN
 ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

“Maar mijn hemel, waar moet ik beginnen?”’ 
‘De gezondheidszorg in Nederland doet het interna-
tionaal vergeleken heel goed’, zegt Valentijn. ‘Dat is 
een groot compliment aan alle zorgverleners. Daar 
staat echter tegenover dat ook de kosten vrij hoog 
zijn. Daarvan kun je zeggen: “Ach, zolang we het 
kunnen betalen, is dat geen ramp.” Maar als je kijkt 
naar de demografische ontwikkeling en de snelle 
toename van het aantal mensen met complexe en 
meervoudig chronische aandoeningen, wordt duide-
lijk dat de huidige versnipperde organisatie van zorg 
onbetaalbaar en daarmee onhoudbaar wordt. Zelf 
ben ik bezig met een onderzoek naar nierpatiënten. 
Dat is typisch zo’n groep waarvoor de zorg ongeloof-
lijk duur is. Het afgelopen jaar heb ik meer dan 
drieduizend onderzoeken door zitten akkeren en 
nergens wordt gerapporteerd hoeveel zorgprofessio-
nals zo iemand nu ziet. Toch schuilt daar het pro-
bleem, want we weten dat er gemiddeld zo’n vijftien 
tot twintig professionals rond zo’n patiënt cirkelen. 
Dan kun je op je vingers natellen dat het niet goed 
komt als je dat niet gaat regisseren.’

In uw voordracht toonde u een grafiek die laat 
zien dat 6 procent van de populatie verantwoorde-
lijk is voor 45 procent van de zorgkosten. Een 
alarmerend beeld. ‘Precies, en dat wordt alleen 
maar erger. Vanochtend las ik nog dat een onderzoe-
ker soortgelijke uitkomsten had gevonden voor 
patiënten met darmkanker: 5 tot 6 procent is verant-
woordelijk voor 35 procent van de kosten. Daar 
zitten allemaal dubbele handelingen in. We hebben 
ons zorgaanbod op het niveau van aandoeningen 
georganiseerd. Mijn stelling luidt dat we toe moeten 
naar mensgerichte zorg: beschouw die patiënt in zijn 
totale sociaal-economische en psychologische con-
text.’

Hij praat als Brugman. Ondersteunt zijn 
woorden met trefzekere gebaren en fei-
ten. Af en toe neemt hij een vlugge slok 

koffie, een hap van het koekje, om dan weer haas-
tig zijn betoog te vervolgen. Het is zonneklaar: 
Pim Valentijn, auteur van het proefschrift Rain-
bow of chaos. A study into the theory and practice 
of integrated primary care, heeft een missie. Een 
radicale en veelomvattende missie, die korte met-
ten maakt met de wijze waarop we in Nederland 
gewend zijn problemen aan te pakken. ‘Polderen,’ 
luidt stelling 10 bij zijn proefschrift, ‘een culturele 
erflast van Nederlanders, leidt tot zorgrenovatie 
in plaats van zorginnovatie.’
‘Ik had verwacht dat ik tomaten naar mijn hoofd 
geworpen kreeg als ik dit verhaal zou vertellen’, zegt 
hij grijnzend. ‘Na afloop hoorde ik dat mijn analyse 
herkenbaar was, gevolgd door de verzuchting: 
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Een van de vele workshops

Dat is toch al het uitgangspunt van huisarts
geneeskunde? ‘Klopt. Maar sinds de jaren tachtig van 
de vorige eeuw is het ziektespecifieke paradigma in 
toenemende mate dominant geworden in de gezond-
heidszorg. Verdergaande specialisatie heeft ook de 
huisartsgeneeskunde aangetast, zodat je nu keten-
zorgprogramma’s aantreft voor diabetes, COPD en 
cardiovasculair-risicomanagement. Ik zeg niet dat 
dat per definitie een slechte ontwikkeling is, want 
het heeft ook veel gebracht. Maar het staat wel 
enigszins haaks op datgene waar de huisartsgenees-
kunde of de eerste lijn voor staat: de mensgerichte 
benadering.’

Is ketenzorg dan geen bemoedigende ontwikke-
ling? ‘Als je kijkt naar evaluaties van ketenzorg in 
andere landen, dan zie je daar veel betere uitkom-
sten dan bij ons. Dat komt omdat ze erin slagen om 
de aansluiting tussen de eerste en tweede lijn te 
maken. Die aansluiting omvat ook de financiering, 
het datamanagement en het ontsluiten van data. In 

Nederland hebben we die ketenzorg, inclusief de 
financiering, eigenlijk verengd tot de eerste lijn.’

Dan is het toch geen ketenzorg meer? ‘Nee. Dat is 
precies mijn stelling. Het doet geen recht aan de 
complexe behoefte van iemand met een chronische 
aandoening en je kunt de keten niet coördineren. We 
moeten dat denken in “hokjes” echt leren loslaten. 
Daar “doorheen durven organiseren” en er de finan-
ciering aan koppelen. Als we dat niet doen, gaan we 
nooit en te nimmer met die ketenzorg scoren. Dan 
blijft het een beleidsmatige ambitie.’

Maar waarom komt het hier niet van de grond en 
lukt het in het buitenland wel? ‘We houden in 
Nederland nogal van polderen en dat leidt, zeker in 
de gezondheidszorg, tot suboptimale uitkomsten. Tot 
regressie naar het gemiddelde. Ik ben bang dat we 
op deze manier de kroonjuwelen van de eerste lijn 
verspelen. Dan doel ik op die mensgerichte zorg en 
populatiegerichtheid. Die oriëntatie heeft ongeloof-

DR. PIM VALENTIJN OVER BROODNODIGE  
AANPASSINGEN IN DE ZORG VAN MORGEN

‘Huisartsen zitten  
op een pot met goud’
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lijk veel effect in termen van betere gezondheid en 
lagere kosten. Ik zou dus tegen de huisartsen willen 
zeggen: “Jongens, organiseer de zorg nou eens op 
een eigentijdse manier. Kijk over de grens wat daar 
gebeurt.” Zorgverzekeraars en beleidsmakers moeten 
hiervoor de nodige ruimte bieden. Er zitten nu op 
verschillende niveaus barrières die we met voorrang 
moeten slechten. En ja, dan moet je wel constructief 
met elkaar gaan samenwerken.’

Waar doelt u op? ‘We missen in Nederland de 
functionele randvoorwaarden om ketenzorg tot een 
succes te maken. De betalingsarrangementen zijn 
niet gericht op de hele keten. Er zit een hermetisch 
schot tussen de eerste en tweede lijn. Ook het delen 
van data over de keten lukt niet. In landen als Zwe-
den slagen ze daar wel in. Zolang we die randvoor-
waarden niet met elkaar inrichten, is het water naar 
de zee dragen.’

Huisartsen zeggen: ‘Al die veranderingen, we 
willen rust in de tent.’ ‘Dat snap ik. Toch zeg ik: 
“Kijk naar de demografische ontwikkeling. De ge-
zondheidszorg gaat veranderen, daar valt niet aan te 
ontkomen. Beweeg je daar niet in mee, dan gaan 
andere partijen het overnemen en de koers bepalen.” 
Ik draag de eerste lijn een warm hart toe, omdat ze 
laten zien dat je tegen lage kosten betere gezond-
heidsuitkomsten kunt bewerkstelligen. Een van de 
zwakke punten is de coördinatie en organisatie. Dan 
denk ik: jongens, werk daar nou alsjeblieft aan, dan 
creëer je echt toegevoegde waarde met elkaar.’

In uw voordracht prikkelde u uw gehoor om aan 
‘predictive modelling’ te gaan doen. Wat behelst 
dat en wat kopen we ervoor? ‘Huisartsen zitten op 
een pot met goud. Hun HIS bevat een schat aan 
klinische gegevens die buitengewoon nuttig is om je 
praktijkpopulatie maar ook je regiopopulatie beter te 
kunnen bedienen. Die informatie heeft verder nie-
mand. De zorgverzekeraar kent alleen de kosten-
kant. Met predictive modelling, een statistische 
techniek, kun je voorspellen welke patiënten tot de 
meest kwetsbare behoren of gaan behoren. Dan zie 
je dus dat de tachtigjarige mevrouw Jansen diabetes 
en COPD heeft, en een groot risico loopt op een – on-

nodige – ziekenhuisopname op vrijdagmiddag. En 
misschien vinden we wel tien mevrouwen Jansen. 
Hoe monitor je dat nou? Hoe voorkom je dat me-
vrouw Jansen een heropname krijgt? Als dat lukt 
kun je gigantisch veel besparen en greep krijgen op 
die uit het lood geslagen zorgkosten voor die kleine 
groep peperdure patiënten. Plus, niet onbelangrijk, 
de kwaliteit van zorg verbeteren.’

