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Redactioneel
Communiceren
via het HIS
HISsen worden steeds
meer gebruikt voor het
communiceren binnen
de eigen praktijk. Bijvoorbeeld in de agenda alvast aangeven
waarvoor de patiënt de
afspraak maakt, de afspraak verzetten, een
afspraak maken in de
agenda’s van verschillende medewerkers tegelijk, zodat die er samen bij kunnen zijn, en daarvoor een
ruimte reserveren. Verder worden HISsen gebruikt om
taken vast te leggen, zowel patiëntgebonden als nietpatiëntgebonden. Overleg wordt niet langer tijdens
de koffiepauze via een communicatieschriftje gevoerd, maar via het HIS. Zo kunnen we tenminste echt
pauze houden met elkaar. Tijdens de NedHIS studiedag werden de HISsen op deze terreinen uitgebreid
aan de tand gevoeld. Ze deden het best goed. Een
uitdaging is nog beter communiceren via het patiëntportaal.
En dan de communicatie tussen HISsen: wanneer de
patiënt naar een nieuwe huisarts verhuist dragen we
anno 2016 medische gegevens elektronisch over. En
graag zo compleet mogelijk. Marcel Leijten begeleidt
dit proces al vijf jaar – hij is als markant persoon geïnterviewd voor dit nummer. Nog meer hierover op de
pagina’s 14 en 29.
De medische app Siilo biedt mogelijkheden tot veilige communicatie over patiëntgegevens tussen dokters. Deze app is echt een aanwinst. We laten de ontwikkelaar en drie gebruikers aan het woord. De ontwikkelaars zien voor hun app graag een koppeling
met het HIS.
De tips en trucs in dit nummer gaan over communicatie via het HIS binnen de eigen praktijk. Voor elk HIS
worden nieuwe functies gebouwd om aan deze behoefte tegemoet te komen. Juist door dit soort vernieuwingen blijft de huisarts vooraan lopen in de communicatie met de patiënt. Want die heeft er direct
baat bij. De computer is uiteindelijk toch het belangrijkste gereedschap van de huisarts – hij wordt immers
veel vaker gebruikt dan de stethoscoop!
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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MARKANTE

MENSEN

MARCEL LEIJTEN (57) TECHNISCH PROJECTLEIDER BIJ DE

Veilig verhuizen scoort
die vragen hebben over werking en
inhoud van ION-databases. Daarnaast
leidt hij innovatieprojecten waarbij
veelal nauw wordt samengewerkt met
softwareleveranciers. ‘Het boeiende
aan mijn werk’, zegt hij, ‘is de veelheid
aan contacten. Ik heb te maken met
huisartsen, met assistenten, met
koepelorganisaties, met HIS-leveranciers. Ook de verscheidenheid van
vragen die er op je afkomen blijft
boeien. Never a dull moment. Mijn
persoonlijke ambitie? Optimalisering
van de patiëntenzorg. Correcte informatieoverdracht van medische dossiers is daar een onlosmakelijk onderdeel van. Zo zorg je voor continuïteit
en veiligheid in de zorg.’

Kruistest

De afgelopen jaren is er geduldig gesleuteld aan het effectief
en veilig elektronisch overdragen van patiëntverhuisdossiers.
‘Er is ﬂinke voortuitgang geboekt’, zegt Marcel Leijten, als technisch projectleider ION belast met het optimaliseren van de uitwisseling, ‘maar we zijn er nog niet. Het huidige rapportcijfer?
Een zeventje.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

‘Een markant persoon? Ik?’ Marcel
Leijten fronst. Zegt dan, peinzend:
‘Wanneer noem je iemand markant?
Als je echt uitzonderlijke dingen doet.
Maar ik doe gewoon mijn werk.
Samen met Joppe van der Reijden,
ambtelijk secretaris van het bestuur,
en ondersteund door Gerda Mensink
(communicatie) en José den Bode
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(administratie) werken we als team
aan het verbeteren van de elektronische dossieroverdracht. Er zijn trouwens ook veel huisartsen en werkgroepen die hier energie insteken. Als je
mij markant noemt, zijn zij het ook.’
Sinds 2008 is Leijten als technisch
projectleider bij ION het aanspreekpunt voor huisartsen en leveranciers

Vroeger verliep de overdracht van
patiëntverhuisdossiers per post. De
medische gegevens werden geprint, in
een envelop geschoven en al dan niet
aangetekend verzonden naar de
nieuwe huisarts. Een waterdichte
garantie dat het dossier veilig bij de
geadresseerde aan zou komen, bestond niet. Anno 2016 maakt de
overgrote meerderheid van de huisartsenpraktijken gebruik van een
beveiligde elektronische route, die
luistert naar de naam ZorgMail
FileTransfer. Toch zijn hiermee niet alle
problemen de wereld uit. Soms zijn
bestanden niet volledig compatibel
met elkaar en kan een gebruiker van
HIS-a het dossier afkomstig van HIS-b
niet foutloos inlezen.
Leijten: ‘Sinds 2012 voeren we jaarlijks een zogenaamde kruistest uit om
te achterhalen welk HIS compatibel is
met welk ander HIS en waar de fouten
schuilen. Vervolgens rapporteren we

STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM (ION)

een zeven
dit aan de leveranciers om zo de
kwaliteit van overdracht te verbeteren.
Dat is deels gelukt, maar er blijven
zwakke plekken. We weten nu waar
het beter moet en zoeken naar wegen
om dit te realiseren. Daarvoor moeten

ten probeer ik altijd positief en constructief naar een oplossing te zoeken.
Mijn e-mails beantwoord ik vrijwel
altijd binnen 24 uur en dat zeven
dagen per week. Dat verwacht men
niet, maar ik zeg altijd: “Luister, de

oren naar. Ze zien het belang ervan in,
maar het vraagt veel tijd en investering om zo’n nationale standaard te
bouwen. Plus de vraag: wie gaat dat
betalen? De huisartsen zijn niet geneigd de portemonnee te trekken en

‘WE MOETEN ER ECHT MET ZIJN ALLEN
ÉÉN JAAR VOOR UITTREKKEN EN DAN IS
DE NATIONALE STANDAARD EEN FEIT’
we aan de slag met het elektronisch
overdrachtsbericht zelf om te komen
tot een eenduidige standaard. Dat
vereist commitment van alle partijen,
maar ook tijd en geld voor overleggen
en testen. Alleen als we gezamenlijk
doorpakken, kunnen we de volgende
barrières nemen.’

Hart onder de riem

De afgelopen jaren zijn er successen
geboekt. De ontwikkeling van ZorgMail FileTransfer is zo’n succes: jaarlijks worden via deze beveiligde
elektronische route al meer dan
550.000 dossiers overgedragen. Maar
er zijn ook tegenvallers. Oude fouten
in de compatibiliteit van de dossiers
die toch niet naar behoren gerepareerd blijken te zijn. Nieuwe fouten
die opduiken. ‘Natuurlijk’, zegt Leijten,
‘word je daar soms een beetje moedeloos van. Maar dan spreek je weer
huisartsen of assistenten die een
stijgende lijn bespeuren en je een hart
onder de riem steken. Ik denk dat ik
binnen en buiten de organisatie wel
een goede naam heb. In mijn contac-

zorg wordt ook 24 uur per dag geleverd. Waarom zou een ondersteunende organisatie dat niet doen?”
’s Avonds kruip ik nog even achter de
laptop om te kijken of er nog berichten zijn binnengekomen die ik moet
beantwoorden. In de regel lig ik niet
voor twee uur in bed en ik sta om
zeven uur op. Het is een zegen als je
met zo weinig slaap toekunt.’

Nationale standaard

Als zijn pensioen in zicht komt, maar
liefst eerder, moet de elektronische
overdracht van het patiëntverhuisdossier naar behoren zijn geregeld, stelt
Leijten. Dat kan als er wordt afgedwongen dat er één HIS-overstijgende
standaard komt waar iedereen zich
aan moet houden. Leijten: ‘Er is nu
wel een standaard, maar daar zitten
“dialecten” in. Kleine nuanceverschillen die tot misverstanden en fouten
kunnen leiden. Ik ben ervan overtuigd
dat die nationale standaard er op
termijn komt. We hebben hierover ook
contact met het Nictiz. De leveranciers? Ja hoor, die hebben hier wel

vinden dat het geld uit een potje van
VWS moet komen. Als dat lukt, gaat
het erom alle HIS-leveranciers zover te
krijgen dat ze hier prioriteit aan geven
en allemaal tegelijk en in hetzelfde
tempo aan de slag gaan. We moeten er
echt met zijn allen één jaar voor uittrekken en dan is de nationale standaard een feit. Natuurlijk, er zijn nog
de nodige hobbels te nemen. En uiteraard, dit alles vraagt om een fikse
portie geduld, maar als we eendrachtig
samenwerken kunnen we iets moois
bouwen. Huisartsen en assistenten
storen zich al jarenlang aan de onvolkomenheden rond het elektronisch
overdragen van dossiers en aan het
extra werk dat het hen oplevert. Ze
zien dat de verbeteringen die wij
aanbrengen hout snijden en laten dat
ook weten. Die complimenten geven
ons nieuwe moed en energie. Verder
ben ikzelf natuurlijk ook patiënt en ik
hoop dat mijn dossier als ik verhuis op
een correcte manier wordt overgedragen. Dit werk voorziet in een duidelijke
behoefte. Je weet waarvoor je het doet
en dat maakt het uitdagend en leuk.’
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Denk met ons mee
en verbeter uw HIS!
Atlas en Orego hebben plek
voor nieuwe bestuursleden!
Denkt u wel eens: dat zou in mijn
HIS wel beter kunnen? Of: hoe wil
ik aanpassingen in mijn HIS verwerkt zien? Hebt u ideeën over
manieren waarop u IZP kunt
implementeren in uw HIS? Of hebt
u vragen als: hoe zit die wereld
van leveranciers, NHG, LHV, VZVZ,
enzovoort, in elkaar? Lees dan
vooral verder.
De gebruikersverenigingen Atlas
en Orego bestaan uit enthousiaste
gebruikers (huisartsen) die geïnteresseerd zijn in de automatisering
in de praktijk. Zij zetten zich in
voor de ontwikkeling van de
HISsen, zodat deze goed blijven
aansluiten op de dagelijkse huisartsenpraktijk. En dat is nodig!
Gebruikt u MicroHIS, Promedico of
CGM Huisarts (MIRA)? Denk er
dan eens over na om u in te zetten
als bestuurslid.
Natuurlijk beseffen we maar al te
goed dat iedereen het druk heeft,
maar wanneer u zich inzet voor
een club geeft dat ook veel voldoening! Daarnaast kan er projectmatig worden gewerkt. Nieuwe
overlegvormen als Skype maken
het makkelijker om efficiënt te
overleggen. Om het ‘clubgevoel’ te
behouden, wordt er ook fysiek
overlegd. Dat is niet saai, maar
gezellig en inspirerend. Last but
not least: er staat een vergoeding
tegenover.
Dus: denk niet meteen: ‘Geen tijd’,
maar neem contact op en laat u
verder informeren over wat een
bestuurslid zoal doet.
Meer informatie:
Orego (MicroHIS):
Kees Kanters, kkanters@xs4all.nl
Atlas (Promedico ASP en VDF, CGM
huisarts): Leo van Rooijen,
vrooijen@hagrozwijndrecht.nl
Of stuur een mail naar:
secretaraat@nedhis.nl
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Nieuwe versies van indicatoren
kwaliteit huisartsenzorg
Het NHG heeft in samenwerking
met InEen nieuwe versies gepubliceerd van de indicatoren kwaliteit
huisartsenzorg.
Het gaat om de volgende sets:
• astma bij volwassenen;
• COPD;
• diabetes mellitus type 2;
• VRM bij patiënten met hart- en
vaatziekten;
• CVRM bij patiënten met verhoogd
risico.

In deze versies zijn diverse onduidelijkheden en fouten gecorrigeerd,
vooral op basis van uw reacties.
Daarnaast zijn de omschrijvingen en
specificaties van indicatoren die het
NHG en InEen hebben gepubliceerd in
elkaar geschoven.
U kunt de indicatoren vinden op de
website van het NHG: https://www.
nhg.org/themas/publicaties/indicatoren
Bron: NHG

Voorlichtingsmateriaal LSP
Er is sinds eind september een nieuwe voorlichtingsfolder over het LSP
beschikbaar. Deze folder,
waarin ook een toestemmingsformulier is te
vinden, is zo geschreven

dat hij toegankelijk is
voor iedere Nederlander,
ook voor laaggeletterden. Er is eveneens een
Engelse, Poolse en
Turkse versie verkrijgbaar. De folder is te

downloaden op de
website van VZVZ en/of
te bestellen via de webshop. Op de website is
nog veel meer promotiemateriaal te downloaden.
Bron: VZVZ

SynthesHis heeft een nieuwe website!
SynthesHis houdt u op de hoogte van
het laatste nieuws over alles wat te
maken heeft met uw HIS en nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
automatisering. Het gaat heel goed
met SynthesHis en we vonden dat het
tijd werd om ook de website in een
nieuw jasje te steken. Met trots

presenteren we onze nieuwe website:
www.syntheshis.nl. SynthesHis is er
voor alle medewerkers van de
huisartsenpraktijk.
Neem er een kijkje. U vindt er nieuws,
de vorige edities, en een groot archief
met tips en trucs van verschillende
HISsen.