En dat lukt met de informatie waarover de huis-
arts al beschikt? ‘Al die informatie zit al in het HIS, 
maar daar wordt onvoldoende gebruik van gemaakt. 
Het benutten van die data kun je als huisarts niet 
alleen. In iedere praktijk moet een functionaris 
komen die data kan interpreteren en vertalen in 
specifieke verbeterprogramma’s. Uiteindelijk krijgt 
die huisarts een rood, oranje of groen vlaggetje te 
zien, zodat hij of zij weet wanneer het zaak is om in 
te grijpen om een heropname te voorkomen. In het 
buitenland wordt dit soort tools al ontwikkeld en 
gebruikt. Dit wordt de komende jaren booming, dat 
is volstrekt duidelijk. De huisartsenpraktijk zal steeds 
meer data-driven worden, of we dat nou leuk vinden 
of niet.’

Hoe moet dit alles in een huisartsenpraktijk wor-
den ingepast? ‘Er moet een praktijkmanager of een 
nurse practitioner ingezet worden die met de kwets-
bare patiënten aan de slag gaat. Dat hoeft een huis-
arts niet allemaal zelf te doen. Misschien moet je als 
huisarts voor een paar dagdelen per week een car-
dioloog of een internist inhuren. Dan verwatert ook 
dat onderscheid tussen de eerste en tweede lijn, en 
kun je echt de zorg gaan coördineren. Dat alles kost 
geld, maar haal dat maar weg bij het ziekenhuis.’

Waar staan we in pakweg 2040? ‘Ik hoop dat tegen 
die tijd het zorgaanbod een afgeleide is van de 
gezondheidsrisico’s in een bepaalde regio. Dat zal er 
in Harderwijk anders uitzien dan in de Bijlmer. En ik 
hoop dat huisartsen, aanpalende disciplines en 
tweede lijn samenwerken en een echt vraaggericht 
zorgaanbod inrichten, dat de hele keten van preven-
tie, zorg en welzijn omvat. Door gebruik te maken 
van predictive modelling kunnen we beter focussen 
op de gezondheidsrisico’s. Ook hoop ik dat we goed 

WE MISSEN IN NEDERLAND DE FUNCTIONELE 
 RANDVOORWAARDEN OM KETENZORG TOT  
EEN SUCCES TE MAKEN
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zicht krijgen op de zorgprestaties op praktijkniveau 
in termen van kwaliteit en gezondheid versus kos-
ten.’

Huisartsen vinden uw analyse erg Amerikaans. 
‘Dat klopt wel een beetje. Ik denk dat we het nodige 
van die gekke Amerikanen kunnen leren. Je vindt 
daar de mooiste voorbeelden van geïntegreerde zorg, 
maar ook de meest waardeloze. Vanuit onze cultu-
rele achtergrond zullen wij nooit zo’n Angelsaksisch 
model omarmen, maar we kunnen daar wel de 
bruikbare dingen uitslopen en gebruiken voor een 
eigen Europees of Rijnlands model.

Wat zou u tegen huisartsen willen zeggen om ze te 
enthousiasmeren voor uw boodschap? ‘Organiseer 
je, ga innoveren en kijk eens over de rand van je 
spreekkamer. Bedenk welke positie jij in dat speel-
veld van de gezondheidszorg wilt innemen. Wil je 
een centrale speler zijn en blijven, dan moet je je 
beter organiseren, anders red je het niet. Dan gaan 
andere partijen, zoals ziekenhuizen en private instel-
lingen, het overnemen en de keten coördineren. De 
eerste lijn moet zijn bestaansrecht aantonen, maar 
het laatste onderzoek daaromtrent dateert uit 2010. 
Buitengewoon onhandig, want dit soort materiaal 
heb je nodig in je discussie met de zorgverzekeraar 
en VWS. Dus LHV, ga alsjeblieft in dat onderzoek 
investeren, anders wordt er op een gegeven moment 
gezegd: “Allemaal leuk en aardig, maar wat zijn jullie 
nou aan het doen? Wat is de toegevoegde waarde? 
Lever ons het bewijs!” Huisartsen moeten zorgen dat 
de kernwaarden van de eerste lijn geborgd worden 
in de nieuwe wereld. Ga praten over een veranderde 
financiering, over datamanagement, over het op 
juridisch verantwoorde wijze delen van data. En 
toon aan dat je in je regio toegevoegde waarde 
levert.’ 

Welke boodschap hebt u voor de toekomstige 
minister van VWS? ‘Creëer meer ruimte voor de 
benodigde functionele randvoorwaarden. Zet in op 
die integrale zorgagenda gebaseerd op een mensge-
richte benadering, zorg dat dat niet wegzakt. En 
houd op met dat onwijs veel geld stoppen in 
eHealth. Daar is genoeg ruimte voor in de private 

markt. Heel veel interventies zijn gewoon shit. Er 
bestaat geen bewijs dat het toegevoegde waarde 
heeft. Ik geloof dat eHealth nuttig kan zijn en je mag 
er best in investeren, maar de mate waarin dat nu 
gebeurt is buiten elke proportie. Sterker nog, het zou 
wel eens de grote fragmentator van onze toekom-
stige zorg kunnen worden. Al die apps: man, man, 
man. Het hypegehalte is me echt te groot. Gebruik 
het geld om data-analisten in de huisartsenpraktijk 
aan te stellen. Onze huidige minister, Edith Schip-
pers, verwacht alle heil van technologie en eHealth. 
Die kunnen mooie toepassingen opleveren, maar het 
zijn weer allemaal systemen die niet met elkaar 
communiceren. Dan zie ik alweer die fragmentatie 
ontstaan – dat is echt mijn grootste angst.’

Hoe wordt er in huisartsenland gereageerd op uw 
analyse? Een beetje schouderophalend? ‘Het is 
complexe materie, waarbij alles met elkaar interac-
teert. Plus: het is niet sexy. Een middengroep van 
pakweg 60 procent van de huisartsen heeft denk ik 
geen boodschap aan mijn verhaal. Ze doen hun job, 
punt uit. Dat heeft ook met onwetendheid te maken. 
Het niet zien. Dan denk ik: “Snap nou dat er iets 
moet veranderen om je vak overeind en leuk te 
houden. Je kunt volgende week al beginnen met het 
detecteren van patiënten met meervoudige gezond-
heidsaandoeningen.” Mensen met een ingegroeide 
teennagel hoeft een huisarts niet zelf te zien. Con-
centreer je op de complexe gevallen, dan wordt je 
praktijk een stuk beheersbaarder. Als die wil om te 
innoveren ontbreekt, nemen andere partijen, zoals 
een ziekenhuis, het over, omdat ze beter kunnen 
organiseren en coördineren. Misschien moet dat in 
Nederland maar eerst gebeuren. Ik denk dat huisart-
sen dan heel snel in beweging komen.’ 

Dr. Pim Valentijn is lid 
van de Raad van Bestuur 
van trainingscentrum  
De Essenburgh en als 
senior onderzoeker 
 gelieerd aan de 
 Universiteit Maastricht 

 en Academisch ziekenhuis 
Maastricht.

ALS DE WIL OM TE INNOVEREN ONTBREEKT,  
NEMEN ANDERE PARTIJEN HET OVER
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ZORGDOMEIN INTRODUCEERT PERSOONLIJK  
ACCOUNT VOOR ELKE GEBRUIKER

‘Als zorgprofessional  
bescherm je ook de  
gegevens van patiënten’

Begin dit jaar vroeg ZorgDomein bestaande 
 gebruikers een aantal gegevens door te geven. 
Om je account te beveiligen, moest je een 
 persoonlijk e-mailadres en een mobiel telefoon-
nummer invoeren. Hierover ontstond een dis-
cussie onder doktersassistentes op Facebook. 
‘Waarom moeten wij deze gegevens ineens 
doorgeven? Mijn mobiele nummer is privé! Wat 
doet ZorgDomein ermee?’ We gingen bij Zorg-
Domein langs om opheldering te vragen.

CHRISTIE MANINTVELD
 CHRISTIE@MTO.NL

“waarnemer”. Dan kwam er boven de verwijzing te 
staan: “U bent door waarnemer van praktijk X 
verwezen naar specialist Y” Ook in het ziekenhuis 
kreeg de specialist de melding “Waarnemer van 
praktijk X heeft meneer Y naar u verwezen.” Dat is 
niet handig, je wilt toch weten welke persoon er 
heeft verwezen? Bovendien wil je voorkomen dat de 
patiëntgegevens die jij op dinsdag via ZorgDomein 
hebt doorgegeven, automatisch op woensdag in 
beeld komen bij de waarnemer die inlogt. Door 
iedereen een persoonlijk account te geven, bieden 
wij onze gebruikers een tool om gegevens van 
patiënten veilig te beheren.’