Proost! bij een teruggevonden dossier
De fantasie kan soms met me op de
loop gaan als ik een tuchtrechtuitspraak lees. Op 23 augustus jongstleden schreef het regionaal tuchtcollege te Zwolle: ‘Het college wijst er
op dat digitalisering van medische
dossiers en overgangen naar andere
systemen vaker dergelijke problemen opleveren en vraagt daar aandacht voor.’ 1 De casus betrof een
patiënte die was ingeschreven bij
praktijk A. In 2009 schrijft ze zich in
bij praktijk B en in 2014 bij praktijk
C. In 2015 vraagt ze haar dossier op
bij praktijk A, omdat noch praktijk B,
noch praktijk C de gegevens blijkt te
hebben. De patiënte had zich niet
uitgeschreven in praktijk A, maar in
die praktijk was wel bekend dat zij
verhuisd was naar een locatie die
(waarschijnlijk) buiten het praktijkgebied lag. Praktijk A is intussen
overgegaan van MicroHIS op Medicom. In MicroHIS kunnen de gegevens van uitgeschreven patiënten
wél bewaard worden, in Medicom
kan dat níet, lees ik. De gegevens
zijn in Medicom niet meer terug te
vinden. Het verwijt van de patiënte:
praktijk A heeft mijn dossier zoek
gemaakt. De klacht wordt afgewezen, omdat praktijk A het dossier
nog uit het oude systeem (MicroHIS)
heeft kunnen opdiepen.
Tot zover de summier beschreven
feiten. Nu gaat mijn fantasie aan de
slag. Voor mijn geestesoog zie ik een
huisarts een oude, wat verstofte pc
van zolder halen, een monitor erbij
zoeken, de kabels aansluiten en op
de power-knop drukken. Op welke
usb-stick staat de laatste back-up? 
’t Is alweer een tijd geleden. Gelukkig, hij doet het nog. Het scherm
doet vertrouwd aan en na al die tijd
met een ander systeem gewerkt te
hebben, ontstaat een gevoel van

nostalgie. Gelukkig blijkt niet alles
vergeten: het dossier komt in beeld.
Nu nog een printer aansluiten en
meteen een hard copy maken: die
kan worden opgestuurd naar de
patiënte én naar het tuchtcollege om
aan te tonen dat het dossier niet echt
kwijt was. Opgelucht een wijntje
inschenken. Er is een leukere besteding voor de zondagmiddag (en
-avond?) te bedenken, maar alles is
toch nog op zijn pootjes terechtgekomen...
Terug naar de realiteit in Zwolle.
Wat bedoelt het tuchtcollege met
‘dergelijke problemen’? En worden
deze nu dan zo veronachtzaamd, dat
daar nog speciaal aandacht voor
gevraagd moet worden? En van wie
vraagt het college deze aandacht?
Om met deze laatste vraag te beginnen: kennelijk vooral van artsen en
juristen, want de uitspraak wordt ter
publicatie voorgelegd aan de
Staatscourant, Medisch Contact en
twee juridische tijdschriften. Waarom wordt deze niet toegezonden
aan de HIS-leveranciers en gebruikersverenigingen? Zou dat geen
effectievere manier zijn om aandacht
te vragen?
En wat was nu het probleem? Niet
dat de digitalisering van papieren
dossiers of de conversie van het ene
naar het andere HIS niet goed was
verlopen. Hier botsen veeleer twee
filosofieën. De ene filosofie werd in
2012 door de KNMG als volgt verwoord: ‘Als een dossier wordt overgedragen aan een nieuwe huisarts,
dan mag er geen papieren of digitaal
dossier meer achterblijven bij de
oude huisarts.’ 2 Er is immers geen
behandelrelatie meer. De andere
filosofie stelt dat het juist niet redelijk is dat de huisarts het dossier,

(meestal) de enige basis om zich
tegen klachten en claims te verdedigen, uit handen moet geven. Krijgt
een huisarts een klacht, dan moet hij
de opvolgende huisarts om een kopie
van het dossier vragen. Maar wat
moet de huisarts doen als hij merkt
dat het niet compleet of veranderd
is?
De KNMG stelde in 2012: ‘In de
praktijk is het soms lastig om de
gegevens van overgedragen patiënten ook daadwerkelijk digitaal te
verwijderen. Sommige HIS-leveranciers hebben deze mogelijkheid niet
in hun systeem ingebouwd (...) De
KNMG vindt dit niet redelijk.’2
Opvallend genoeg schrijft de KNMG
in september 2016: ‘Bij digitale
dossiers kan ervoor gekozen worden
om een kopie van de gegevens aan
de nieuwe arts over te dragen. Het
originele medisch dossier blijft dan
bij de arts achter.’ 3
In de ideale wereld is het systeem
zoals de KNMG het in 2012 beschreef, het beste en enig juiste.
Terecht kiest ook de KNMG anno
2016 voor een andere uitleg. Wetten
zijn er nu juist omdat de wereld niet
ideaal is. Daar is – helaas – niet veel
fantasie voor nodig.
Bronnen

1. Terug te vinden op tuchtrecht.overheid.nl,
zoeken op European Case Law Identifier:
ECLI:NL:TGZRZWO:2016:98

2. De citaten zijn afkomstig uit het Praktijkdilemma van 17 september 2012: Kopie
dossier bewaren na vertrek lastige

patiënt uit huisartsenpraktijk? op www.
knmg.nl, dat eind september 2016 nog
niet was aangepast.

3. KNMG-richtlijn Omgaan met medische
gegevens, KNMG, september 2016
(pagina 117).
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GEGEVENS DELEN VIA HET LSP

Antwoord op vragen
over de toestemming

MEERWAARDE VAN H

‘Het zou natu
gegeven mo

Via het Landelijk Schakel Punt (LSP) kunnen zorgverle-

Ongeveer 90 procent

ners elektronisch medische gegevens uitwisselen. Dat

van de huisartsen is

mag alleen als de patiënt daar toestemming voor heeft

aangesloten op het LSP,

gegeven. Maar hoe zit het bij een scheiding, een nieuw-

maar niet alle

geborene of een verhuizing? Alf Zwilling, woordvoerder

aangesloten huisartsen

bij de Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommu-

maken er gebruik van.

nicatie (VZVZ), geeft antwoord op onze vragen.

Alf Zwilling, woord-

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Als ouders gescheiden zijn en een
kind onder de twaalf hebben, moeten beide ouders dan toestemming
geven voor hun kind? ‘Het werkt in
dit geval hetzelfde als bij ouders die
niet gescheiden zijn. Het draait om het
gezag. Hebben beide ouders het
gezag? Dan is toestemming van één
ouder voldoende. Heeft maar één
ouder het gezag, dan kan alleen deze
ouder toestemming verlenen. Bij
twijfel is het altijd goed om te vragen
hoe het gezag geregeld is. Dat is het
wettelijk kader.’
Als ouders voor het hele gezin toestemming hebben gegeven en er
wordt nog een kind geboren, moet je
voor dit kind dan opnieuw toestemming vragen? ‘Ja, voor elke burger is
een aparte toestemming nodig. Dat
komt omdat de toestemming is gekoppeld aan het burgerservicenummer en
niet aan NAW-gegevens, zoals het
adres waar een gezin woont. Een
nieuwgeborene wordt dus niet automatisch opgenomen in de verwijsindex. Je moet er echt toestemming voor
vragen.’
Ouders hebben toestemming gegeven
voor hun zoon toen hij elf was. Dit
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kind wordt nu zestien. Moet ik hem
nu zelf nog eens om toestemming
vragen? ‘Nee, de toestemming voor
deze persoon is rechtsgeldig verkregen
en blijft geldig als hij zestien wordt.
Uit het oogpunt van zorgvuldigheid
vind ik het wel netjes als een huisarts
de jongen hierop wijst. “Weet je dat je
ouders toestemming hebben gegeven
toen je elf was en dat je daar nu zelf
over mag beslissen?” Ik denk dat het
zeker bijdraagt aan een vertrouwensband.’
Wat te doen als iemand van huisarts
wisselt? Moet de nieuwe huisarts
opnieuw toestemming vragen? ‘Ja,
dan moet deze persoon opnieuw
toestemming geven voor het delen van
medische gegevens via het LSP. Het
dossier van deze persoon verhuist van
de ene naar de andere zorgaanbieder,
maar de nieuwe huisarts voegt nieuwe
informatie toe en wordt een nieuwe
dossierbeheerder. Daarom is opnieuw
toestemming geven nodig.’

voerder bij Vereniging
van Zorgaanbieders
Voor Zorgcommunicatie
(VZVZ): ‘Het idee
dat je alleen een
gegevensleverancier
zou zijn, speelt daar
wellicht een rol bij.
Het tegendeel is waar.
Huisartsen kunnen zeker
baat hebben bij het
LSP in de dagelijkse
praktijkvoering.’ Wat doet
VZVZ om de kwaliteit
van de zorgverlening via
gegevensuitwisseling via
het LSP te verbeteren?
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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ET LSP VOOR DE DAGELIJKSE PRAKTIJKVOERING

urlijk mooi zijn als we op een
ment de 17 miljoen burgers bereiken’

‘E

en huisarts vertelde dat hij
vroeger een patiënt die bij
een andere zorgverlener
was geweest altijd moest vragen
welke medicijnen hij nu gebruikte.
’s Ochtends een kleine gele, in de
middag twee witte en in de avond
een oranje. Halverwege het consult
zei de patiënt dan ineens: “O ja, ik
moet ook nog een poeder innemen.” Zo iemand is dus steeds aan
het bedenken of hij alle medicatie
heeft genoemd en is daardoor niet
met al zijn aandacht bij het gesprek. Dezelfde huisarts: “Nu haal
ik het medicatieoverzicht op via het
LSP en neem dit aan het begin van
het consult door met de patiënt. We
kijken samen of het klopt en wat
we moeten wijzigen of aanvullen.
Daarna is het onderwerp medicatie
afgerond en kunnen we verder met
andere zaken.”’

Op naar de 17 miljoen?

Op de vraag of VZVZ het belangrijk

vindt dat er meer mensen toestemming geven, zegt Zwilling: ‘Het zou
natuurlijk mooi zijn als we op een
gegeven moment de 17 miljoen burgers bereiken, zodat een zorgverlener
waar nodig van de patiënten die hij
ziet een zo compleet mogelijk beeld
kan krijgen. Maar het is het belangrijkst dat de groep mensen die veel
verschillende medicijnen gebruiken en
veel verschillende zorgverleners zien,
toestemming geeft. Als je nooit ziek
bent en nooit bij de huisarts komt, is
het minder relevant.’

Informatie voor de patiënt

‘Wij maken het onze leden zo gemakkelijk mogelijk om mensen een rechtsgeldige toestemming te vragen – dat
kan bijvoorbeeld via www.ikgeeftoestemming.nl. We leveren ook brochures met toestemmingsformulieren. We
stellen voorlichtingsfilmpjes ter beschikking, die je kunt tonen op de
monitors in je wachtkamer, en posters
voor aan de muur. Ook in het gebruik

willen we het de leden gemakkelijk
maken. We krijgen bijvoorbeeld geregeld opmerkingen over de vertraging
die optreedt bij het gebruik van de
UZI-pas. Binnen zeer afzienbare tijd
komen we hiervoor met een oplossing.’

Nascholing voor de
zorgprofessional

Verder organiseert VZVZ geaccrediteerde nascholingen voor huisartsen
en praktijkassistenten. Het zijn zeer
praktische cursussen die zowel online
als klassikaal gevolgd kunnen worden.
‘Op verzoek komen wij langs om de
nascholing op locatie te verzorgen. Je
leert in korte tijd hoe je bijvoorbeeld
rechtsgeldige toestemming van een
patiënt krijgt, hoe je een patiënt goede
uitleg geeft, hoe je een patiënt invoert,
kortom hoe het LSP werkt. Deze
scholing gaat echter niet over het
aansluiten op het LSP. Maar neem
vooral contact met ons op als je daar
ondersteuning bij nodig hebt!’
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DE OCHTEND VAN DE NEDHIS STUDIEDAG

Gebruikers demonstreren
agenda, taken en medicatie
opvragen via het LSP

FOTO: MARCO KEYZER

Op woensdag 12 oktober jongstleden vond in
FOTO: MARCO KEYZER

Utrecht de NedHIS studiedag plaats. Dit jaar namen CGM Huisarts, Medicom, MicroHIS, OmniHis Scipio, Promedico ASP en Promedico VDF
deel aan de studiedag. In de ochtend demonstreerden gebruikers in tweetallen eerst de
agenda- en takenfunctie in hun huisartsinformatiesysteem (HIS) aan de hand van vaste opdrachten. Het derde demonstratiethema betrof het
ophalen van medicatiegegevens uit het LSP.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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De agenda omvat basale, maar veel gebruikte functies. Reden genoeg om deze eens kritisch onder de
loep te nemen en te vergelijken. Tussen de deelnemende HISsen blijken er niet veel verschillen te
bestaan in functionaliteit, maar wel in uiterlijk,
werkwijze en gebruiksvriendelijkheid. Zo kun je
uiteraard in elke agenda een afspraak verzetten,
maar kan dat niet in alle systemen gemakkelijk door
te slepen of te knippen en te plakken. CMG Huisarts
blijkt daarnaast het enige systeem waarin je een
ruimte aan een afspraak kunt koppelen. De meeste

FOTO: MARCO KEYZER

agenda’s zijn altijd up-to-date, waardoor twee medewerkers niet per ongeluk op hetzelfde tijdstip een
afspraak kunnen plannen.

Afspraken via het portaal

De meeste aanwezige zorgprofessionals werken met
een patiëntportaal. Nog niet iedereen laat patiënten
zelf afspraken plannen in de agenda. De reden? Het
wegvallen van triage. Degenen die het wel doen,
geven aan dat patiënten geen spoedafspraken zelf
kunnen plannen. Online kunnen ze niet voor dezelfde of de volgende dag een afspraak plannen.
‘Voor zaken die even kunnen wachten, schatten
mensen zelf prima in of ze ervoor langs moeten
komen en hoeveel tijd er nodig is voor het consult.’
Het afzeggen van een afspraak kan vaak niet via het
portaal of tot uiterlijk 24 uur van tevoren. Bij een
van de aanwezige praktijken is afzeggen tot op de
laatste minuut mogelijk via het portaal: ‘Ik heb liever
dat iemand afzegt, dan dat de dokter voor niets in
de wachtkamer staat te roepen.’

Opdrachten takenfunctie

Hoe uitgebreider de takenfunctie, hoe meer deze
gebruikt lijkt te worden. Gebruikers van Promedico
ASP en Medicom lieten veel mogelijkheden zien op
het vlak van taken. Je kunt in deze systemen taken
eenvoudig koppelen aan één (of meer) patiënt(en)
en/of medewerker(s). Er zijn mooie overzichten te
maken, waarbij je bijvoorbeeld kunt selecteren op
status, medewerker of datum. Een taak herhalen of

Een van de vele workshops

toekennen aan een andere medewerker is ook
mogelijk. De gebruikers van MicroHIS lieten een vrij
uitgebreide, maar nog niet veel gebruikte takenmodule zien: deze is namelijk net ‘vers van de pers’. De
takenmodule in OmniHis is iets minder uitgebreid.
Promedico VDF en CGM huisarts kennen een vrij
simpele takenmodule, die de aanwezige huisartsen
en assistenten niet veel gebruiken.

Medicatie opvragen via het LSP

Tijdens het laatste demonstratiethema lieten de
gebruikers van de verschillende HISsen zien hoe je
via het LSP medicatiegegevens bij apotheken ophaalt. In de systemen van MicroHIS en OmniHis
werkt deze functionaliteit nog niet. Bij de andere
HISsen is het wel mogelijk medicatiegegevens op te
halen en zijn er verschillen in de manier van ophalen
en het verwerken van deze gegevens. In Promedico
ASP kan de eigen medicatielijst niet worden samengevoegd met de lijst die via het LSP wordt verkregen. Wel treedt er een bewaking op dubbele medicatie in werking zodra de gegevens zijn opgehaald. Bij
enkele systemen moet het ophalen handmatig en per
patiënt gebeuren, terwijl dit bij CGM Huisarts automatisch en voor de hele praktijk kan. ‘Je krijgt bij
inloggen een seintje dat er medicatieverstrekkingen
zijn die je nog niet hebt ingelezen. Na het binnenhalen zie je in ieder medicatiedossier of er LSP-verstrekkingen zijn. Als je op zo’n verstrekking klikt,
kun je deze ook opnieuw voorschrijven.’ ‘Dat wil ik
ook!’, was een veelgehoorde reactie.
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KORENROMP
NA AM: MASHA
FUNCTIE: PRAKTIJKASSISTENTE
HIS: PROMEDICO VD
F
Waarom besloot je de NedHIS studiedag te bezoeken? ‘Het
is de eerste keer dat ik naar deze studiedag ga. De huisarts
heeft mij mee gevraagd. Ik vind het interessant om te zien
wat er mogelijk is in de verschillende HISsen.’

Waarom besloot je de NedHIS studiedag te bezoeken? ‘Ik
zit in de voorbereidingscommissie en ben daardoor sowieso
aanwezig. Deze keer waren de demonstratiethema’s de
agenda, taken en het ophalen van medicatiegegevens via het
LSP. Ik heb zelf laten zien hoe Promedico ASP op deze vlakken werkt. Het is leuk om te zien hoe het in andere HISsen
gaat. Daarnaast is het fijn om bij te praten met vakgenoten
die dezelfde interesse in ICT hebben. Mensen die niet meteen beginnen te gillen als er een knop anders staat en met
wie je goed kunt brainstormen.’
Wat is je opgevallen tijdens de demonstraties van andere
HISsen? ‘In de agenda van Medicom kun je de beschikbare
tijden in een bepaalde periode tonen. Zo’n overzicht zou ik
ook wel handig vinden. In verschillende HISsen kun je afspraken verslepen of knippen, kopiëren en plakken. Dat is
echt een must, maar ik kan het niet in mijn systeem. Ook zou
het handig zijn als het HIS de mutaties in afspraken registreert, zodat je altijd weet wie de oorspronkelijke afspraak
heeft gemaakt en wie deze heeft verzet. Je kunt er zelf nog
een reden bij zetten. Bijvoorbeeld “op verzoek van patiënt”.
In Omnihis zag ik een agendasjabloon waarin je tekst kunt
opnemen. Dat lijkt mij ook fijn. Ik maak de agenda voor de
praktijk en er bestaan bepaalde patronen. Zo heb je altijd
buffers en pauzes, en die kun je mooi in zo’n sjabloon zetten
in plaats van ze elke keer opnieuw in te voeren.’
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Over welk aspect van je eigen HIS ben je erg tevreden?
‘Promedico VDF is een vrij nieuw systeem, dus er zit al veel
functionaliteit in. Ik werk er graag mee. Het meeste werkt
logisch en het ziet er goed uit. Het is maar net wat je gewend
bent. Promedico ASP vind ik er ook mooi en overzichtelijk
uitzien. Het lijkt best ingewikkeld om met een ander systeem
te gaan werken, aan de andere kant heb ik tijdens mijn stage
met Medicom gewerkt. Ik denk dat ik daar zo weer in zit als
ik ermee aan de slag ga.’

FOTO: MARCO KEYZER

Over welk aspect van je eigen HIS ben je tevreden? ‘Ik ben
heel tevreden met de takenmodule in Promedico ASP. Ik zag
dat je in Medicom ook een taak aan een woonverband kunt
toekennen. Dat is wel fancy, maar ik weet niet of ik het vaak
zou gebruiken. Verder krijg je bij Medicom een regel in het
journaal wanneer je een taak hebt afgehandeld. Ik zou de
keuze hiervoor ook willen hebben. Maar dat hebben we al
besproken in de softwarecommissie.’

FOTO: MARCO KEYZER

Y BREUKER
NA AM: WEND
FUNCTIE: PRAKTIJKASSISTENTE
HIS: PROMEDICO AS
P

Wat is je opgevallen tijdens de demonstraties van andere
HISsen? ‘Veel systemen kunnen hetzelfde. Het werkt dan net
op een andere manier of het ziet er iets anders uit. Wat me
wel opviel, is wat sommige andere HISsen met de takenmodule kunnen. In Promedico VDF is die heel beperkt en wij
gebruiken hem dan ook niet. Als iemand bijvoorbeeld een
Mirena heeft gehad, maak ik geen taak met reminder voor
over vijf jaar. Maar dan zet ik dat in de agenda, helemaal
bovenaan nog voordat er afspraken gepland worden. Het
lijkt mij wel handig om toch een takenlijst te hebben, zodat
je daar een overzicht van hebt. Helemaal mooi is het als die
dan wel geïntegreerd met de agenda getoond kan worden.
En dat een taak waar je niet aan toe bent gekomen, meegaat
naar de volgende dag.’

VAN MUIJEN
NA AM: MIRJAM
FUNCTIE: PRAKTIJKASSISTENTE
HIS: CGM HUISARTS
Waarom besloot je de NedHIS studiedag te bezoeken? ‘Op
het werk ben ik de vraagbaak als het gaat om de computer.
Ik vind het leuk om zaken rond ICT te regelen, programma’s
te leren kennen en zo veel mogelijk handigheidjes te ontdekken. Dat breng ik dan weer over op mijn collega’s. Ik kom
naar de NedHIS studiedag omdat ik dan een goed beeld krijg
van de ontwikkelingen: wat is er vernieuwd en wat komt eraan? Ook hoor je waar problemen zitten en begrijp je beter
waarom sommige vernieuwingen veel tijd kosten.’

Waarom besloot je de NedHIS studiedag te bezoeken? ‘Ik
werk bij de Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra en ik
ben superuser voor ons centrum. Dat wil zeggen dat ik een
aantal extra ICT-taken in mijn pakket heb. Ik verdiep me
meer in het systeem en ik maak bijvoorbeeld sjablonen aan
en voer vakanties en waarnemingen in. Mijn eerste indruk
van deze dag? Interessant! En ik heb al het een en ander
geleerd. Zo wist ik nog niet dat de agenda van huisartsen als
weekoverzicht getoond kan worden. Ik heb telkens maar één
dag in beeld en dat is niet altijd handig. Het weekoverzicht is
iets heel simpels, maar wel iets waar ik vanaf morgen veel
profijt van zal hebben.’
Wat is je opgevallen tijdens de demonstraties van andere
HISsen? ‘Ik zou tureluurs worden van al die groentinten van
Promedico VDF en ik zag in veel systemen de mogelijkheid
om aan te vinken of een afspraak en de omschrijving ervan
zichtbaar is in het patiëntportaal. Dat vind ik te riskant. Een
vinkje is gauw gezet. Soms zet je aantekeningen voor jezelf
in de omschrijving van de afspraak die niet bij de patiënt terecht moeten komen.’

FOTO: MARCO KEYZER

ROZEMEYER
NA AM: HELMA
FUNCTIE: PRAKTIJKASSISTENTE
HIS: OMNIHIS

Wat is je opgevallen tijdens de demonstraties van andere
HISsen? ‘De manier waarop je in Promedico ASP taken kunt
gebruiken, vind ik handig en overzichtelijk. Wij gebruiken de
takenfunctie van ons HIS nu helemaal niet. Degenen die de
opdracht over de takenfunctie in CGM presenteerden, lieten
wel het een en ander zien, maar vertelden erbij dat zij de
functie in de praktijk ook niet gebruiken. Dat is vast geen
toeval, er kan wat de takenfunctie betreft nog wat verbeterd
worden. Ook zag ik dat je met andere HISsen afspraakbriefjes kunt afdrukken. Die functionaliteit wil ik ook graag in
CGM Huisarts. Want afdrukken gaat een stuk sneller dan
met de hand schrijven.’
Over welk aspect van je eigen HIS ben je erg tevreden? ‘Ik
zag dat CGM Huisarts de medicatiegegevens van patiënten
via het LSP automatisch kan binnenhalen. Dat wist ik niet,
want het is een taak van de huisarts, maar ik vond het mooi
om te zien en er waren weinig andere systemen die dit ge
automatiseerd kunnen doen. Verder werk ik over het algemeen wel prettig met CGM Huisarts, maar ik wil heel graag
de update naar de nieuwe agenda. Anderhalf jaar geleden
heb ik er al een demo van gezien. In de nieuwe agenda kun
je bijvoorbeeld afspraken verslepen en kun je geen afspraken
per ongeluk dubbelplannen. Als iemand in de praktijk een
tijdvak aanklikt, wordt dit direct voor alle anderen geblokkeerd. Dat is nu nog niet zo.’

FOTO: MARCO KEYZER

Over welk aspect van je eigen HIS ben je erg tevreden? ‘Ik
ben heel tevreden over de agenda in OmniHis. Bij sommige
andere HISsen kun je maar vijf agenda’s naast elkaar tonen
en ik heb echt iedereen in beeld. Het enige lastige van OmniHis is dat je actief op “bewaar” moet drukken als je de tekst
in het vakje “reden consult” wilt opslaan. Ik zal een voorbeeld geven: ik zet een afspraak in de agenda en vul de reden van het consult in. Vervolgens krijg ik een telefoontje.
Dan klik ik naar een ander scherm, zonder dat ik op bewaar
heb gedrukt. De afspraak is dan wel vastgelegd, maar de
tekst over de reden van het consult is verdwenen.’
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Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

Mevrouw de Vries 1/12/21 pravastine
20 mg. Is dit verhoogd?
Apotheker (de snelweg) 30-05-2016 13:34

Ja dat klopt

Huisarts Assistente (de rotonde) 30-05-2016 13:34

Fluit 1/12/56: diclofenac wordt vervangen
Huisarts Assistente (de rotonde) 30-05-2016 13:37

Mevrouw Fluit diclofenac is vervallen, wacht
nog op nieuw recept... groetjes Natas
Apotheker (de snelweg) 30-05-2016 13:40

Basten 13/8/15: graag recept voor 200g
vaselinecetomacrogolcreme? groetjes Natas
Apotheker (de snelweg) 30-05-2016 13:43

Is gefaxt!

Huisarts Assistente (de rotonde) 30-05-2016 13:46

Bij bezorgen baxter mevrouw Janse 03/04/37
bleek zij niet thuis. Ligt zij in het ziekenhuis?
Weten jullie wat? Groetjes Natas
Apotheker (de snelweg) 30-05-2016 15:07

Mevrouw Jansen ligt inderdaad in het ziekenhuis.
Huisarts Assistente (de rotonde) 30-05-2016 15:15

Voor meer informatie:
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl
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HET MIDDAGPROGRAMMA VAN DE NEDHIS STUDIEDAG

Overdracht van volledig
dossier is niet gegarandeerd

Tijdens het middagprogramma van de NedHIS studiedag werden de deelnemers op de
hoogte gebracht van de status van het patiëntverhuisdossier. Huisartsen maken goed
gebruik van de mogelijkheid om dossiers elektronisch te verhuizen (circa 485.000 overdrachten in de periode van januari tot en met oktober 2016) en er is veel verbeterd in
de feitelijke overdracht, maar er blijven problemen bestaan. Conclusie op dit moment:
de overdracht van een volledig dossier kan niet worden gegarandeerd. Hoe nu verder?
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Menno Riemeijer, Joppe van der Reijden, Harm Jan
Lamers en Marcel Leijten van Stichting ION (Inschrijving Op Naam) presenteerden de stand van zaken.
Samen met de HIS-leveranciers hebben zij de afgelopen tijd structurele problemen rond het verhuizen
van dossiers geanalyseerd. Het niet volledig of niet
goed overkomen van gegevens in een dossier – waardoor in het ontvangende HIS gegevens moeten
worden aangepast – zijn de belangrijkste tekort
komingen. Deze problemen blijken grotendeels te
maken te hebben met de manier waarop de HISsen
de patiëntgegevens opslaan en ordenen. Daarnaast
vormt het Edifact-bericht een knelpunt.