Dubbelcheck
ZorgDomein heeft van iedere gebruiker een persoon-
lijk e-mailadres en een mobiel telefoonnummer 
nodig om de persoonlijke accounts te beveiligen. 
‘Het e-mailadres is jouw gebruikersnaam voor je 
ZorgDomein-account. Het wachtwoord kies je zelf. 
Maar een gebruikersnaam en wachtwoord zijn niet 
veilig genoeg en voldoen niet aan de steeds sterker 
wordende Europese wetgeving ter bescherming van 
persoonsgegevens. Mensen schrijven wachtwoorden 
op briefjes, de computer onthoudt ze en hackers 
kunnen dit soort informatie redelijk makkelijk 
achterhalen. Daarom maken we gebruik van twee-
factorauthenticatie. Je gebruikt daarvoor iets wat je 
weet – je gebruikersnaam en wachtwoord – en iets 
wat je hebt: je mobiele telefoon.’ 

ZorgDomein ook onderweg
Als je eenmaal een persoonlijk account hebt, hoef je 
dit maar één keer per werklocatie te verifiëren. 
‘Daarna krijg je weer – zoals je dat gewend was – via 
de knop in het HIS automatisch toegang tot Zorg-

‘Een goede primaire reactie van deze dok-
tersassistentes’, zegt Bas Vermeulen, die 
binnen ZorgDomein als Product Lead ver-

antwoordelijk is voor technische ontwikkelingen 
van het platform. ‘Altijd kritische vragen stellen, 
voordat je gegevens verstrekt. Juist persoonlijke 
informatie moet je goed beveiligen. Je eigen 
gegevens natuurlijk, maar als zorgprofessional 
bescherm je ook de gegevens van patiënten. Infor-
matiebeveiliging heeft bij ZorgDomein de hoogste 
prioriteit en juist daarom hebben we de wijze van 
inloggen aangepast.’
 
Tool voor veilig gegevensbeheer
Door de nieuwe manier van inloggen heeft elke 
gebruiker een persoonlijk account. ‘Voorheen waren 
er ook gedeelde accounts voor inloggen in ZorgDo-
mein. De naam van zo’n account was bijvoorbeeld 
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ZORGDOMEIN INTRODUCEERT PERSOONLIJK  
ACCOUNT VOOR ELKE GEBRUIKER

‘Als zorgprofessional  
bescherm je ook de  
gegevens van patiënten’

Domein.’ Wanneer je een eigen account hebt, is het 
ook mogelijk om zonder HIS in te loggen in Zorg-
Domein. ‘Stel je bent op huisbezoek en je verwijst 
iemand naar het ziekenhuis. Dan kun je dat nu 
digitaal via ZorgDomein doen, bijvoorbeeld op je 
tablet. Ik heb zelf aan de ontvangende kant gestaan, 
dan kreeg je vanuit de ambulance een geprint dos-
sier met aan de achterkant wat krabbels. Zie daar 
maar eens wijs uit te worden.’

Geen spam
ZorgDomein gebruikt je e-mailadres en mobiele 
nummer alleen maar voor zaken die met je account 
te maken hebben. ‘Ben je bijvoorbeeld je wacht-
woord vergeten? Dan gebruiken we je e-mailadres 
om je een link te sturen, zodat je een nieuw wacht-
woord kunt aanmaken. We gebruiken het absoluut 
niet om nieuws of aanbiedingen te sturen en geven 
het ook niet door aan derden. Je kunt in de instellin-

gen van je ZorgDomein-account zelf aangeven welk 
e-mailadres wij wel voor nieuwsbrieven en derge-
lijke mogen gebruiken.’

Nieuw: ZorgDomein Patiëntoverleg
Nog voor de zomer van 2017 introduceert Zorg-
Domein een nieuwe service die kosteloos te gebrui-
ken is voor iedereen met een persoonlijk account: 
ZorgDomein Patiëntoverleg. ‘Het is een manier om 
veilig te communiceren met andere zorgprofessio-
nals. Je kunt het overleg benaderen via je computer, 
maar ook via een app op je telefoon. Een groot 
voordeel is dat je het overleg kunt relateren aan een 
verwijzing of een patiënt en het kunt terugkoppelen 
naar het HIS via een Edifact-bericht. Ter geruststel-
ling: je mobiele nummer en e-mailadres zijn niet 
zichtbaar voor anderen, tenzij jij zelf aangeeft dat je 
deze gegevens wilt delen. Wil je meer weten? Kijk 
dan op www.patientoverleg.nl.’  

Bas Vermeulen is arts 
en werkt sinds 2014 bij 
ZorgDomein. ‘Ik heb in 
het ziekenhuis op de 
hartbewaking gewerkt. 
Daar heb je vaak te 
maken met spoed en 
kantjeboordsituaties. Ik 
ken de schadelijke gevol-
gen van een gebrek aan 
informatie maar al te 
goed. De zorgprofes-
sionals roeien met de 
riemen die ze hebben. 
Op dit vlak valt zoveel te 
verbeteren en te winnen, 
ik wilde hier meer mee 
doen. Ik sta nu verder 
van de zorg af, maar ik 
kan wel iets verbeteren 
wat niet alleen voor indi-
viduele patiënten, maar 
voor de hele zorgsector 
van betekenis is.’



Ik kan het niet laten om zo nu en 
dan op vacaturesites te kijken. Ik 
heb een prima werkplek, maar je 
weet maar nooit of ergens anders 
het gras toch groener is en er een 
nieuwe uitdaging op je wacht. 
Wat mij dan heel vaak opvalt is 
een bepaalde eis die in een vaca-
ture genoemd wordt. Een greep 
uit de meest recente vacatures op 
de website van de Nederlandse 
Vereniging Van Doktersassistenten 
(NVDA): ‘ervaren doktersassis-
tente’, ‘minimaal twee jaar werker-
varing’, ‘enige werkervaring in een 
huisartsenpraktijk’, ’liefst ervaren’, 
‘ervaren gediplomeerde dokters-
assistente’.
Er is natuurlijk niets op tegen om 
een ervaren assistente te zoeken, 
alleen is de vijver waaruit gevist 
wordt vrij klein, zeker in de rand-
stad. Als ervaring zo belangrijk is, 
waarom zijn er dan zo weinig plek-
ken waar een stagiair-doktersassis-
tente die ervaring kan opdoen?
De redenen die ik heb gehoord 
om geen stagiair-doktersassisten-
tes te begeleiden zijn legio: het 
kost (te veel) tijd, er is geen ruim-
te voor, ze gebruiken het als op-

stap naar het hbo. Ik heb inder-
daad praktijken gezien waar de 
assistente in een hokje van 3 vier-
kante meter zat, samen met alle 
administratie. Maar in de meeste 
praktijken is wel een plekje te 
creëren waar een computer en 
bureaustoel neergezet kunnen 
worden. Als je daar écht de ruim-
te niet voor hebt, opteer dan 
voor een eerstejaarsdoktersassis-
tente, die kijkt alleen maar mee. 
Meer dan een enthousiaste dok-
tersassistente en een stoel heeft 
ze niet nodig.
Dat een pas afgestudeerde ze-
ventien- of achttienjarige jonge 
meid (of jongeman) naar het hbo 
doorstroomt is niet zo verwon-
derlijk. Als je enorm veel moeite 
moet doen om een stageplek te 
krijgen en zonder ervaring een 
baan als doktersassistente vinden 
moeilijker is dan inschrijven voor 
een vervolgopleiding, zou ik het 
gevoel krijgen dat werkgevers 
totaal niet op mij zitten te wach-
ten. En als je als jonge, net afge-
studeerde doktersassistente wel 
aan het werk kan, dan zit je na 
tien jaar in de top van je salaris-
schaal. Dan ben je nog niet eens 
dertig. Terwijl je waarschijnlijk 
ongeveer tot je zeventigste zal 
moeten werken. Praktijkmanager 
of POH-somatiek zijn de enige 

opleidingen waarin een dokters-
assistente met ambitie op dit 
moment kan doorstromen zonder 
een volledige hbo-opleiding te 
moeten volgen.
Er wordt al tijden geschreven 
over het tekort aan doktersassis-
tentes. Maar zolang net-afgestu-
deerden maar een wankele basis 
hebben omdat ze onvoldoende 
stage hebben gelopen en je als 
jonge doktersassistente een be-
perkt uitzicht hebt op carrièrege-
richte groei, zullen er niet veel 
ervaren assistentes bij komen.
Met de komende vergrijzingsgolf 
en tekorten aan (ervaren) gedi-
plomeerden op de arbeidsmarkt 
zal de telefonische werkdruk 
steeds groter worden. Ondertus-
sen ontstaan er nieuwe functies in 
de eerste lijn die alleen door BIG-
geregistreerde verpleegkundigen 
mogen worden uitgeoefend. De 
NVDA is al een poos bezig om de 
doktersassistente in de wet BIG 
te krijgen, maar in het werkveld 
lijkt het allemaal niet zo te leven. 
Het wordt tijd dat de doktersas-
sistentes trots zijn op hun vak, dat 
de patiënt ons niet ziet als een 
telefoniste, maar als een profes-
sional met recht van spreken. Dat 
we op de barricaden gaan staan 
en carrièrekansen aangeboden 
krijgen. 