Vier verbeterpunten vastgesteld

Voor het niet goed overkomen van gegevens zijn vier
belangrijke oorzaken te noemen. Ten eerste: het
gebruik van diakritische tekens (bijvoorbeeld ë, ñ, à)
leidt tot problemen omdat niet alle HISsen dezelfde
tekenset gebruiken. Ten tweede: de pdf is niet uniform – de inhoud en opbouw verschillen omdat er
geen standaard is afgesproken. Ten derde: uniforme
definities vormen bij de MEDOVD een probleem.
Overstappen op XML-files is een mogelijke oplossing.
Omdat hierbij de definities meegaan, is een XML-file
wel uniform te maken. Ten vierde: de zip-bestanden
met de correspondentie zijn niet uniform en de
koppeling raakt kwijt.

Werken aan oplossingen

ION werkt inmiddels samen met NedHIS en het NHG
aan de eerste twee problemen (diakritische tekens en

een standaard voor de pdf). Wat betreft de zip-bestanden neemt ION het voortouw om een uniforme
afspraak te maken om de koppeling over te dragen en
weer in te lezen. Hiervoor heeft ION jaren geleden al
een voorstel ontwikkeld dat tot op heden niet is
geïmplementeerd. Als het gaat om het probleem met
de MEDOVD geeft ION aan niet de kartrekker te
kunnen zijn. Naast het oplossen van de technische
problemen, stelt ION dat het noodzakelijk is om de
realiteit als uitgangspunt te nemen: we kunnen niet
garanderen dat het volledige dossier overkomt. Laten
we dan afspraken maken over wat er minimaal moet
worden overgedragen als iemand naar een andere
huisarts overstapt. Welke gegevens zijn noodzakelijk om
de zorg voor een patiënt goed te kunnen continueren?

Digitaal dossiers overdragen en de bewaarplicht

De hoofdregel is dat u elk medisch dossier ten minste vijftien jaar
bewaart. Als een patiënt een andere huisarts kiest, is het gebruikelijk
dat u het betreffende medisch dossier – op verzoek of met toestemming van de patiënt – overdraagt aan de nieuwe arts. Dit betekent
doorgaans dat u het dossier zonder tussenkomst van de patiënt
overdraagt aan de nieuwe arts. Als een origineel (papieren) medisch
dossier wordt overgedragen, neemt de nieuwe arts de bewaartermijn daarvan over. De nieuwe arts kan de belangrijkste gegevens
samenvatten en in zijn eigen medisch dossier overnemen. Bij digitale dossiers kan ervoor worden gekozen om een kopie van de gegevens aan de nieuwe arts over te dragen. Het originele medisch
dossier blijft bij u achter. U bewaart het dan gedurende de wettelijke
bewaartermijn.
(Bron: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens, KNMG, sept. 2016)
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DISCUSSIE OVER HET INDIVIDUEEL ZORGPLAN

Meerwaarde IZP is duidelijk,
maar er is nog veel onduidelijk
Alle ingrediënten lijken aanwezig, toch is in nog geen enkel HIS een Individueel Zorgplan (IZP) opgenomen. Wat is
ervoor nodig om de implementatie te bevorderen? Lopen
huisartsen al warm voor het IZP? Tijdens het middagprogramma van de NedHIS studiedag werd hierover gediscussieerd na presentaties van Erica Bastiaanssen (NHG),
Jolanda Mentink (Care2U) en huisarts Vok Buur.

H

et Individueel Zorgplan is een
middel om doelen en afspraken vast te leggen die zorgverleners samen met een patiënt maken.
Het IZP maakt duidelijk wie wat doet
en wie waarvoor verantwoordelijk is.
Relevante episodes en persoonlijke
streefwaarden zijn ook elementen die
binnen het IZP zichtbaar moeten zijn.
Het IZP is benaderbaar voor zowel de
betrokken zorgverleners als de patiënt
en eventuele mantelzorgers, bijvoorbeeld via het patiëntportaal. Op dit
moment raken zorgafspraken verloren
in het HIS. Er is geen vaste plek om
afspraken bij te houden en binnen episodes zakken de afspraken weg in de
tijd. Dat maakt dat er geen duidelijk
overzicht is van actuele zorgafspraken.
Bovendien is er geen mogelijkheid
voor de patiënt om de gemaakte
afspraken te raadplegen.

Specificaties en
informatiestandaard

Het NHG heeft in 2013 voor HISsen
en KISsen een plan van eisen voor het
IZP opgesteld. Het IZP is opgenomen
in het HIS-referentiemodel en een
pilot ging van start. In 2014 formu-
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CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

leerde het NHG specificaties voor
leveranciers en ontwikkelde Nictiz een
informatiestandaard. Omdat de implementatie in de HISsen nog niet is
gerealiseerd, schetste het NHG begin
2016 in twee notities een duidelijker
beeld van het IZP. De ene notitie richt
zich op de functionaliteit van het IZP
en de andere op het gebruik ervan in

dersteuner en patiënt. Ook samenwerking met andere zorgprofessionals is
mogelijk, wat vooral bij ouderen- en
chronische zorg uitkomst kan bieden.
De aanwezigen zien de meerwaarde
van de mogelijkheid om informatie op
een vaste manier te delen. Het goed
registeren en monitoren van alle
doelen, afspraken en betrokkenen lijkt
echter veel extra vinkjes, handelingen
en tijd te kosten. Iets wat de aanwezigen vooral willen voorkomen.

Klein beginnen

Hoe kan een IZP werkbaar zijn voor
huisartsen en praktijkondersteuners?
Huisarts Vok Buur besprak dit met de
aanwezigen. Welke meerwaarde zien
de huisartsen, wat zijn belemmeringen
en wat zijn de voorwaarden voor een
werkbaar IZP? Vok Buur opperde de
mogelijkheid om klein te beginnen,

OP DIT MOMENT RAKEN ZORG
AFSPRAKEN VERLOREN IN HET HIS
de huisartsenpraktijk. Zo kunnen
gebruikers van HISsen samen met de
softwareleveranciers in kaart brengen
wat zij rondom de implementatie van
het IZP in het HIS willen.

Care2U

Intussen hebben sommige KISsen al
wel een IZP. De HISsen zouden elementen hieruit kunnen overnemen.
Een voorbeeld is Care2U, dat door
Jolanda Mentink wordt gepresenteerd.
Het systeem biedt veel mogelijkheden
en ondersteunt de samenwerking in
de keten tussen huisarts, praktijkon-

bijvoorbeeld door op de P-regel zorgafspraken te noteren, in de taal van de
patiënt. Deze informatie moet automatisch terechtkomen in het IZP, dat benaderbaar is voor de patiënt en/of diens
mantelzorgers. Het overzicht van zorgafspraken dat hierdoor ontstaat, kan voor
de huisarts en POH zelf, voor de patiënt,
maar zeker ook voor waarnemende
artsen of in deeltijd werkende artsen al
heel praktisch zijn.

Belemmeringen en oplossingen
Als grootste belemmering op weg naar
werken met een IZP noemen de aanwe-

ION-OMBUDSMAN LOST
INTERCOLLEGIALE CONFLICTEN OP
FOTO: MARCO KEYZER

Vok Buur tijdens de presentatie

HET IZP MOET
TIJD OPLEVEREN
EN MAG GEEN
TIJD KOSTEN
zigen de tijd die het kan gaan kosten.
Het mag geen vertraging opleveren
voor het spreekuur en moet in te
passen zijn in de dagelijkse workflow.
Het zorgplan moet tijd opleveren en
mag geen extra tijd kosten.
Maar naast de beren op de weg kwamen tijdens de discussie ook praktische oplossingen aan bod. Zo gaven
huisartsen aan dat zij veel voorkomende adviezen nu niet uitschrijven in de
P-regel. Het noteren van het woordje
‘advies’ volstaat voor hen, want de
huisarts weet zelf wat dit (standaard)
advies inhoudt. Een praktische oplossing zou zijn dat veel voorkomende
adviezen automatisch kunnen worden
‘ingeladen’ in de P-regel. Verder ging
de discussie onder andere over wie
eigenaar is van het IZP en de vraag of
de patiënt zelf informatie moet kunnen wijzigen of toevoegen. En vervult
de huisarts via het IZP niet een regierol tussen zorgverleners en patiënt die
eigenlijk meer in het sociale domein
thuishoort?
Er zijn nog veel vragen, maar de
meerwaarde van een werkbaar IZP
onderschrijven de deelnemers aan de
studiedag wel. Geen verplichting,
maar alleen voor patiënten die daar
baat bij hebben. Het mag geen scorelijst worden, maar moet altijd om
echte zorgverbetering draaien.

Inschrijven
= uitschrijven
Ruziënde huisartsen. Helaas, het komt voor, maar IONombudsman Frank Garnier brengt uitkomst. Sinds augustus van dit jaar bemiddelt hij bij intercollegiale meningsverschillen over de vraag bij wie een patiënt is ingeschreven. ’Humor en relativering zijn belangrijke wapens bij dit soort kwesties, waar de emoties al snel hoog
oplopen.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Door wie en waarom is deze functie bedacht?
Frank Garnier: ‘Het bestuur van de stichting Inschrijving Op Naam (ION) heeft dit bedacht. Zij hebben
de indruk dat het aantal geschillen toeneemt. De
inschrijving van patiënten is gedifferentieerder
geworden, sommige patiënten brengen meer op en
het belang van juiste inschrijving is dus groter.
Daarnaast controleren de zorgverzekeraars in toenemende mate bij wie een patiënt staat ingeschreven.
De huisarts gaat foutieve inschrijvingen al snel in de
beurs merken.’

Frank Garnier

Getouwtrek over de vraag bij wie een patiënt staat
ingeschreven – hoe ontstaat zo’n misverstand?
‘Soms is het simpel en ligt er een administratieve
fout aan ten grondslag. Het is bijvoorbeeld wel eens
voorgekomen dat twee patiënten hetzelfde burgerservicenummer hadden, omdat ze gelijke geboortedata en gelijke voorletters hadden. Marcel Leijten,
projectleider bij ION, helpt dit soort eenvoudige
kwesties de wereld uit. Soms is er meer aan de hand
en dan is het de bedoeling dat ik in actie kom. Er
zijn bijvoorbeeld huisartsen die menen dat een
patiënt ten onrechte bij een collega staat ingeschre-

‘ALS OMBUDSMAN MOET JE
VOORAL TACTISCH OPEREREN’
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‘DIE PATIËNT STAAT BIJ
MIJ INGESCHREVEN.
WAT DOET-IE DAN BIJ JOU?’

ven omdat de betreffende patiënt zich niet persoonlijk bij hen heeft afgemeld. Die afmelding stellen zij
als eis voordat ze een patiënt uitschrijven en het
dossier vrijgeven. Dat is in strijd met de regels, want
bij de oprichting van ION is nadrukkelijke in gezamenlijkheid besloten: inschrijven = uitschrijven.
Uitschrijven is dus niet verplicht: het hangt van de
beleefdheid van de patiënt af of dat al dan niet
gebeurt.’
Hoe werd er voordien met dit soort geschillen
omgesprongen? ‘We kenden al een arbitrageprocedure, die overigens nog steeds bestaat. Dat is een
zware procedure die tijd en geld kost, en de nodige
onrust met zich meebrengt. We proberen nu door
middel van een ombudsman de zaak op een eenvoudige en snelle manier op te lossen. Dit is overigens
een pilot die wordt betaald door ION zelf.’
Hoe verloopt zo’n bemiddelingsprocedure? Wat
wordt er van de klagende huisarts zelf verwacht?
‘De correspondentie over en weer moet aan mij
worden overlegd, plus eventuele verslagen van
gevoerde telefoongesprekken, in- en uitschrijfformulieren, data waarop dossiers zijn aangevraagd, enfin,
allemaal dat soort dingen. Als dat alles er niet is, kan
het zijn dat ik zeg: “Ga dat maar eerst eens verzorgen.”’
Welke bevoegdheden heeft een ombudsman? ‘Nul
komma nul. Ik kan aan de projectleider vragen om
inzage in de in- en uitschrijvingsgegevens van de
betreffende patiënt zoals die bij ION bekend zijn.
Het streven is om binnen twee weken een uitspraak
over de kwestie te doen en het bestuur daarvan op
de hoogte te stellen. Die uitspraak is bindend, maar
de betreffende huisarts kan wel op eigen kosten
alsnog een arbitrageprocedure starten. Het streven is
altijd om de zaak onderling in een goed gesprek op
te lossen. Als ik vind dat een van de partijen zich

18 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2016

niet aan de regels houdt, dan meld ik dat schriftelijk
aan het bestuur. In het uiterste geval kunnen zij
besluiten de betreffende huisarts uit te sluiten. Dat
betekent dat je geen nieuwe patiënten kunt aanmelden en dat in het ernstigste geval alle patiënten
uitgeschreven worden. Een zware maatregel, waar
we hopelijk nooit gebruik van hoeven te maken.’
Over welke eigenschappen moet je als ombudsman
beschikken? ‘Je moet allereerst op de hoogte zijn van
de juridische kant van de zaak. Wat zijn de afspraken, de regels en hoe gaan huisartsen daarmee om?
Je moet goed kunnen luisteren en helder kunnen
verwoorden wat de kern van de zaak is, waar het
conflict nu precies om draait. Je moet vooral ook
tactisch opereren. Dit soort geschillen gaat vaak met
veel emoties gepaard en daar moet je handig mee
omgaan. Humor is een belangrijk wapen. Ik kan de
dingen heel goed relativeren en vragen: “Beste
collega’s, waar gaat dit nou helemaal over?” Meestal
gaat het over een paar patiënten en om bedragen in
de orde van een paar honderd euro op jaarbasis
– peanuts. Het zijn vooral de emoties die opspelen,
zo van: “Die patiënt staat bij mij ingeschreven! Wat
doet-ie dan bij jou?”’
Zijn er wel genoeg problemen op te lossen? ‘Dat is
de vraag. Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik
hoop wel dat ik wat te doen krijg en dat we er in
slagen geschillen in alle redelijkheid op te lossen. Het
is een goede zaak om iemand met de nodige ervaring te laten kijken wat er nu echt speelt. Vaak is er
toch een minnelijke oplossing te vinden. Op 1 januari
ben ik na veertig jaar huisarts te zijn geweest gestopt
met de praktijk. Ik vervul nog wat kleine bestuurlijke
functies, zoals penningmeester bij de HAP in Amstelveen. Morgen ga ik voor het eerst als rijdende rechter op pad. Inzet: op een snelle en goedkope manier
intercollegiale problemen oplossen. Daar verheug ik
me enorm op.’

MONIQUE HOLLEMA-SPIJKER,
DOKTERSASSISTENTE
(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)

Wachten
Kwart over zes ’s avonds, het eten
is op en mijn dochter stapt van de
stoel, rent weg, valt en komt ongelukkig terecht. Er loopt ﬂink wat
bloed over haar wang. Terwijl ik het
schoonmaak zie ik dat het wondje
meer nodig heeft dan alleen een
pleister. Terwijl ik het nummer van
de huisartsenpost opzoek om aan
te kondigen dat we eraan komen,
denk ik: ‘Met een beetje geluk zijn
we om acht uur weer thuis.’ Dan
realiseer ik me dat de praktijk waar
ik werk avondspreekuur heeft. ‘Ik
rijd wel naar mijn werk!’, zeg ik
tegen mijn man.
Op de praktijk moeten we even
wachten omdat mijn collega een
patiënt binnen heeft zitten. Als
deze de behandelkamer heeft
verlaten, is het klusje zo gepiept.
Lijm, steristrip, sticker voor de
troost. Met een paar minuten
staan we weer buiten. De patiënt
die voor ons was staat nog in de
wachtkamer met iemand te praten
en is verbaasd dat we alweer zo
snel klaar zijn.
Al pratend lopen we samen naar
buiten. De patiënt vertelt dat zijn
dochter onlangs gevallen was met
de raceﬁets en onder de wonden

zat. Ze hadden bij de spoedeisende hulp enkele uren moeten
wachten. Toen ze eindelijk geholpen werden moesten ze weer
wachten totdat er een foto kon
worden gemaakt van een arm en
daarna duurde het nog een tijd
voor de uitslag er was, de wonden
verzorgd waren en de tetanusinjectie gegeven was. Al met al
waren ze er meer dan vier uur mee
bezig geweest. Mijn dochter ligt
’s avonds om halfacht al lekker te
slapen. Het heeft zo zijn voordelen
om in een huisartsenpraktijk te
werken.
Zodra je als patiënt een beroep
doet op de zorg, breng je het
grootste deel van je tijd door met
wachten. Wanneer je de huisarts
belt krijg je eerst een opname te
horen en moet je wachten totdat
je de assistente aan de telefoon
krijgt. Na het telefoontje wacht je
tot je naar de praktijk kunt gaan
voor de afspraak en als je daar
eenmaal bent, mag je een tijd in
de wachtkamer zitten, tot de huisarts je binnenroept. Bij de dokter
krijg je misschien een recept, een
labformulier of een verwijzing.
Waar je vervolgens ook weer op
moet wachten. Daartussen zit nog
een hele periode waarin je als
patiënt misschien wel heel ongerust bent, op internet enge verhalen tegenkomt en je schoonmoe-

der (of iemand anders natuurlijk) je
allemaal ongewenste adviezen
geeft.
Ook aan het einde van je leven
moet je wachten. Omdat je nog
maar moeilijk naar buiten kan. En
je lichaam niet meer is wat het
altijd was. En dan mag je vaak van
geluk spreken wanneer je kinderen
dagelijks even langskomen. Als je
kind de enige persoon is die je op
een dag ziet, moet je de overige
23 uur alleen zien te vullen. In de
prachtige documentaire Ik ben
Alice zien we hoe een zorgrobot
het wachten op het einde van de
dag kan doorbreken. De dames
die met het experiment meedoen
reageren aanvankelijk wat terughoudend en afwachtend, maar na
verloop van tijd groeien ze in de
communicatie met de robot. Ze
gaan activiteiten ondernemen en
vooral: lachen, zingen en plezier
hebben. Wat zou het mooi zijn als
zo’n robot de eenzaamheid van de
oudere kan doorbreken. Vooral als
hij de oudere uiteindelijk ook motiveert om weer naar buiten te gaan
en deel te nemen aan sociale activiteiten. Tot het moment waarop
eenzaamheid onder ouderen géén
maatschappelijk probleem meer is,
neem ik, wanneer die eenzame
oudere uit de praktijk belt, de tijd,
om zo in elk geval een klein lichtpuntje in de dag te wezen.
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HUISARTSEN OMARMEN NIEUWE APP VOOR VEILIG CHA

‘Je hebt de garantie dat wat bin
gebeurt, ook binnen Siilo blijft’
Artsen maken graag gebruik van WhatsApp om
snel met een collega te overleggen. Veilig is dat
allerminst. Sinds kort is er een alternatief, toegesneden op de medische wereld: Siilo. Inmiddels kent de nieuwe app zevenduizend gebruikers, onder wie 250 huisartsen in de provincie
Utrecht. ‘Geen dokter weet alles’, zegt David
Schaap (32), werkzaam bij huisartsenpraktijk Tolgaarde. ‘Met deze app heb je de mogelijkheid
om op een snelle en veilige manier ruggenspraak
te houden met een grote groep collega’s.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

N

a voltooiing van de huisartsopleiding voelden David Schaap en enkele medestudenten
behoefte om contact met elkaar te houden.
Ze besloten een WhatsApp-groep in het leven te roepen. Via de chat werd werk uitgewisseld en af en toe
dook er een medisch probleem op dat in de groep
werd bediscussieerd. Het groepje groeide al snel van
tien naar twintig, dertig en veertig WhatsAppers,
en steeds vaker werd er een beroep op andermans
kennis en ervaring gedaan. In het voorjaar van 2016
zocht Joost Bruggeman, een arts in opleiding tot
chirurg, contact met de appende huisartsen. ‘Bruggeman zag de trend van steeds meer onderling overleg’, zegt Schaap, ‘en hij meende dat daar een veilige
messenger tegenover moest staan. Die ontwikkelde
hij op dat moment speciaal voor mensen in de medische beroepsgroep en hij zocht een klankbordgroep

die hem daarbij kon adviseren en ondersteunen.
We hebben een paar keer overlegd, waarna de app
op onderdelen is aangepast. Toen Siilo uiteindelijk
is gelanceerd is onze hele groep overgestapt naar
de nieuwe app. Eigenlijk is dat alles heel organisch
gegroeid.’

Pincode

Anders dan WhatsApp richt Siilo zich specifiek op de
medische sector. Iedereen die in die sector werkzaam is – van specialist tot vrijwilliger – kan toegang
krijgen tot de app. Het traject wordt beveiligd via
end-to-end-encryptie en berichten worden niet
opgeslagen op de server. De app is afgeschermd met
een pincode of een vingerafdruk, foto’s worden
versleuteld bewaard in een aparte fotokluis en
gegevens worden geanonimiseerd. ‘Berichten worden altijd volledig versleuteld verstuurd van gebruiker naar gebruiker’, zegt Schaap. ‘Er is geen tussentijdse ontsleuteling mogelijk door de provider. De
mensen met wie ik app zijn ook geverifieerd als
zorgverlener. Via WhatsApp kan er toch makkelijk
iets mislopen. Ik kan een tikfout maken waardoor
het bericht in onbevoegde handen terechtkomt. Ik
weet ook niet met welke telefoon ik in contact treed.
Is dat een telefoon die ’s avonds door de kinderen
gepakt wordt? Wordt de app door de vrouw van de
arts gelezen? Met Siilo loop ik dat risico niet. Berichten worden na dertig dagen uit het systeem gewist,
tenzij iemand iets specifieks wil bewaren. En je hebt
de garantie dat wat binnen Siilo gebeurt, ook binnen
Siilo blijft.’

Open wond

De Utrechtse huisartsen die gebruikmaken van Siilo,
vinden de medische app fantastisch, weet Schaap.
‘Vanochtend om 8.40 uur heb ik bijvoorbeeld een

‘IK ZOU HEEL GRAAG WILLEN DAT DE KOPPELING
MET HET HIS OOIT WERKELIJKHEID WORDT’
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TTEN

nen Siilo
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vraag gesteld over openwondgedrag:
wanneer doen jullie daar iets mee? Tien
minuten later krijg ik de eerste reactie,
twee minuten nadien nog een reactie met
aanvullende vragen. Een volgende collega
geeft aan in welke specifieke gevallen je
handelend op moet treden. Zo krijg ik heel
vlot een aantal reacties van collega’s die
beter thuis zijn in de materie dan ik. De
groep aangesloten huisartsen groeit nog
steeds en de vraag is nu of we daar een
limiet aan moeten stellen, want het gevaar
dreigt dat je anders overladen wordt met
vragen en reacties. Voorlopig houden we de
groep groot, maar als we de driehonderd
deelnemers bereiken, moeten we misschien
toch nadenken over een splitsing.’

Overzicht

De nieuwe app is nog in ontwikkeling,
constateert Schaap.’ In het begin kwamen
er twee problemen per dag langs, dat is
prima te volgen. Maar gisteren waren dat er zes.
Dan kunnen dingen door elkaar heen gaan lopen. Er
wordt nu gekeken of de app zo kan worden aangepast dat de casuïstiek automatisch wordt gebundeld
en je in één keer het overzicht hebt. Recentelijk is er
ook een zoekfunctie geïnstalleerd, omdat mensen
toch graag een eerder gegeven goede tip wilden
terugvinden. Zo wordt de app gaandeweg, afhankelijk van waar de groep tegenaan loopt, verbeterd en
uitgebreid.’

Koppeling met HIS

Bij dit alles discussieert de initiator van Siilo graag
volop mee. ‘Joost Bruggeman’, zegt Schaap, ‘zit ook
in onze huisartsenoverleggroep. Hij en zijn team zijn
dolenthousiast en voor ons is het prettig dat hij een
medische achtergrond heeft, die wereld kent. Ik
hoop dat dit breed opgepakt wordt en ik zou heel
graag willen dat de koppeling met het HIS ooit
werkelijkheid wordt. Het zou geweldig zijn als ik in

mijn patiëntendossier rechtsboven een chatplekje
heb van waaruit ik een case geanonimiseerd in kan
brengen en waar tevens de input van collega’s een
plaats krijgt.’

Koudwatervrees

De groep rond David Schaap is jong: vrijwel iedereen is onder de veertig. Oudere huisartsen, is hun
ervaring, hebben nogal eens last van koudwatervrees. Misschien denken ze over zoveel ervaring te
beschikken dat ze de inbreng van collega’s niet meer
nodig hebben? Schaap schudt gedecideerd het
hoofd. ‘Onzin. Een arts die denkt altijd alles zelf te
kunnen oplossen zal best overal een antwoord op
hebben, maar dat is niet altijd het beste antwoord.
Collegiaal overleg biedt een solist mogelijkheden die
je anders alleen in een groepspraktijk hebt. In feite
maak je nu deel uit van een enorm grote groepspraktijk. Al die medische input levert mij geregeld
nieuwe inzichten op.’

David
Schaap:
‘Collegiaal
overleg
biedt een
solist mogelijkheden die
je anders
alleen in een
groepspraktijk hebt.’
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VAN DROOM NAAR WERKELIJKHEID

Medische app Siilo alternatief

Wat drijft Joost Bruggeman, arts en oprichter van de medische messenger Siilo, om het
op te nemen tegen grote broer WhatsApp? ‘Tijdens mijn opleiding tot chirurg werden
probleemgevallen geregeld in een groepchat besproken. Dat beeldmateriaal is tussen
mijn vakantiefoto’s geraakt en heeft mijn vriendin de schrik van haar leven bezorgd. Toen
besefte ik: “Dit is niet correct, hiermee overtreed ik mijn beroepsgeheim.” Op dat moment is het zaadje geplant.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Vervolgens hebt u vier jaar gewacht tot u besloot
daadwerkelijk een messenger voor de zorg te gaan
ontwikkelen. Vanwaar die aarzeling? Joost Bruggeman: ‘In het begin verwachtte ik vanuit de VS een
initiatief in deze richting, maar er gebeurde niets.
Ondertussen brainstormde ik geregeld met mijn
vriend en medeoprichter Arvind Rao, die veel ervaring heeft met startups, over de bouw van een
beveiligde app voor de medische wereld. Via hem
kwam ik het team van eBuddy op het spoor. Veel
mensen weten dat niet, maar eBuddy was tot 2010,
toen WhatsApp op de markt kwam, het grootste
berichtenplatform. Ze hadden 350 miljoen gebruikers wereldwijd die miljarden berichten per maand
verstuurden, maar ze hebben het afgelegd tegen hun
concurrent. We hebben contact met dat eBuddy-
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team gezocht en ze vonden het geweldig dat er een
beroepsgroep stond te springen om een veilige
messenger. In 2014 hebben we de handen ineengeslagen en op 12 mei van dit jaar zijn we live gegaan.’
En nu zit de vaart erin? ‘Jazeker. In maart van dit
jaar konden we alleen nog foto’s veilig versturen,
maar nu geldt dat ook voor video’s, voicemails en
pdf’jes. Geneeskunde is een vak waarbij je je hele
leven zowel student als docent bent. Het kunnen
vinden en verbinden van kennis, de uitwisseling, de
onderlinge communicatie is in ons vak van levensbelang. Er maken nu een goede zevenduizend mensen
gebruik van ons platform, onder wie de Utrechtse
huisartsengroep rond David Schaap. Van hen horen
we tegen welke problemen ze met de messenger

voor WhatsApp
aanlopen en daarmee gaan we aan de slag. Het gave
is dat we door die groep heel goed weten hoe een
berichtendienst in de eerste lijn wordt gebruikt.’