Op de barricaden voor 
de doktersassistente

MONIQUE HOLLEMA-SPIJ KER, 
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)
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Impressie van het  
NedHIS & EZD congres

Het 26ste NedHIS & EZD congres vond plaats op 
woensdag 22 maart in Vianen. De drukbezochte 
bijeenkomst werd geopend door dagvoorzitter 
Leo van Rooijen die over de nieuwe opzet van 
het congres vertelde. ‘De tijd van de pioniers in 
de automatisering in de huisartsenpraktijk is 
voorbij. ICT is niet meer weg te denken uit onze 
praktijken. We zijn meer gebruikers dan pioniers 
geworden. Dus is dit congres ook voor gebrui-
kers.’ Het dagprogramma was dan ook voor een 
groot deel gevuld met praktische workshops 
voor huisartsen en praktijkmedewerkers.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NLL

inzicht in wie gegevens bekijkt. Zo kan het dus 
ook!
Na alle workshoprondes boeide keynotespeaker Pim 
Valentijn (lid Raad van Bestuur De Essenburgh en 
senior onderzoeker bij Universiteit Maastricht en 
Academisch Ziekenhuis Maastricht; zie elders in dit 
nummer) de bezoekers met zijn verhaal over organi-
satiekracht in de eerste lijn: ‘Samen kan het beter en 
goedkoper’. Waarna het tijd was voor het afsluitende 
walking dinner. 

Impressie van deelnemers en diverse 
workshops
De workshop ‘HIS & praktijkaccreditatie’ werd 
gegeven door Suzanne Jongert (NPA praktijkaccredi-
tering) en huisarts Gordon Oron. De laatste vertelde 
dat hij zijn team continu motiveert om data goed in 
het HIS te registreren. ‘Gestructureerd registreren is 
een investering waar je veel plezier van hebt. Met 
goede data en stuurinformatie uit je HIS kun je 
betere plannen maken om de kwaliteit te verbeteren. 
Niet alleen als het gaat om chronische ziekten, maar 
ook als je wilt zien hoe het staat met je bereikbaar-
heid, of hoe het wrattenspreekuur of je beweeg-
programma loopt.’ 
De deelnemers wisselden onderling ook praktische 
tips uit. Zoals deze tip van Marieke Visser, centrum-
manager bij SAG in Amsterdam over het slim regis-
treren van VIM-meldingen en klachten: ‘Wij hebben 
hiervoor twee fictieve patiënten aangemaakt in het 
HIS: Karel Klacht en Victor Vim. Komt er een klacht 
binnen? Dan registeren we bij Karel Klacht op de 
S-regel het betreffende patiëntnummer, de klacht en 
we voegen de correspondentie toe. Bij ‘Plan’ registe-
ren we de acties en afhandeling. In het dossier van 
de patiënt die de klacht indient, registreren we 
alleen dat er een klacht is gemeld en dat deze terug 

Voordat de 355 deelnemers de workshops 
van hun keuze bezochten, stelde Patrick 
Bindels, hoogleraar Huisartsgeneeskunde, 

nog de kritische vraag of de huisarts en het HIS 
klaar zijn voor de digitale toekomst. Wat hebben 
we tot nu toe digitaal bereikt in de zorg en wat 
verwachten we in de nabije toekomst te realise-
ren? Hij illustreerde zijn verhaal met het inspi-
rerende voorbeeld van de digitale maatschappij 
in Estland: e-Estonia. Onderdeel hiervan is een 
landelijk EPD waarvoor de overheid de standaard 
heeft bepaald en waarop alle zorgprofessionals 
zijn aangesloten. Burgers hebben toegang tot de 
eigen data met een verplichte e-identify card, 
kunnen kiezen met wie zij data delen en hebben 
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te vinden is bij Karel Klacht en de betreffende da-
tum. Zo hebben we een goed overzicht en kun je 
bijvoorbeeld eenvoudig zien of bepaalde klachten 
vaak voorkomen.’

De workshop ‘Online inzage door de patiënt’ werd 
gegeven door Khing Njoo van het NHG en Margo 
Brands van de Patiëntenfederatie Nederland. Deze 
organisaties formuleren samen de Richtlijn online 
inzage, die voor de zomer van 2017 gepubliceerd 
wordt. De deelnemers gingen in groepjes in gesprek 
over online inzage in relatie tot begrijpelijkheid, 
verantwoordelijkheid, vermoedens en zelfmeetgege-
vens. Huisarts Van Steenis uit Bunnik was een van 
de deelnemers: ‘Inzage in het dossier voelt alsof je 
extra verantwoording moet afl eggen, maar uiteinde-
lijk is de toegevoegde waarde enorm. Patiënten zijn 
hierdoor beter geïnformeerd en beter in staat om 
mee te beslissen. Ik zie het als een nieuwe manier 
van samenwerken. Patiënten krijgen straks ook 
inzicht in mijn notities in de P-regel. Maar tijdens de 
workshop begreep ik dat dit alleen de notities betreft 

Links:
Marieke 

Visser

Rechts:
Carla 

Jensma

die ik na de datum van openstelling heb gemaakt. 
Dat vind ik wel comfortabel. Als het goed is, heb je 
niets te verbergen, maar het besef dat de patiënt 
meeleest maakt toch dat je dingen soms net iets 
anders wilt opschrijven.’

Praktijkondersteuner Carla Jensma uit Emmen: ‘Ik ben 
mij ervan bewust geworden dat online inzage al 
binnen enkele jaren gaat gebeuren. Dat betekent dat je 
heel goed moet opletten hoe je je dossier vormt. Ik ga 
dit in de praktijk bespreken met de collega’s. Zodat we 
waar nodig of wenselijk nu al kunnen beginnen met 
een andere manier van notities maken.’
Huisarts Mirjam Willemsen uit Heerlen: ‘De work-
shop heeft mij gerustgesteld. Ik weet nu dat er een 
richtlijn komt. Er wordt goed over nagedacht en er 
gaat niet zomaar wat gebeuren. Wij gaan online 
inzage dit jaar implementeren en ik ga er nu met 
meer vertrouwen mee aan de slag.’

Evelien Bink en Angelique Deenen zijn praktijkassis-
tentes in Boxtel. Zij kwamen vooral om over de 
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nieuwe ontwikkelingen bij MicroHIS te horen en voor 
handige tips & trucs. ‘We zijn net naar de workshop 
over datalekken geweest. Het was een duidelijke 
uiteenzetting over wat dit precies is en hoe je ermee 
omgaat. Je regelt steeds meer digitaal en we werken 
nu ook met een patiëntenportaal. Hoe kun je die op 
een goede manier vormgeven? Als iemand zich aan-
meldt, hoe verifieer je dan zijn of haar identiteit? Wij 
vragen om naar de praktijk te komen met een identi-
teitsbewijs en dat blijkt een enorme drempel voor 
mensen. Dan ga je je afvragen hoe je de drempel kunt 
verlagen. Tijdens de workshop begrepen we hoe 
belangrijk het is om voor 100 procent zorgvuldigheid 
te gaan en dat het patiëntenportaal op nummer 1 
staat als het gaat om datalekken. Ook is het prettig om 
te weten dat wij niet de enigen zijn die zoeken naar 
een efficiënte afhandeling van aanmeldingen.’

Erna Meijers is praktijkondersteuner in Emmen: ‘De 
workshop over veilig postbussenverkeer vond ik een 
eyeopener. Iedereen werd met de neus op de feiten 
gedrukt. Onveilig communiceren is niet alleen een 

technisch onderwerp, maar zit juist vaak in heel 
simpele, praktische dingen waar je niet aan denkt. Ik 
stuur bijvoorbeeld weleens een fax naar een verzor-
gingshuis. Maar die fax staat achter de receptie, waar 
allerlei mensen komen, onder wie vrijwilligers en 
keukenpersoneel. Die fax hoort in een afgesloten 
ruimte te staan waar alleen daarvoor bevoegde 
mensen kunnen komen, ik denk bijvoorbeeld aan de 
zusterspost. Daar ga ik actie op ondernemen.’

Huisarts Dave Zwart bezocht de workshop ‘Inzicht in 
de praktijk’ en beoordeelt deze als nuttig: ‘Het is best 
ingewikkeld om wat er allemaal in je praktijk ge-
beurt inzichtelijk uit je HIS te halen. Je hoort van 
veel huisartsen dat ze “overlopen” van het werk. 
Waar ligt dat aan en wat kun je eraan doen? Op basis 
van data kun je doordachte keuzen maken. Je kunt 
bijvoorbeeld zien waar je de meeste omzet uit haalt, 
wie wat en hoeveel doet binnen de praktijk, of je 
chronische zorg beter op orde brengen. Ik dacht eerst 
dat we die informatie zelf wel uit het HIS zouden 
halen, maar door deze workshop is mijn nieuws-

Links:
Erna Meijers
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Ouwerkerk
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gierigheid naar ondersteunende software wel aange-
wakkerd. Ik zie dat er programma’s zijn die het 
inzichtelijk maken van data in je HIS een stuk mak-
kelijker maken.’

Jaqueline Ouwerkerk is justitieel verpleegkundige. 
Ze werkt met MicroHIS en bezoekt het congres 
samen met collega’s om geïnformeerd te worden 
over nieuwe ontwikkelingen rond het HIS. Ze willen 
binnen hun organisatie graag kunnen aangeven 
welke wensen ze op dit vlak hebben. ‘Bij elke nieuwe 

cliënt starten we een nieuw dossier en nemen we de 
zorg van de reguliere huisartsenpraktijk over. Con-
tact met de huisarts is niet vanzelfsprekend, cliënten 
geven hiervoor niet altijd toestemming. Het zou 
handig zijn als wij op z’n minst kunnen beschikken 
over een actueel medicatieoverzicht. Er wordt wel 
aan informatie-uitwisseling gewerkt, maar er kleven 
allerlei vraagstukken aan, bijvoorbeeld op het vlak 
van privacy. Wij geven in principe niet-uitstelbare 
zorg aan gedetineerden. Elke verpleegkundige heeft 
wel een eigen aandachtsgebied, waardoor er ook 
voldoende aandacht is voor de chronische patiënt en 
de buiten ingezette zorg vervolgd kan worden 
binnen onze instelling. Als er bepaalde tools beschik-
baar zijn die ons in de zorg voor mensen met een 
chronische ziekte kunnen ondersteunen, is dat 
natuurlijk mooi. Vandaag hebben we onder andere 
informatie gehad over de COPD-ziektelastmeter. 
Daar willen we graag mee aan de slag. En een 
koppeling met NHG-doc vanuit ons HIS zou super 
zijn. Dat geeft handvatten die we goed kunnen 
gebruiken tijdens consulten.’ 

Congres krijgt goed rapportcijfer
Het congres telde dit jaar 355 deelnemers (260 in 2016). Er zijn 
veel nieuwe bezoekers geweest en het congres trekt steeds 
meer andere praktijkmedewerkers dan alleen de huisarts. De 
nieuwe opzet – meer en iets langere worskhops en minder ple-
naire sessies – werd gewaardeerd. Maar een volgende keer mo-
gen er meer praktische workshops (tips & trucs) en workshops 
specifiek voor praktijkassistentes aangeboden worden. De deel-
nemers gaven de dag gemiddeld een 7,9 als rapportcijfer.

Links:
Mirjam  

Willemsen

Rechts:
Angelique 

Deenen en 
Evelien Bink
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Als huisdokter ben ik momenteel een 
oudere jongere en een jongere 
oudere tegelijk. Ongeveer halver-
wege mijn afstuderen en mijn pen-
sioen zoek ik het evenwicht tussen 
‘moeten bijbenen’ en ‘willen sprinten’ 
vanuit mijn nog steeds 
te temperen naïeve, 
jeugdig enthousiasme.
Op de dag na het 
NedHIS-congres over-
peins ik over de enor-
me mogelijkheden van 
de digitale snelweg, 
zoals die in Estland is 
gecreëerd. Mijn brein 
moet tegelijkertijd 
dealen met de primi-
tief aandoende hobbels 
die we in Nederland 
tegenkomen en – soms 
– zelf opwerpen. Ver-
sleuteling, marktwer-
king, gebrek aan standaarden, toe-
stemmingsvereisten, financiering… 
Van alles is voorbijgekomen. Deze 
gedachten houden me bezig als ik 
mij buig over de wekelijkse oogst 
aan tuchtzaken.
Twee vallen mij op vandaag. De 
eerste betreft een klacht van een 
patiënt die de arts verwijt dat hij 
nog geen systeem van veilig e-mai-
len heeft ingericht, terwijl hiervoor 
al (commerciële) aanbieders op de 
markt zijn. De huisarts wil er nog 
niet aan. Hij wil geen apart systeem, 
maar wachten op de komst van een 
in zijn HIS geïntegreerd patiënten-
portaal. In mijn praktijk heb ik zo’n 
portaal, waarbij e-mailconsulten 
mogelijk zijn. Een van de eerste 
keren antwoordde mijn naïeve, 
jeugdige ik zo snel mogelijk. Dat 
leidde ertoe dat ik merkte dat ik per 

e-consult een gesprek aan het voeren 
was: vier e-consulten binnen één uur 
van dezelfde patiënt binnengekomen 
én beantwoord. Tijd om in te grijpen: 
ik sloot af met de mededeling: ‘Het 
is beter via mijn assistente een 

spreekuurafspraak te maken. Kunt u 
daarvoor bellen?’
De tweede uitspraak betreft een 
zorgverlener wie verweten wordt dat 
hij de patiënte onvoldoende be-
grensd heeft. Zijn patiënte verstuur-
de soms wel meer dan honderd (!) 
WhatsApp-berichten per etmaal, die 
hij vaak beantwoordde. Hij deed 
weliswaar een poging dit te beperken 

tot drie momenten (vroeg) in de 
ochtend, in de middag en in de (late) 
avond, maar daarvan is – mede door 
eigen toedoen – weinig terechtgeko-
men. Nu dunkt me dat honderd 
binnengekomen WhatsApp-berichten 
op één dag op zichzelf al van grote 
diagnostische waarde zijn ten aan-
zien van de geestesgesteldheid van 
de patiënte. Deze zelf vroeg in de 
ochtend starten en laat in de avond 
beantwoorden is óók diagnostisch 
ten aanzien van die van de hulpver-
lener. Die is rijp voor intervisie.
Daarover gesproken: de dag vóór het 
NedHIS-congres ging mijn nieuwe, 
transmurale intervisiegroep van 
start. Tien eerste- en tweedelijnsdok-

ters bijeen om onder 
leiding van een mode-
rator te spreken over 
hun ervaringen, 
gevoelens, dilemma’s, 
oplossingen, sterke en 
zwakke kanten. Al 
ben ik al lid van een 
groep van louter 
huisartsen waarbin-
nen intervisie plaats-
vindt, het transmurale 
karakter maakte me 
nieuwsgierig. In de 
informelere nazit 
kwam het gebruik van 
de Siilo-app ter spra-

ke. Menigeen had deze app geïnstal-
leerd, maar het gebruik ervan bleek 
nog beperkt. Een van de dokters 
stelde: ‘Appen vind ik niet handig. Ik 
heb meer behoefte aan persoonlijk 
contact. Maar het voordeel van de 
app is dat je een collega niet uit zijn 
werk haalt. Het is vooral handig om 
te vragen: “M.b.t. deze patiënt: kunt 
u me bellen?”’ 

Kunt u bellen?
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De telefonische 
vraag via 

de assistente
Promedico-ASP 

Het komt vaak voor: de assistente noteert een vraag 
van een patiënt die zij wil voorleggen aan de huis-
arts. Promedico-ASP lost dit logistiek handig op met 
de assistente module. Elke praktijk kan de module 
door Promedico laten installeren. Onze praktijk 
gebruikt de assistentemodule sinds november 2011 
en we hebben via deze module inmiddels 17.460 
maal onderling overleg gehad. Dat is ruim driedui-
zendmaal per jaar.
De assistentemodule wordt door de assistente in 
principe de hele dag gebruikt (zie figuur 1). Het 
geeft een voor haar functie doelgericht zicht op het 
HIS. Wanneer er een patiënt met een vraag belt kan 
ze zonder dat het dossier van de betreffende patiënt 
is geopend alvast beginnen te noteren wat deze zegt. 
De patiënt selecteren kan daarna. Zo nodig kan ze 
aangeven dat de vraag urgent is. Ze kan de vraag 
doorzetten naar een afspraak, recept, overlegvraag 
of zelf een deelcontact aanmaken. Wanneer er op 
dat moment geen tijd is om er verder op in te gaan, 

kan de hulpvraag geparkeerd worden en later wor-
den opgepakt.
Bij de huisarts of een andere medewerker komt de 
overlegvraag in de werklijst te staan. Het antwoord 
kan binnen de overlegstatus blijven of er kan voor 
worden gekozen de vraag met antwoord integraal in 
het patiëntendossier op te nemen. De assistente kan 
via haar assistentemodule na openen van het dossier 
in het veld Recent overleg zien wat er is geantwoord. 
Het tabblad Overzicht overleg toont alle overlegvra-
gen op status van afhandeling.