Van specialist tot en met vrijwilliger in de zorg:
iedereen kan Siilo downloaden. Waarom is er voor
zo’n brede doelgroep gekozen? ‘Als je een berichtendienst specifiek voor de zorg wilt uitrollen, moet je
alle actoren op dat platform hebben. Als je vrijwilligers niet toelaat, ben je dom bezig. Zij zijn in de
zorg even belangrijk als die superspecialist. En
bovendien: hoe moeten vrijwilligers anders met
elkaar communiceren? Dat wordt dan weer
WhatsApp. Onveilig dus.’
WhatsApp heeft recentelijk end-to-end-encryptie
toegevoegd. Dat is onvoldoende? ‘Ze hebben het
datatransport van telefoon a naar telefoon b beveiligd. Een goede zaak, want voordien stonden die
berichten allemaal leesbaar op hun server. Maar als
je nadenkt over datalekkage, en dat is waar het
allemaal om draait, doet WhatsApp weinig. De data
staan na verzending onversleuteld en toegankelijk
op de ontvangende telefoon. Bij ons komt zo’n
bericht in een versleutelde kluis die je alleen kunt
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Hoe bent u in contact gekomen met die huisartsen?
‘Eigenlijk zijn vrijwel al mijn studievrienden huisarts
geworden. Via hen hoorde ik van het bestaan van
deze Utrechtse groep. Zelf ben ik bijna zes jaar in
opleiding geweest bij de algemene en plastische
chirurgie en ik weet hoe WhatsApp daar gebruikt
wordt. Nu weet ik ook hoe dat in een huisartsenpraktijk toegaat. Wat ik frappant vond is dat veel
huisartsen die ik naar hun ervaringen vroeg zeiden:
“Gedurende de dag heb ik vaak geen tijd om de
berichten te lezen of te reageren, omdat het gewoon
druk spreekuur draaien is. Maar ’s avonds kruip ik
op de bank en consumeer de besproken casuïstiek.”
Huisartsen gebruiken het dus ook als een vorm van
nascholing. Ze vormen een soort studiegroepje dat
links doorstuurt met aanvullende informatie over het
onderwerp in kwestie. Onderling grappen ze: “Dit
zou eigenlijk geaccrediteerd moeten worden.”’

openen met behulp van je pincode. Er zijn geen
synchronisaties mogelijk met andere apps of clouddiensten.’
In hoeverre is er serieuze concurrentie van andere
bedrijven die ook WhatsApp naar de kroon steken?
‘Er zijn in Nederland heel veel beveiligde berichtendiensten voor medici; daarin is ons land echt uitzonderlijk. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar KPN-zorgmessenger, dan zie je dat ze helemaal geen end-toend-encryptie kennen. De berichten staan gewoon
leesbaar op de server. Wij hebben niet alleen een
veilige messenger gebouwd, maar ook eentje die je
gemakkelijk kunt “liefhebben”. Onze berichtendienst
reageert precies zoals men gewend is van WhatsApp.
Alle andere berichtendiensten zijn daarvan afgeweken, om de doodeenvoudige reden dat het heel
moeilijk is om zo’n goede app te bouwen. Wij werken met een supergespecialiseerd team dat heel snel
kan schakelen en feedback kan verwerken. Zij
hebben de afgelopen tien jaar niets anders gedaan
dan berichtendiensten bouwen.’
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HUISARTSEN GRAPPEN:
‘GEBRUIK VAN SIILO ZOU
EIGENLIJK GEACCREDITEERD
MOETEN WORDEN’
Toegang tot Siilo is gratis. Hoe kan dat? ‘Onze
ontwikkelaars hebben hun eerder verkregen bonussen geïnvesteerd in Siilo. Enkele succesvolle medisch
specialisten zijn medefinancier en zelf steek ik er
spaargeld in. Wij geloven in dit project. In de toekomst willen we graag integraties verkopen aan
ziekenhuizen. Bij chirurgie bijvoorbeeld maken we
vaak foto’s van de monitoren waar röntgenfoto’s en
CT-scans openstaan. Het zou natuurlijk veel fijner
zijn als je de echte data kunt versturen. Daarover
zijn we in gesprek en als dat positief uitpakt kunnen
we de messenger gratis houden. Lukt dat niet, dan
vragen we op termijn van de gebruikers een bijdrage
in de orde van 10 tot 20 euro per jaar.’
Helpt het om zelf een medische achtergrond te
hebben? ‘Dat is enorm prettig en wel om twee
redenen. Allereerst begrijp ik heel goed hoe het
toegaat in de zorg. Dat is belangrijk als je een tool
wilt ontwikkelen die mensen kunnen inzetten om
hun werk sneller, beter en efficiënter te doen. Daarnaast verlaagt die medische achtergrond de drempel. Ik word heel gemakkelijk uitgenodigd om te
vertellen over Siilo, want je bent iemand uit de
gelederen zelf. Dat werkt beter dan wanneer iemand
van de salesafdeling in driedelig grijs met Italiaanse
designschoenen staat te vertellen wat Siilo behelst.’
Hoe oordelen gebruikers? Welke reacties krijgt u?
‘Over het algemeen luidt de reactie: “Wat een te gek
initiatief.” “Wat een fijne app.” Het aardige is dat als
iemand Siilo installeert ik automatisch een van de
contacten ben. Men is niet gewend dat je zomaar tegen
de eigenaar van een app aan kan ouwehoeren. Mijn
vrouw is niet altijd blij als ik om halfeen ’s nachts nog
met mensen loop te chatten, maar al die reacties en
feedback helpen ons om de messenger te verbeteren.”
Work in progress? ‘We hebben de afgelopen zes
maanden gebruikt om een berichtendienst te bouwen
zoals WhatsApp. Nu volgt het leukste stuk, namelijk
het verder verbeteren van het gebruiksgemak. Als je,
zoals in de huisartsengroep rond Schaap, verschillende cases per dag langs ziet komen, kan dat een
ratjetoe worden. Dat hebben we nu ondervangen
door de groepchat als snelweg te beschouwen. Je
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kunt dan de casus en bijbehorende discussie overzichtelijk bijeenhouden in een groepsgesprek. De
messenger zelf is voor 80 procent af, maar we willen
nog veel meer. Dat stopt nooit. Als je het goed doet
als bedrijf, dan gloren er altijd nieuwe kansen en
uitdagingen aan de horizon.’’
En de koppeling met een HIS? ‘We willen dolgraag
de integratie met de HISsen en het EPD bewerkstelligen. De HIS-leveranciers werken nu nog niet zo
mee, maar dat gaat hopelijk veranderen als Siilo een
factor van belang wordt en bijvoorbeeld 60 procent
van de huisartsen bedient. Op dat moment kun je
langs de HIS-partijen gaan en zeggen: ”Kijk, wij
hebben een universele ingang gebouwd, beveiligd,
daar kunnen jullie je HIS op aansluiten.” Als kleine
partij, en dat zijn we nu nog, kom je nergens aan de
bak. En grote partijen zoals KPN en Zorgdomein zijn
nog helemaal niet bezig met end-to-end-encryptietechnologie.’
U hebt behalve een geneeskundige ook een technische achtergrond. ‘Klopt. Na mijn studie geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam heb ik
drie jaar onderzoek gedaan aan het Massachusetts
Institute of Technology. Mijn fascinatie voor innovatie is van mijn vaders kant afkomstig. Hij was ook
actief op ICT-gebied. Door mijn moeder ben ik in de
zorg beland, door mijn vader in de ICT. Nu komt dat
samen.’
Hoe verder met uw opleiding tot chirurg? ‘Tja... Ik
heb bemerkt dat ik heel erg een hang en drang heb
naar holistische vakken. Dan ben je tegenwoordig bij
chirurgie aan het verkeerde adres. Specialisten
worden steeds meer superspecialisten. Op een
gegeven moment realiseerde ik me dat als ik zou
doorgaan met chirurgie, ik de rest van mijn leven
twee of drie verschillende operaties mag uitvoeren.
Dat past niet bij mij. Ik heb weleens spijt gehad dat
ik niet direct voor de huisartsopleiding heb gekozen.
Dan was ik nu geen ondernemer maar praktiserend
huisarts geweest.’
Een gepasseerd station? ‘Dat weet ik niet. Ik ben
een beetje het type van een dromer. Iemand die
graag iets wil aanpakken en opzetten. Ik ben denk ik
niet iemand die een groot bedrijf kan leiden. Als
Siilo echt flink groeit, ga ik toch liever de huisartsopleiding volgen. Althans, als ze zo’n draaikont als ik
daar willen hebben.’
Maar Siilo is toch ook uw kindje? ‘Jawel. Maar
echte kinderen moet je op een gegeven moment ook
loslaten. Hoe moeilijk dat soms ook is.’

Heeft Siilo toekomst?
Hoe oordelen deskundigen op het terrein van digitale
communicatie en gebruikers over Siilo? We vroegen het
René van Leeuwen, voorzitter van de softwarecommissie
van CGM Huisarts en bestuurslid van gebruikersvereniging
Atlas, en Adem Karakaya, aios bij huisartsenpraktijk Van
der Lugt en Kuschbert in Zaandam.

‘I

namelijk altijd een pincode intoetsen
voordat je in Siilo kunt. Als je telefoon
dus ergens onbeschermd ligt, kan een
ander niet zomaar Siilo openen. Een
prima zaak. Wat mij opviel is dat je niet
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k schat dat in mijn regio, Delft,
niet meer dan 20 procent van de
huisartsen weet van het bestaan
van Siilo’, vertelt René van Leeuwen.
‘We proberen dat nu wel een beetje te
promoten. Medici die ermee aan de
slag gaan zijn wel enthousiast, omdat
het een veilig idee is dat de uitgewisselde informatie niet in onbevoegde handen terecht kan komen. Siilo is vergelijkbaar met WhatsApp, maar is alleen
toegankelijk voor mensen die aantoonbaar werkzaam zijn in de medische
sector. Die toegang is goed beveiligd.
Specialisten maken ook al gebruik van
de nieuwe app en een huisarts kan dus
via een beveiligde, afgetimmerde route
aan hen advies vragen. WhatsApp kent
sinds kort ook end-to-end-encryptie,
dus een bericht kan alleen gelezen worden door degene naar wie het verzonden is, maar in dat traject zitten toch
nog altijd de nodige gaten. Siilo slaat
de medische gegevens, inclusief foto’s,
op in een versleutelde mediakluis,
terwijl WhatsApp daarvoor de telefoon
gebruikt. Iemand die zo’n openstaande
telefoon in handen krijgt kan zo zien
welk laatste whatsappje is verstuurd.
Om je bij Siilo aan te melden moet je
aantonen dat je een medisch professional bent. Die informatie wordt
zorgvuldig nagetrokken. Aardig is ook
dat de grondlegger van dit alles, Joost
Bruggeman, goed voor commentaar
bereikbaar is. Zelf heb ik ook al een
verbeterpunt ingebracht en daar wordt
enthousiast op gereageerd. Je moet

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

René van Leeuwen

de mogelijkheid hebt om het programma actief af te sluiten. De boel blijft
nog even openstaan en in die tijd kan
een ander mijn laatste bericht bekijken.
Bij mijn bankpas kan ik ook uitloggen,
dus actief het programma stoppen.
Bruggeman was blij met mijn opmerking daaromtrent en gaat daarmee aan
de slag. Zelf maak ik nog maar beperkt
gebruik van Siilo, omdat de app in mijn
omgeving nog relatief onbekend is. Dat
zijn we nu wel een beetje aan het promoten. Als je in zo’n veilige omgeving
opereert kun je ook vrijer, uitgebreider
en duidelijker met collega’s overleggen.
Werken op afstand wordt hiermee ook
gemakkelijker gemaakt. Nu denken we
nog dat alles in en om de praktijk moet
gebeuren, maar met deze app word je

toch mobieler gemaakt. Je kunt ook
vanuit de situatie bij de patiënt thuis
inzage krijgen in het dossier. Of dit toekomst heeft? Dat denk ik zeker wel. Er
zijn natuurlijk nog de nodige stappen
te zetten, zoals aansluiting op je HIS.
Het is work in progress.’

Is veiligheid gegarandeerd?