Gemak en overzicht
De assistentemodule geeft in het geopende dossier 
van de patiënt informatie over de episodes van de 
laatste twaalf maanden, de actuele medicatie, de 
recente correspondentie, de recente afspraken en de 
recente overlegvragen. De werklijst voor de assis-
tente is in de assistentemodule rechtsboven zicht-
baar met het aantal binnengekomen berichten, de 

Hoe kun je het makkelijkst een via de telefoon ontvangen vraag aan de arts in het dos-
sier van de betreffende patiënt verwerken en door de arts laten  beantwoorden, zodat 
vraag en antwoord in één contact worden verwerkt? En hoe weet de arts dat er een 
vraag voor hem/haar is en weet je als assistente dat de vraag is beantwoord? Deze 
vraag, afkomstig van een doktersassistente die CGM-Huisarts  gebruikt, inspireerde de 
redactie tot het schrijven van een antwoord. Zie hieronder hoe  Promedico-ASP, Omni-
His-Scipio, CGM-Huisarts en MicroHIS deze kwestie papierloos oplossen.

Hoe verwerk je als assistente een telefonische vraag  
van een patiënt?
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De telefonische 
vraag via 

de assistente
OmniHis-Scipio 

Figuur 1. De assistentemodule van Promedico-ASP

receptaanvragen via het portaal, het aantal open-
staande overlegvragen, de taken die openstaan voor 
jezelf, eventuele bulletinboard-meldingen en het 
aantal contacten dat nog geautoriseerd moet wor-
den. Veel assistentes willen niet meer zonder deze 
module werken als zij het gemak en het overzicht 
over hun werk eenmaal hebben ervaren.
Harm-Jan Lamers, huisarts en inmiddels met pensi-
oen, is in zijn periode bij Promedico de drijvende 
kracht geweest achter het bevorderen van workflow 
door slim gebruik van het HIS. Naast de assistente-
module zijn ook een takenmodule en autorisatiemo-
dule ontwikkeld. Het doel is de agenda te ontlasten 
van items die niet spreekuurgebonden zijn. De 
integratie tussen de modules is met het gereed 
komen van de autorisatiemodule goed zichtbaar 
geworden. Het is mogelijk om de werklijst meteen af 
te handelen of items op te schuiven naar een rustiger 
moment. 

JEROEN VAN DER LUGT  
LUGTKUS@GMAIL.COM

Hoe verwerk je als assistente een telefonische vraag  
van een patiënt?

Een medische hulpvraag van een patiënt die via de 
telefoon binnenkomt kan in OmniHis-Scipio op ver-
schillende manieren in de agenda worden verwerkt. 
Wanneer de vraag niet acuut is, maar wel op dezelfde 
dag moet worden verwerkt, kan de assistente deze 
plaatsen op hiervoor in de agendasjabloon gere-
serveerde plekken in de agenda (zie figuur 2).  
Als de vraag wel snel moet worden beoordeeld kan  
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de assistente deze invoegen in de reeds opgemaakte 
agenda. In OmniHis-Scipio is aan een markerings-
kleur in de agenda te zien welke patiënten zijn gehol-
pen (default is dit groen; zie de instelling: Archief > 
Algemene instellingen > Agenda).
De assistente laat de arts of de POH weten dat er een 
vraag is door een extra agendaregel met een terugbel-
afspraak in te voegen. Ze klikt hiervoor in de agenda 
op een tijd en kiest de optie: ‘Extra regel hieronder’. 
Op deze extra agendaregel, waarop de betreffende 
patiënt werd ingevoerd, kunnen logistieke mede-

delingen worden toegevoegd aan het informatieveld, 
de medisch-technische bijzonderheden. Daarnaast 
kan bijvoorbeeld een gele markeringskleur worden 
toegevoegd (als afgesproken code dat het initiatief 
voor de actie bij de agendahouder ligt) (zie fi guur 3).
Van telefonische contacten die aanleiding zijn voor 
het aanpassen van werkprocessen, kan een taak 
worden gemaakt (zie fi guur 4).

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 2. In
een  Sjabloon 

kan struc-
tureel tijd 

worden 
gereser-

veerd voor 
tele fonische 

consulten. 
Zie de 

helptekst 
 Sjabloon 
voor de 

uitvoering 
hiervan.

Figuur 3. In de agenda is een tussendoor binnengekomen telefonisch contact geplaatst, dat handmatig een gele markeringskleur is gegeven. Let op 
dat (wegens privacyoverwegingen) op de afspraakregel alleen logistieke informatie wordt geschreven. In het veld Extra Info wordt wel medische in-
formatie toegevoegd. De tekst in het veld Extra Info wordt (afhankelijk van de instelling) bij het invoeren van het deelconsult in het S-veld geplaatst.
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Figuur 4. Indien een telefoontje aanleiding is voor aanpassingen van werkafspraken, kan dit het best in de taaklijst worden geplaatst. In de fi guur 
staan twee niet-patiëntgebonden taken. De derde taak is wel patiëntgebonden. Als een praktijk met de takenlijst werkt, kan deze het best dagelijks 
worden gebruikt. Anders komt er geen routine in.

De telefonische 
vraag via 

de assistente
CGM-huisarts

We herkennen dit allemaal, de telefoon als eerste 
entree voor de patiënt met vragen waar de assistente 
niet meteen een antwoord op kan of mag geven. 
Tegenwoordig heeft iedereen immers altijd en overal 
een telefoon tot zijn beschikking. We realiseren ons 
helemaal niet meer hoe het vroeger ging, toen we 
alleen thuis een telefoontoestel hadden staan.
Het belangrijkste bij telefonisch contact is iedere 
keer weer de vraag tot welke categorie de gestelde 
vraag behoort. Eigenlijk zijn er dan drie mogelijkhe-
den: een spoedvraag, een antwoord mogelijk zonder 
direct contact en een antwoord alleen mogelijk met 
direct contact.

Doorverbinden en afspraak maken
De afhandeling van de spoedvraag lijkt me eenvou-
dig: doorverbinden! Bij de afhandeling van een 

antwoord alleen mogelijk met direct contact zal de 
assistente eveneens een afspraak moeten maken.
De lastigste afhandeling is die van ‘antwoord moge-
lijk zonder direct contact’. Daar kan de aanpak per 
praktijk en zelfs per assistente verschillen. Sommigen 
laten de patiënt de praktijk op een later tijdstip 
terugbellen, anderen geven zelf advies of laten de 
arts de  patiënt op een afgesproken tijd terugbellen.

Aparte agenda
Toch verdient het aanbeveling om 
in al deze drie gevallen voor de afhandeling een 
aparte agenda te maken. Of er nu advies gegeven is 
of er teruggebeld gaat worden door de patiënt of de 
arts, het verdient aanbeveling om de betrokken 
 patiënt te registreren in een ‘tele fonische’ agenda.
Aan de hand van de gebruikelijke aanpak in de eigen 
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praktijk kun je in de aparte agenda voor de telefoni-
sche afhandeling zelf nog een mooie indeling ma-
ken. In het bovenste gedeelte staan inkomende 
telefoontjes, een apart blok bevat de apotheek- of 
medicatievragen en onderaan staat de actielijst, in 
geval van hernieuwd contact.
In de agenda van CGM-huisarts  met het registratie-
blokje links onderin (Omschrijving) kunnen de 
details van de vraag worden geregistreerd.

Agenda als centrale plek
De afhandeling van alle patiënt contacten staat of 
valt met de registratie. In ieder geval is de agenda 
als meest centrale plek in het systeem de beste optie 
(zie fi guur 5). Of de afspraak nu kan worden ge-
maakt (zorgverlener agenda), een telefonische vraag 
wacht op afhandeling (telefonische agenda) of een 
taak dient te worden gepland (taken agenda), altijd 
is de registratie in een agenda op zijn plaats. De 
workfl ow wordt op die manier het beste onder-
steund.
Hoe de telefoon ons zelf daar nog meer bij kan 
helpen is zeker de vraag. Keuzemenu’s, in gesprek-
toon of wachtlijnen zijn veelal maar een gedeelte-
lijke oplossing. Het stelt het geduld vaak zo sterk op 
proef dat een haastige afhandeling aantrekkelijk 
lijkt.

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

Figuur 5. 

Er komen dagelijks diverse vragen bij de doktersas-
sistente terecht die anders afgehandeld kunnen 
worden dan via een consult of visite. Er kunnen 
vragen binnenkomen via telefonische contacten, 
maar ze worden ook aan de balie gesteld of komen 
voort uit een consult/onderzoek bij de assistente. 
De assistente kan de vragen afhandelen of eerst aan 
de huisarts (of een andere praktijkmedewerker) 
voorleggen. Hoe kun je ervoor zorgen dat dergelijke 
vragen in MicroHIS (MH) overzichtelijk in één 
deelcontact komen te staan?

De assistente handelt de vraag zelfstandig af
Veel (telefonische) consulten kan de assistente 
zelfstandig afhandelen door de patiënt een advies te 
geven of gerust te stellen als het uitgevoerde onder-

De telefonische 
vraag via 

de assistente
MicroHIS
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Figuur 6. zoek niet afwijkend is. De huisarts moet dan wel 
achteraf akkoord geven.
De assistente opent in MicroHIS een nieuw deel-
contact en vult de S-, O- (indien van toepassing, 
bijvoorbeeld een RR-meting), E-regel en P-regel in. 
Ze sluit het deelcontact af. Vervolgens maakt ze een 

Leestaak aan om dit deelcontact te laten autoriseren 
door de huisarts (zie Tips & Trucs in het december-
nummer van 2016). Automatisch blijft zichtbaar 
welke medewerker het deelcontact heeft ingevoerd 
(zie figuur 6).

Figuur 8. Figuur 7. 
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Figuur 9. 

Figuur 10. De assistente wil overleggen
De assistente moet geregeld met de huisarts over-
leggen over de patiënt alvorens het contact kan 
worden afgesloten. De assistente opent in MicroHIS 
een nieuw deelcontact vult de S- regel in, en even-
tueel ook de O- en E-regel. Ze sluit het deelcontact 
en spreekt met de patiënt een vervolg af. Ze maakt 
een afspraak in de vragen-agenda. Afhankelijk van 
de situatie in de praktijk kan dit de agenda van de 
arts zijn of een speciale agenda (tabblad). 
Wij hebben er in onze praktijk voor gekozen een 
aparte agenda aan te maken (zie figuur 7) en 
 bespreken deze vragen tijdens de koffiepauze/
overlegtijd. In de agenda zijn aparte blokjes aan-
gemaakt voor iedere medewerker die vragen wil 
bespreken. De huisarts opent de vragen via de 
Spreekkamer.  
Er kan natuurlijk ook een apart blok worden 
 gemaakt in de ‘eigen’ agenda van de arts  
(zie figuur 8).

De huisarts beantwoordt de vragen
De huisarts opent het deelcontact en vult de P-regel 
in, voorafgegaan door zijn initialen. Als de patiënt 
later terugbelt (of gebeld wordt) opent de assistente 
het contact opnieuw om het contact verder af te 
handelen. Omdat arts en assistente hier in dezelfde 
P-regel schrijven moeten de initialen er handmatig 
bijgezet worden. MicroHIS registreert alleen de laat-
ste bewerker van de regel (zie figuur 9). Daarom 
kan er ook voor gekozen worden om het tweede 
contact van de assistente met de patiënt in een 
nieuw deelcontact te registeren. Dan is het niet 
noodzakelijk om de initialen te noteren, maar het is 
wel van belang dat de assistente erop let dat het 
tweede deelcontact aan de juiste episode wordt 
gekoppeld (zie figuur 10).
Aan het eind van de dag kijkt de assistente in de 
agenda of alle contacten volledig afgehandeld zijn.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL
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MicroHIS
MicroHIS en de 
 praktij kaccreditatie 
In de Query-module van MicroHIS 
is een aantal standaardvragen 
opgenomen die bij de NPA of an-
dere vormen van praktijkaccredita-
tie worden gesteld. Met de andere 
vragen kunt u met behulp van de 
module zelf aan de slag. Hieronder 
enkele voorbeelden.
Start de Queries op via het negen-
knoppenmenu Managementinforma-
tie en ga rechtsboven via snelle 
toegang naar Queries. Boven in dit 
scherm kunt u kiezen uit een aantal 
standaard-queries, waarvan een 
omschrijving opgenomen is. Zoals te 
zien in fi guur 1 kunt u kiezen voor 
Praktij kpopulatie: Overzicht van de 

praktijkpopulatie, uitgesplitst naar 
leeftijd en geslacht en de mutaties 
in de praktijkpopulatie. 
Verander desgewenst de periode 
waarover u de mutaties wilt zien 
(standaard staat deze op  twee jaar) 
en klik op Maak overzicht.  De 
overzichten kunnen grafi sch weer-
gegeven worden (fi guur 2), geprint 
worden of geëxporteerd naar di-
verse bestandsformaten.
Als u voor de query Nierfunctiewaar-
den kiest, is in het overzicht een 
direct antwoord te vinden op de 
vragen die bij de accreditatie hier-
over gesteld worden, zoals te zien in 
fi guur 3. Om de betreffende patiën-

ten met een afwijkende nierfunctie 
op te sporen kunnen diverse fi lters 
worden toegepast. Het selecteren en 
invullen van de fi lters kan pas als op 
Maak overzicht is geklikt en daarna 
voor het tabblad Patiënten is geko-
zen. Zo kunnen bijvoorbeeld de 
personen ouder dan zeventig met 
een GFR onder de 45 worden 
gevonden (fi guur 4).
Voor de ketenzorgindicatoren zijn 
ook diverse standaard-queries 
aanwezig voor het geval dat uw KIS 
hier niet in voorziet. Kies hiervoor 
de betreffende InEen-populatierap-
portage en het gewenste tijdvak. 
Filters kunnen weer worden toe-

Figuur 1. 

Figuur 2.
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gepast om patiënten met gekozen 
indicatoren op te sporen.
De NPA-vraag ‘Noem het % patiën-
ten met een diagnose hartfalen met 
chronisch gebruik van een NSAID of 
(hoog gedoseerd) salicylaat (noe-
mer is patiënten met diagnose 
hartfalen)’ vergt wat meer eigen 
actie. Kies de Query Selectie op 
ICPC, medicatie en/of metingen. 
Klik op het vergrootglas bij <Selec-
teer ICPC’s>. Kies hier voor K77 
(decompensatio cordis), OK, en klik 

nogmaals op het vergrootglas en 
selecteer K77.02 (chronische de-
compensatio cordis). Kies bij Medi-
catie M01A (Niet-steroïde anti-
infl ammatoire middelen) en klik 
weer op Maak overzicht. Figuur 5 
laat zien dat een overzicht wordt 
gemaakt van alle patiënten met 
K77, K77.02 én alle patiënten met 
een NSAID. Na klikken op het 
tabblad Patiënten wordt het moge-
lijk om aan te geven dat binnen 
deze groep de ICPC Verplicht 

 aanwezig moet zijn, evenals de 
medicatie, zoals in fi guur 6.
Nu wordt de groep gevraagde 
patiënten getoond. Door dubbelklik-
ken op de patiënt in het lijstje komt 
u in het werkblad en kunt u contro-
leren of er sprake is van chronisch 
NSAID-gebruik. Via de ‘escape’-knop 
komt u weer terug in het overzicht 
van de query. Wilt u alsnog de 
combinatiemiddelen met een NSAID 
en de salicylaten (ATC-codes M01B 
en N02BA) toevoegen, dan kan dit 

Figuur 3.

Figuur 4.
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door nu opnieuw op het vergroot-
glas bij medicatie te klikken en deze 
te selecteren. Klik opnieuw op Maak 
overzicht.
Kies voor Opslaan om deze nieuwe 
set selectiecriteria op te slaan voor 
volgend jaar (fi guur 7).  Aan deze 
query zijn ook metingen toe te 

voegen, zowel WCIA als MicroHIS-
metingen. Zo is bijvoorbeeld snel te 
zien of de nierfunctie en kalium van 
de patiënten met hartfalen bekend 
zijn.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op 
Haweb: https://haweb.nl/groep/
orego/docs/folder/tips-en-trics

Figuur 5.

Figuur 6.

Figuur 7.