Adem Karakaya, die als aios bij huisartsenpraktijk van der Lugt en Kuschbert
in Zaandam werkt, heeft Siilo een paar
maanden geleden gedownload. ‘Om
door andere gebruikers als gecertificeerd arts gezien te worden, moet je je
registreren en melden waar je werkzaam bent. Vervolgens stuurt de accountbeheerder van Siilo per fax een
code naar je werkplek. Als je die code
intoetst ben je officieel geregistreerd en
komt er een groen vinkje achter je
naam. Een collega die samen met mij
in een huisartsengroep zit, heeft mij
geattendeerd op het bestaan van de
nieuwe app. Als arts wil je natuurlijk
dat patiëntinformatie veilig wordt
verstuurd, maar ik vraag me af wat de
meerwaarde is van Siilo. WhatsApp
heeft onlangs end-to-end-encryptie
toegevoegd en lijkt daarmee ook veilig
te zijn. Mij is niet duidelijk wat Siilo op
dat gebied extra te bieden heeft. Dat
zou helder gecommuniceerd moeten
worden. Ik zie in mijn omgeving dat er
behoefte bestaat aan een app die
optimale veiligheid biedt, maar ik
bespeur ook enige terughoudendheid
in het gebruik van Siilo. Het is toch iets
nieuws en dan vraag je je af of die
veiligheid inderdaad is gegarandeerd
en of het versturen van beeldmateriaal
via Siilo wettelijk is toegestaan. Momenteel specialiseer ik me in ooglidcorrecties. Dan is het handig om aan de
hand van online verstuurd beeldmateriaal met collega’s te overleggen over
een ingreep. Als de app inderdaad zo
safe is als wordt beweerd, maak ik er
graag gebruik van.’
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‘Het is monnikenwerk, want het
gaat om vergelijken,
vergelijken en nog eens vergelijken’
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ERGERLIJKE AFWIJKINGEN IN SUBCODERINGEN ICPC

‘Los het op. Samen!’
ICPC-subcodes, zoals tekenbeet, die niet gevonden kunnen worden. Of: zoekwoorden die bij het dienst doen op
de huisartsenpost opeens een andere codering blijken te
kennen dan in het eigen HIS. Het zorgt voor ergernis en
een oplossing is nog niet in zicht. ‘Er is geen organisatie
die op dit terrein de regie voert’, zegt Khing Njoo, senior
wetenschappelijk medewerker bij het NHG. ‘De huisartsenposten moeten zelf het voortouw nemen.’

D

e International Classification
of Primary Care geldt internationaal als de standaard
voor het coderen van klachten en
aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Het beheer op hoofdcodeniveau
ligt in handen van de WONCA. Bij
de invoering van de ICPC, eind jaren
tachtig, begin jaren negentig van de
vorige eeuw, is er bedacht dat de Nederlandse huisarts gebaat zou zijn bij
een nadere specificatie van ‘verzamelcodes’. Zo kan bijvoorbeeld onderscheid worden gemaakt tussen acute
en chronische bijholteontsteking. Die
specificatie in subcodes is een typisch
Nederlands product en alleen in ons
land in gebruik.

Ruis
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Na het intikken van een tref- of zoekwoord toont het zoeksysteem de
relevante codes. Althans, dat is de
bedoeling. Toch ervaren huisartsen die
waarnemen op een HAP soms de
nodige ruis als de subcodering blijkt af
te wijken van die in het eigen HIS.

ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

‘Dat komt’, zegt Khing Njoo, ‘omdat
het NHG de zoekmodule heeft beschreven in algemene taal, zodat de
softwareleveranciers deze zelf kunnen
inbouwen in hun systemen. Dat zorgt
voor verschillen. Als dus een ICPCsubcode voor tekenbeet niet gevonden
kan worden, dan ligt dat veelal aan de
zoekmodule die anders is ingebouwd.’

Irritante verschillen

Tot voor kort werd binnen de diverse
systemen zelfs niet dezelfde versie van
de ICPC-tabel gebruikt. Dat is nu
gelukkig anders: alle systemen hanteren inmiddels dezelfde tabel. Het NHG
beschikt echter niet over een instrumentarium om de verschillende implementaties van de zoekmodules te
synchroniseren, weet Njoo. Andere
instellingen zijn evenmin in de positie
om in dit krachtenveld regulerend op
te treden. Moeten we dan maar leren
leven met de soms irritante verschillen
tussen de HISsen en HAPissen?
‘Nee’, zegt Njoo gedecideerd. ‘Huisartsen moeten samen met de HAP-direc-

teuren bij de leveranciers aangeven
dat hier een knelpunt ligt dat moet
worden opgelost. In Nederland is er
geen certificering voor de functionaliteit van de informatiesystemen. Met
andere woorden: het NHG beschikt
niet over de middelen om te toetsen of
de zoekfuncties in de verschillende
systemen op eenzelfde manier werken. Het is aan de klant om dat in
onderling overleg met de leverancier
aan te pakken. Die leverancier heeft
vaak een heel volle ontwikkelings
agenda, dit item heeft geen prioriteit
en dan blijft het hangen.’

Monnikenwerk

Punt is, analyseert Njoo, dat er in het
verleden is gekozen is voor het vrijemarktprincipe. ‘Dat betekent dat alle
systemen een eigen agenda volgen en
ook dat alle ontwikkelingscapaciteit
vele keren in hetzelfde wordt geïnvesteerd. Het is geen makkelijke situatie
om op te lossen. Het probleem knelt
op dit moment het meest bij de huisartsenposten. Het zou mooi zijn als die
gezamenlijk optrekken en budget
vrijmaken om de leveranciers op dit
terrein aan te sturen. Bij het correct
elektronisch overdragen van het
verhuisdossier worden op die manier
ook successen geboekt. (Zie het interview met Marcel Leijten elders in dit
blad.) Ik weet: het is monnikenwerk,
want het gaat om vergelijken, verge
lijken en nog eens vergelijken. Maar
het loont de moeite, want het is voor
huisartsen heel irritant om telkens
tegen deze problemen aan te lopen.
Ik zou dus zeggen: “Los het op.
Samen!”’
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Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme
NEEM NU EEN ABONNEMENT EN ONTVANG € 20,- INTRODUCTIEKORTING
Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (WTA) richt zich op iedereen
die geïnteresseerd is in de problematiek rond autisme.
U kunt daarbij denken aan huisartsen, psychiaters, psychologen, pedagogen,
kinderartsen, groepsleiders, leerkrachten, studenten en uiteraard de mensen
met een autismespectrumstoornis, hun ouders en hun naasten.
Het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme verschijnt viermaal per jaar. Abonneren op het WTA?
Mail uw naam en adres naar wta.abo@gmail.com o.v.v. SynthesHis en u betaalt het eerste jaar
slechts € 47,- in plaats van € 67,-. U krijgt dus een korting van maar liefst € 20,Artikelen zijn ook digitaal verkrijgbaar op www.wta.nu
Het WTA wordt in opdracht van Stichting WTA door een zelfstandige redactie samengesteld volgens de beginselen
van o
 nafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid. Het wordt inhoudelijk via blind peer reviewing bewaakt 
door tientallen wetenschappers en clinici die werkzaam zijn op het gebied van autisme.

Menno Riemeijer

Het verhuisbericht
Nadat ik was gevraagd voor een gastcolumn voor
SynthesHis viel het me niet moeilijk een onderwerp te
bedenken. De meeste tijd die ik aan besturen besteed
gaat op aan het verhuisbericht. De geschiedenis is bekend: ongeveer vijf jaar geleden begon de stichting
Inschrijving Op Naam met het aanbieden van de dienst
elektronisch verhuizen van dossiers. Het leek een voor de
hand liggende aanvulling op het in- en uitschrijfproces
zoals we dat kennen in onze huisartsenpraktijken. En
gemeten naar het volume werd het een enorm succes.
Ongeveer 450.000 dossiers wisselen jaarlijks elektronisch
van huisarts.
De winst lag dan ook voor de hand: journaal, episodes,
medicatie, allergieën en contra-indicaties gaan veelal
zonder problemen over, en de nieuwe huisarts heeft al
snel weer een overzicht. Ik zeg veelal, want soms lukt het
om onduidelijke redenen niet. En waren we aanvankelijk
blij met de winst van continuering van het dossier, later
begon het ongemak van niet altijd te ontcijferen zipbestanden met de correspondentie van de patiënt zwaarder te wegen.
Op de laatste NedHIS studiedag sprak een collega mij
daarop aan: hij kreeg toch soms behoorlijk wat shit
binnen. Nu gebruikt hij hetzelfde HIS als ik en ik vroeg
hem of hij wel eens bekeken had welk zip-bestand hij
verstuurt als een patiënt van hem naar een andere huisarts vertrekt. Dat was niet het geval en ik wees hem erop
dat wij een bestand aanleveren met txt-bestandjes, slechts
genummerd, maar zonder datum of specialisme. Zoek
maar uit collega.
Onze naspeuringen op dit terrein hebben geleid tot de
ontdekking van een afspraak die de gezamenlijke HISsen
in 2007 hebben gemaakt. Toen al werd een systematiek
afgesproken waarbij de koppeling tussen episode en
correspondentie behouden kon blijven. Dit vergt zowel
aan de aanmaakzijde als aan de inleeszijde aanpassingen
in de HISsen, en natuurlijk uniformiteit. Het is bij een
goed voornemen gebleven.

We hebben tijdens onze zoektocht nog iets anders gevonden. Niet alle HISsen gebruiken dezelfde set speciale en
diakritische tekens. Hieronder wordt verstaan tekens als
€, ë en é. Een deel van de soms onverklaarbare inleesproblemen zou hierop kunnen berusten. Reeds in 2009 zijn
hierover in OZIS-ketenzorgverband afspraken gemaakt.
Helaas blijken de HISsen nooit getoetst op het doorvoeren daarvan.
Het elektronisch overdragen van de dossiers blijkt, als het
goed verloopt, een aanzienlijke tijdwinst op te leveren.
Technisch kent het transport weinig problemen, via
ZorgMail FileTransfer loopt het snel, beveiligd en betrouwbaar. Wanneer het niet goed lukt of het zip-bestand
erg bewerkelijk is, verdampt het voordeel boven de
klassieke post. Het is dan op zijn best goedkoper dan
aangetekend verzenden.
Wat nodig is voor zo’n werkwijze is standaardisatie. In
het grijze verleden is daarvoor binnen de huisartsenwereld de basis gelegd in de vorm van de WCIA-standaard
van het NHG. Een goede basis en een voordeel ten opzichte van vele buitenlanden. De WCIA-toetsing is echter
weggevallen en het blijkt lastig om HIS-overstijgende
afspraken te maken. De LHV heeft weliswaar een HISonderzoek uit laten voeren, waaruit wisselende oordelen
voortkwamen, maar of dat veel verandert is de vraag.
Wanneer we ervan uitgaan dat elektronisch verhuizen
een efficiency-slag kan zijn (ook ons roer moet om), en
continuïteit van dossiers en daaraan verbonden huisartsenzorg een maatschappelijk belang vertegenwoordigen,
moeten we dan niet overwegen opnieuw een toetsing in
te voeren? Dan moeten we onder meer toetsen op de
gebruikte set diakritische tekens en de koppeling episodecorrespondentie bij het aanmaken en het inlezen van een
verhuisbericht. We noemen dat certificering – alleen die
HISsen mogen patiëntendossiers bevatten die gecertificeerd zijn. Misschien streng, maar het lijkt een voorwaarde om een volgende stap te kunnen maken met het
verhuisbericht.

DECEMBER 2016 • SYNTHESHIS • 29

Promedico ASP

Nieuw in Promedico-ASP:
autoriseren van contacten

Promedico-ASP is onlangs uitgebreid met de functie Autoriseren
van contacten. In deze tip en truc
beschrijven we enkele handigheidjes, zodat u deze functie optimaal
kunt gebruiken. Om te kunnen
autoriseren moet u deze functie in

het scherm Onderhoud > Praktijk
eerst aanzetten. In Onderhoud >
Rollen kunt u aan medewerkers de
functie Contact autorisatie toekennen. Een medewerker met deze
functie kan in het afsluitscherm
autorisatie aanvragen. Voor een

medewerker zonder de functie
Contact autorisatie heet dit veld
Toelichting toevoegen. Deze commentaren worden niet opgenomen
in het dossier, maar zijn zichtbaar in
de werklijst en verdwijnen na
autorisatie.