PromedicoASP
Op weg naar praktij k-
accreditering

praktijkaccreditatie. Uit navraag bij 
de helpdesk van Promedico-ASP 
bleek dat de laatste vraag over 
praktijkaccreditatie in 2014 werd 
gesteld.
In Promedico-ASP kan men met een 
druk op de knop een hele serie 
overzichten maken. De meeste over 
een naar keuze te bepalen periode. 

De NPA-praktijkaccreditering heeft in 
2015 de laatste herziening doorge-
maakt en vraagt nu minder harde 
cijfers vanuit de praktijk over het 
voorkomen van chronische aandoe-
ningen.1 Zelf overzichten genereren 
is toch handig, ook in het kader van 
de kwaliteitsverbeterprojecten die 
deel uitmaken van de jaarlijkse 

Sommige zijn momentopnamen. 
Maar ook daarvan kan men een 
peildatum kiezen. Schrijft men 
patiënten uit met de dossierover-
dracht via de Promedico-ASP-server, 
dan vallen die daarna buiten de 
rapportages. Deze patiënten zijn 
immers niet meer terug te vinden. 
Maakt men gebruik van het verhuis-

Figuur 1. De statistische rapporten die gekozen kunnen worden
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bericht (medovd-bericht, ook wel 
genoemd edi-) bij het uitschrijven, 
dan blijven de statistieken compleet 
omdat het originele medisch dossier 
in de praktijk achterblijft. 
De meeste overzichten genereert 
men snel via de functies Rapportage 
> Statistieken (fi guur 1) en Rappor-
tage > Jaarverslag (fi guur 2). De 
onderwerpen van het jaarverslag 
betreffen de populatie, organisatie 
en kwaliteit. Er is overlap met het 
tabblad Statistieken. Er komen 
pdf-bestanden tevoorschijn die te 
downloaden zijn. Daar staan geen 
personalia van patiënten in. Een 
uitzondering zijn de instroom en 
uitstroom van de praktijk. Kruis niet 
alle vinkjes tegelijk aan, want dan 

gaat het zoeken langer duren.
De kwaliteitsstatistiek diabetes (te 
vinden via Rapportage > Statistie-
ken) is best aardig, maar het gepro-
grammeerde zoekmodel is deels 
verouderd, zodat niet elke kolom 
zich goed vult. 
Een handige functie voor het doorge-
ven van cijfers aan de zorggroepen is 
te vinden via Rapportage > NHG 
rapporten (fi guur 3). Deze Excel-
bestanden worden elk kwartaal door 
Promedico-ASP klaargezet en betref-
fen cijfers over astma, COPD, CVRM 
en diabetes.
Zelf een specifi ek kenmerk van uw 
eigen patiëntpopulatie in uw eigen 
praktijkdatabase opzoeken kan via 
Rapportage > Projecten. Een uitleg 

Figuur 2. De onderdelen van het jaarverslag 

Figuur 3. De NHG-rapporten van het afgelopen kwartaal

van de vele mogelijkheden is na te 
lezen in de helpfi les. Deze functie 
maakt het mogelijk om tot op indivi-
dueel patiëntniveau te zoeken. In 
nummer 3 van de jaargang 2015 is 
hierover een stap voor stap te volgen 
tip en truc verschenen. Zie www.
syntheshis.nl.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM

Literatuur
1. Kwaliteitsnormen voor de 

 huisartsenpraktijk, NHG-Praktijk-
accreditering versie 2.1, aangepaste 
uitgave mei 2015. 
(De webversie is te  downloaden op 
www.praktijkaccreditering.nl.)



36 • SYNTHESHIS • JULI 2017

CGM Huisarts
Ondersteuning bij  
praktij kaccreditatie 
CGM-huisarts bevat enkele modules 
die zijn te gebruiken bij het uitvoe-
ren van een praktijkaccreditatie. Er 
zijn zes modules waarvan de directe 
of indirecte uitkomst het invullen 
van de getallen of opstellen van de 
grafi eken mogelijk maakt. Ik zal per 
onderwerp het hoe en wat beschrij-
ven.

Kwaliteitsindicatoren
De kwaliteitsindicatoren zijn een 
onderdeel dat directe informatie en 
uitkomsten oplevert. De module is 
te vinden in het pull-down-menu 

onder het kopje Patiënten (zie 
fi guur 1). Na het aanklikken van de 
module verschijnt het scherm met 
de laatst gemaakte overzichten van 
de patiënten met diabetes. Vanuit 
een overzicht naar keuze (of nieuw 
gemaakt) kunnen dan de uitkom-
sten worden verzameld en gebruikt 
voor de invulling van het onderdeel 
integrale zorg diabetes van het 
betreffende accreditatiewerkblad. 
Datzelfde geldt natuurlijk voor de 
onderdelen COPD, astma en HVZ/
CVRM.
Het regelmatig opstellen van de 

overzichten van ieder onderdeel 
(bijvoorbeeld ieder kwartaal) heeft 
als voordeel dat de rapportfunctie 
wordt versterkt. De gegevens bin-
nen de populatie zijn zeer dyna-
misch en moeten dus regelmatig 
worden ‘bevroren’. Als gevolg van 
de accreditatie zal het regelmatig 
maken van overzichten een onder-
deel worden van de praktijkvoering.

Oproepen
Met de module Oproepen kunnen 
uitkomsten worden gegenereerd die 
nodig zijn om invulling te geven aan 

Figuur 1. 
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Figuur 2. 

sommige onderdelen van de prak-
tijkaccreditatie. Deze module is 
eveneens te vinden in het pull-
down-menu onder Patiënten. Van 
ieder te bevragen element kan 
hiermee een overzicht worden 
verkregen. Meestal gaat het om de 
getallen in de overzichten en niet 
om de namen. Per overzicht worden 
de relevante getallen altijd onder-
aan weergegeven.

Cumulatieve verrichtingen
De module van de Cumulatieve 
verrichtingen is te vinden onder het 
pull-down-menu onder Rapportage 
(zie fi guur 2). Deze module is zo 
bruikbaar omdat declareren in de 
meeste praktijken een vast onderdeel 
is, dat dus regelmatig wordt uitge-
voerd. Het loont zeker de moeite om 
dingen terug te zoeken die datumge-
relateerd zijn vastgelegd. Zo kunnen 
de inschrijftarieven duidelijk maken 
hoe groot de populatie op een be-
paalde datum is geweest. Het ver-
loop van de patiëntenpopulatie 
verschilt per praktijk en loopt van 
nihil tot 30 procent per jaar. Deze 
dynamiek maakt het opstellen van 
uitkomsten moeilijk en de juiste 
uitkomsten kunnen alleen worden 
verkregen als hier statische overzich-
ten bij worden gemaakt.

De rapportgenerator
Ook deze module is te vinden 
onder Rapportage (zie fi guur 3). 

Figuur 3. 

Het gebruik vraagt enige handig-
heid, maar levert veel op. U kunt 
rapporten maken op voorschrijfni-
veau, patiëntniveau, verrichtingen-
niveau en episode-ICPC.
Voordeel van de rapportgenerator is 
dat er meer datumgericht mee kan 
worden gewerkt dan met oproepen. 
Dit kan handig zijn wanneer u een 
leeftijdsoverzicht van de praktijkpo-
pulatie wilt maken, waarvoor u 
overigens ook met Excel moet kun-
nen werken. Ook de uit- en instroom 
kunt u met deze module inzichtelijk 
maken. Verder is hiermee per tijds-
periode de voorschrijf-top 10 op te 
zetten.

Dossier valideren
De module Dossier valideren is 
eerder besproken in een vorig num-
mer van SynthesHis (2016;3:34-5). 
Het is een inmiddels een verplicht 
onderdeel van de accreditatie en 
voorziet in het controleren, corrige-
ren en autoriseren van handelingen 
die per individuele gebruiker in het 
systeem zijn geregistreerd.

De agenda
Dit onderdeel is niet meer weg te 
denken uit HISsen. Het is een 
enorme steun bij het organiseren 
van tal van zaken die niet patiënt-
gebonden zijn. Zo wordt het in 
verschillende praktijksituaties 
gebruikt voor het uitvoeren van 
allerlei taken. Hierbij kan dan 
gekozen worden voor een aparte 
takenagenda, waarbij dan wel aan 
het einde van de dag alle invullin-
gen moeten worden nagekeken op 
status van uitvoering. Een niet-
uitgevoerde taak loopt niet automa-
tisch mee naar de volgende dag en 
dient dus zo nodig te worden 
verplaatst naar de volgende dag. 
Deze taken kunnen van huishoude-
lijke, instrumentele, personele aard 
of logistieke aard zijn.

Wilt u meer weten over het hoe en 
wat, neem dan contact op met de 
auteur. 

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