Figuur. Een geanonimiseerd autorisatiescherm in Promedico-ASP. Er zijn vijf te autoriseren contacten in beeld: drie verwerkte elektronische
berichten en twee consulten door de assistentes. Rechtsboven de ﬁlters die via een afrolmenu kunnen worden ingesteld. Linksonder de
knop om alles tegelijk te autoriseren.
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Contact autorisatie is het nieuwste
gereedschap dat via workflow het
werk in de huisartsenpraktijk ondersteunt. Eerder zijn daarvoor de
assistentenmodule en de takenmodule aan Promedico-ASP toegevoegd. Zoals de naam al zegt ondersteunt de assistentenmodule vooral
het werk van de assistente. De
takenmodule ondersteunt het werk
van alle praktijkmedewerkers.
Voor degene die contacten autoriseert – in principe is dat een huisarts
– is een speciaal scherm gebouwd
waarin alle contacten van medewerkers worden samengebracht in een
handzaam overzicht. Hierin staan
de episode, contactsoort, datum,
journaalregels (inclusief eventuele
uitslagen/correspondentie), ICPCcode, auteur en verrichting. De
autoriserend arts kan dit scherm
(zie de figuur) via de werklijst van
de agenda benaderen. De assistente
heeft via de assistentenmodule een
overzicht van het aantal en de
inhoud van de nog te autoriseren
contacten.
Het autoriseren zelf is een logische
handeling: druk op de knop Autoriseren en het is gebeurd. Door te
klikken op de naam van de patiënt
navigeert u naar Medisch dossier >

Overzicht. Wanneer er een opmerking of aanpassing nodig is, kunt u
in het te autoriseren contact klikken. Zo wordt het deelcontact zelf
geopend. Na het aanbrengen van
een wijziging in de tekst wordt het
contact dan wel op naam van de
laatste auteur (degene die autoriseert) gezet. Door in de journaalregels met een mouse-over op de
auteursnaam te gaan staan wordt
zichtbaar welke auteurs wijzigingen
in het contact hebben aangebracht:
de originele auteur, de laatste
auteur, geautoriseerd door. Ook is
het mogelijk om bij een te autoriseren contact een taak aan te maken:
klik op het icoon voor de patiëntnaam. Rechtsboven in het autorisatiescherm kunt u filters instellen op
medewerker en contactsoort. De
contacten van de assistentes leiden
tot tientallen autorisaties per dag. U
kunt naast een autorisatie per
contact ook de hele lijst op het
scherm doorkijken en dan linksonder de hele selectie in een keer
autoriseren.
Nieuwe mogelijkheden voor de
workﬂow
De functie Autoriseren van contacten geeft een snel overzicht van wat

zich die dag in de praktijk heeft
afgespeeld. Door gebruik van autorisatie wordt het mogelijk om de
elektronische en papieren postverwerking aan de assistentes te delegeren. Alle verwerkte post leidt
immers tot een journaalaantekening. Zo houdt u overzicht.
Kiest u ervoor om de elektronische
post zelf te koppelen en wordt de
papieren post na inzage verwerkt
door de assistente? Schakel het
autoriseren van dergelijke contacten
dan uit via Onderhoud > Praktijk >
Praktijkinstellingen.
Autoriseren kan bij het opleiden van
een aios een handige tool zijn om
efficiënt door de contacten te lopen.
Bij medewerkers die geen autorisatie behoeven, voegt u de functie
Contact autorisatie toe aan hun rol.
Dit kan bijvoorbeeld voor de POHggz een bewuste keuze zijn. Daarmee zouden zij ook contacten van
assistentes kunnen autoriseren.
Daarom moet u binnen de praktijk
afspreken dat niet-artsen die functie
niet gebruiken.
JEROEN VAN DER LUGT
EN WENDY BREUKER
LUGTKUS@GMAIL.COM
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OmniHis

Het gebruik van
takenlijsten
De taaklijstknop komt voor
in het journaalvenster van de
patiënt, de agenda en de postkamer.
Wanneer in het journaalvenster op
de knop wordt gedrukt, wordt
automatisch een patiëntgerelateerde
taak aangemaakt. Als de gebruiker
vanuit een van de andere tabbladen
van de patiëntadministratie een
patiëntgebonden taak wil aanmaken, dan kan hiervoor het rol-menu
‘Extra’ worden gebruikt.

Er zijn acties die beter kunnen
worden vastgelegd op de takenlijst
dan in de agenda, bijvoorbeeld
praktijkwerkzaamheden die over
een periode kunnen worden afgehandeld of patiëntgebonden overleg
tussen praktijkmedewerkers. De
patiëntgebonden taken kunnen met
enkele handelingen in een willekeurig venster van een patiënt worden
aangemaakt. De aangemaakte
taken, die aan een of meer praktijk-

medewerkers zijn gekoppeld, blijven
zichtbaar in de actieve takenlijst,
totdat ze worden afgevinkt. De
takenlijst is met een enkele druk op
een knop zichtbaar te maken in de
agenda (zie figuur 1) of desgewenst
(instelling) voortdurend zichtbaar
in de agenda.
Er zijn ook niet-patiëntgebonden
taken. Bijvoorbeeld het plannen van
het met enige regelmaat draaien

Figuur 1. De taaklijst is bij de agenda geopend. In de betreffende taaklijst staan één niet- en drie wel-patiëntgebonden acties. Het is voor
de praktijkmedewerker van belang tijd in te plannen voor het uitvoeren van de taken. Hiervoor is uiteraard in de agenda (niet-onderwerpgevoelige) tijd te reserveren.
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Figuur 2. Het beheerscherm van de standaardtaken wordt geopend door op de vensterknop ‘Beheer standaard-taken’ in het venster
‘Taaklijst’ te klikken.

van ‘Medische rapportages’ (zoals
de medisch-inhoudelijke controle
van het praktijkbestand op patiënten met een MDRD lager dan 50
ml/min, waarbij de episode ‘Nierinsufficiëntie’ ontbreekt). Of logistieke
taken, bijvoorbeeld het nalopen van
de dokterstassen op vervallen
medicatie of het nakijken van de
behandelkamers op verlopen materialen. Een voorbeeld van een
financiële taak die aan een praktijkmedewerker is toe te wijzen betreft
het controleren of er ‘contacten zijn
geweest zonder een boeking’ (zie
figuur 2).
Drie taakgerelateerde lijsten
In OmniHis-Scipio zijn onder het
rol-menu Extra drie taakgerelateerde lijsten te selecteren, die elk hun
eigen toepassing hebben: de ‘Taaklijst’, het ‘Taken overzicht’ en ‘Mijn
taken overzicht’ (zie figuur 3). De
presentatie van de Taaklijst is inloggevoelig: hier zijn alleen de openstaande taken van de ingelogde
medewerker te zien. Het ‘Taken
overzicht’ toont in sorteerbare
kolommen een overzicht van alle

open en afgeronde taken van alle
medewerkers. De menuregel ‘Mijn
taken overzicht’ opent een venster
met de open en gesloten taken van
de ingelogde medewerker.
De ‘takenfunctionaliteit’ concurreert
in OmniHis-Scipio met de agenda
en met de functie ‘patiënt-memo’.
De NHG-richtlijn ADEPD geeft aan
welke gegevens op welke plaats in
het systeem moeten worden opgenomen. Zoals uit het bovenstaande
mag blijken: de patiënt en de nietpatiëntgebonden, niet strikt tijdgevoelige procesgerelateerde acties
worden op taaklijsten geplaatst.
Indien de patiënt op antwoord
wacht, wordt de betreffende actie
op de agenda van de betreffende
medewerker geplaatst. Wanneer de
apotheker in een overleg aangeeft
dat bij een bepaalde patiënt een PPI
is geïndiceerd, wordt een tijdgevoelige memo in de patiëntenadministratie gemaakt, een memo die na
een x-aantal maanden automatisch
vervalt. Met de informatie in zo’n
memo wordt het onderwerp ter
sprake gebracht op het moment dat
de patiënt er is; de praktijkmede-

werker wordt door de memo
aan de informatie herinnerd.
Het kost weinig voorbereiding
om praktijkbreed te starten met
het gebruik van de takenlijsten.
U kunt volstaan met het aanmaken van standaardtaken (zie
figuur 2).
CASPER TOMBROCK

CASPAR.TOMBROEK@GMAIL.COM

Figuur 3. In elk venster van OmniHis-Scipio
is boven in het scherm de programmamenubalk zichtbaar. Met het aanklikken van
de ‘titel’ Extra opent zich het betreffende
rolmenu. Door op de taakgerelateerde
menuregels te klikken wordt het geselecteerde venster geopend.
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CGM Huisarts
Het valideren van
het dossier

De module Dossier valideren is een
hele aanwinst voor de gebruikers
van CGM huisarts. Deze maakt het
namelijk mogelijk om per medewerker per tijdsperiode de patiëntdossiersregistraties te bekijken, te
beoordelen en van een akkoord te
voorzien. De module is te vinden in
het hoofdmenu onder Patiënten.
De module is ondergebracht in één
scherm, dat tal van mogelijkheden
bevat (zie de figuur). Eigenlijk
spreekt dat scherm voor zich en is
de manier van handelen in grote
lijnen gelijk aan die bij andere
modules, zoals postverwerking. Als
de rubrieken eenmaal zijn ingevuld
kan met de knop Toon het overzicht
van patiëntdossiersregistraties
worden samengesteld. Wordt in die
selectie één regel aangeklikt, dan
verschijnen de betreffende dossierregels in het onderste deel van het
scherm. Hierop kan een aantal
verschillende acties worden ondernomen.
In de linker kolom staat onder
Informatie (zie figuur 1) een aantal
koppelingen naar extra onderdelen,
die naar eigen inzicht kunnen
worden geopend en geraadpleegd.
Daarnaast is er ter plekke ook een
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koppeling om te controleren of u de
juiste verrichting gekozen hebt.
Mogelijke acties
Met de knop Akkoord onderaan het
scherm kan de dossierregel van de
medewerker van een akkoord
worden voorzien. Daardoor verdwijnt de eerder gekozen regel uit
het overzicht en verschijnt in het
patiëntdossier aan het eind van de
dossierregel de naam van de zorgverlener die aan de registratie zijn
akkoord gegeven heeft.
Met de knop Filter kan een bewerking worden uitgevoerd op de
getoonde dossierregels. Deze werkt
hetzelfde als de Filter-knop in
andere schermen.
Met de knop Zet in agenda kan de
betrokken patiënt in een willekeurige agenda worden geplaatst. Dit is
meestal nuttig als er aanleiding is
om op een later moment op de
registratie terug te komen, ofwel
met de patiënt, ofwel met andere
zorgverleners en medewerkers. Zo
kan worden voorkomen dat een
openstaande actie niet wordt uitgevoerd.
Naast het plaatsen in een agendaactie van één patiënt kan er ook via

de knop Naar oproepen een oproep
voor een of meer patiënten worden
gemaakt. Dit kan bijvoorbeeld
handig zijn als voor die patiënt(en)
een brief gemaakt moet worden of
een andere voor alle betrokkenen
geldende actie dient te worden
uitgevoerd.
Tot slot staat er rechts onderaan nog
de knop % Alg.Episode. Deze is
bedoeld om te laten zien hoeveel
procent van de registratie toch is
ondergebracht op een niet-specifieke ICPC-episode. Deze knop is ooit
ontwikkeld in kader van de ADEPDregistratie en vindt hier dus ook nog
zijn toepassing.
Wat levert dit alles op?
Samenvattend is de module Dossier
valideren zeer bruikbaar. Ze levert
snel inzicht in en overzicht van
gemaakte registraties, die vervolgens met toezicht kunnen worden
vastgelegd. Zelf gebruiken wij de
module ook vaak bij patiëntbesprekingen. Voordeel is namelijk dat niet
alle agenda’s apart geopend hoeven
te worden om toch alle zelfgeziene
patiënten die dezelfde periode zijn
geweest, te beoordelen en te bespreken.

RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Figuur. Het scherm Dossier Valideren, met rechtsboven de knop Toon

DECEMBER 2016 • SYNTHESHIS • 35

MicroHIS

Het autoriseren van
zelfstandig afgehandelde
contacten
De nieuwe takenmodule van MicroHis kan goed worden ingezet voor
het autoriseren van (door de assistente, AIOS, POH) zelfstandig afgehandelde contacten. Hiervoor maakt
u eerst een nieuwe leestaak aan via
Systeembeheer > 4.Opties > Taken
beheren. Kies Toevoegen. Bij omschrijving vult u bijvoorbeeld Autoriseren in. Kies een hoge prioriteit, 1 of
2, zodat de taak altijd hoog in uw
takenlijst komt te staan. Vink aan:
Patiëntgebonden taak, Lees taak en
Terugmelding op het werkblad. Bij
Soort einddatum kiest u Voor of op

Figuur 1. Taken beheren.

36 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2016

deze datum en tijd en een korte
periode, bijvoorbeeld binnen 5 uur,
zodat contacten altijd op de dag
zelf geautoriseerd worden. Bij
toewijzen vult u [huisarts] in
(zie figuur 1).
De assistente heeft een telefonisch
advies gegeven en hiervan verslag
gedaan in het werkblad. Vervolgens
klikt zij met de rechter muisknop op
een journaalregel van dit deelcontact
en kiest voor Leestaak aanmaken. In
het uitklapmenu kiest ze nu voor
Autoriseren. Uit te voeren door en
Uit te voeren op zijn reeds ingevuld,

zodat ze slechts op OK hoeft te
klikken (zie figuur 2).
Wanneer de huisarts vervolgens naar
zijn takenlijst gaat, klikt hij de taak
Lezen aan (zie figuur 3). Na het
openen van de taak komt hij via de
knop Lezen in het journaal en kan
hij of zij het afgehandelde consult
nalezen (zie figuur 4). Als de huisarts de taak afhandelt door op de
knop OK te klikken, wordt dit geregistreerd in het journaal, zoals te zien
in figuur 5.
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Figuur 2.
Het aanmaken
van een leestaak.

Figuur 3.
De taak Lezen.

Figuur 4.
Via de knop
Lezen kan het
afgehandelde
consult worden
nagelezen.

Figuur 5.
De taak is
geregistreerd in
het journaal.

Kijk voor meer tips en trucs op Haweb: https://haweb.nl/groep/orego/docs/folder/tips-en-trics
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DRINKWATER
IN ZUID-SUDAN
Onze mensen bieden wereldwijd
medische hulp. Daar waar dit het
hardst nodig is.

HELP MEE.
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

Alles over informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk
Op woensdag 22 maart 2017 vindt voor de 26ste

veiligheid van mijn postbus? Hoe pak ik mijn

keer hét congres voor huisartsen, assistentes,

praktijkaccreditatie aan? IZP, doe je daar al iets

praktijkondersteuners en overig praktijkpersoneel

mee? Veranderingen in voorschrijven. ICT en

plaats. De hele dag wordt u geïnformeerd en kunt

praktijkorganisatie, de agenda, de takenlijst,

u meepraten over tal van onderwerpen. U kunt

medicatieproces 2.0, medicatie opvragen bij de

een keuze maken uit vele workshops, waarin tips

apotheek via het LSP, hoe moet ik de post

en trucs van verschillende HISsen aan de orde

verwerking inpassen in de workflow van de

komen.

praktijk … en nog meer.

De workshops zijn ieder jaar een groot succes.

Het congres is geaccrediteerd voor huisartsen,

Een tipje van de sluier: hoe waarborg ik de

doktersassistentes en POH’ers.

Noteer in de agenda: NedHIS & EZD congres woensdag 22 maart 2017
Van der Valk te Vianen. Meer informatie op www.nedhis-ezd-congres.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

