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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.
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THUISARTS.NL IS UITGEROEPEN TOT DE
MEEST POPULAIRE WEBSITE VAN HET
JAAR 2016 IN DE CATEGORIE GEZONDHEID. DE WEBSITE WORDT NIET ALLEEN
VEEL BEZOCHT, MAAR LEIDT OOK TOT
12 PROCENT MINDER CONSULTEN IN
DE HUISARTSENPRAKTĲK, BLĲKT UIT
ONDERZOEK. HOE ZIT DAT?

16

HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK VAN DE LHV
IN HET VOORJAAR VAN 2016 ZIJN DE RESULTATEN VAN HET EERSTE HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK BEKENDGEMAAKT. WAT HEEFT DAT OPGELEVERD? EN WAT IS ER IN DE
TUSSENTIJD MET DE UITKOMSTEN GEDAAN?

22

PATIËNTEN KRIJGEN ONLINE TOEGANG
TOT HUN MEDISCH DOSSIER
IN HET NAJAAR VAN 2016 HEEFT DE EERSTE KAMER INGESTEMD MET EEN WETSVOORSTEL
WAARIN DE TOEGANG VAN PATIËNTEN TOT HUN MEDISCH DOSSIER WORDT GEREGELD.
HET NHG EN DE PATIËNTENFEDERATIE NEDERLAND WERKEN AAN EEN RICHTLIJN VOOR
ZINVOLLE DIGITALE INFORMATIE-UITWISSELING. KHING NJOO, SENIOR WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER BIJ HET NHG, VERTELT HOE DEZE LASTIGE KLUS WORDT GEKLAARD.
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DE GEVOLGEN
VAN DE WET
BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS
DE HUISARTS IS VERANTWOORDELĲK VOOR
HET ZORGVULDIG BĲHOUDEN EN VEILIG
BEWAREN VAN MEDISCHE DOSSIERS. HOE
DOE JE DAT ALS JE MET STEEDS MEER
PARTĲEN – MET ANDERE ZORG
PROFESSIONALS, MAAR OOK MET PATIËNTEN
– DIGITAAL GEGEVENS UITWISSELT?

29

‘ALS LID VAN
EEN SOFTWARECOMMISSIE MOET
JE DE DAGELIJKSE
PRAKTIJK VOELEN’
HUISARTS NIEK LELOUP HEEFT ZICH DE
AFGELOPEN VEERTIEN JAAR MET PLEZIER EN
GEDREVENHEID VOOR DE SOFTWARECOMMISSIE
VAN PROMEDICO-ASP INGEZET. ONLANGS IS HIJ
MET PENSIOEN GEGAAN. ‘HET IS TIJD OM HET
STOKJE DOOR TE GEVEN.’
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Redactioneel
De ﬁrewall van
de huisarts
SynthesHis besteedt deze keer aandacht aan
het delen van informatie met de patiënt. Het
NHG denkt samen met
de NCPF na over manieren om de patiënt
elektronisch inzage te
geven. Daarmee wordt
de firewall van de huisarts door roken uisartsen
he en i
ers innen hun I de edische gegevens van hun pati nten goed escher d at gaat
het etekenen als de pati nt gegevens uit zi n edisch dossier heeft gedownload? Komen die dan
terecht waar het niet hoort i de zorgverzekeraar
i de werkgever i de levensverzekering p sociale edia en uiterst precair dile
a waar enig huisarts voor gesteld zal worden oor een antwoord op deze vragen gingen nnet ui en te rade
i het
en Christie anintveld i de tichting
In or atie eveiliging ezondheidszorg
et vergeli kend onderzoek naar de I sen zal periodiek worden herhaald at is de intentie van de
e likken et enkele leveranciers terug op de eerste editie die een aar geleden eschik aar kwa
huisarts nl is de eest populaire we site in het segment gezondheidszorg. De website ontwikkelt zich
nog steeds. De redactie was verbaasd over de bewering dat thuisarts nl ervoor zorgt dat er rui
procent inder consulten voor eenvoudige klachten
plaatsvindt Christie anintveld zocht het uit
In anuari is a scheid geno en van er an evelink
i is na een kort ziek ed veel te vroeg overleden
er an hee t steeds vooraan gestaan i nieuwe ontwikkelingen i had een scherpe geest en wist ensen te overtuigen van zi n visie over de ogeli kheden
die een I hee t in de huisartsenprakti k en In
Memoriam.
In de ru riek arkante ensen ko t Carin ittooi
aan het woord In de ru riek ips en trucs deze keer
de handigheid es die het I de ge ruiker iedt
eroen van der ugt - hoo dredacteur
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IN MEMORIAM

Herman evelink
Op 12 januari 2017 is Herman Levelink
overleden te midden van zijn gezin. Hij is
71 jaar geworden. Herman was vele
jaren lid van het bestuur van de gebruikersvereniging Atlas en de laatste jaren
actief als adviseur van het bestuur. Het
was op de NedHIS studiedag in oktober
van het vorige jaar dat we voor het eerst
hoorden dat hij er niet bij zou zijn vanwege onderzoek. Wij keken allemaal
heel beduusd, want hij hoorde bij het interieur in dat gremium. In de middag
belde hij met de opmerking dat de
scopie wel meeviel, maar dat er wel wat
gevonden was. Hij heeft een kort ziekbed gehad. Hoe het verderging is geschiedenis.

N

N

VROOIJEN@HAGROZWIJNDRECHT.NL

Herman, geboren in de diepe krochten van het
Drentse platteland, was huisarts in hart en nieren. In
de jaren tachtig van de vorige eeuw vestigde hij zich
in Lindenholt, een nieuwe wijk van Nijmegen. Het
was pionieren, zowel letterlijk, qua huisvesting, als
figuurlijk, want de wijkgezondheidszorg moest nog
ontwikkeld worden.
Begin jaren negentig begon het besef door te dringen dat Herman en huisartsenautomatisering iets
met elkaar te maken hadden. Dat ging niet altijd van
een leien dakje. Zijn eerste pakket Declamed was
vooral administratief van karakter en kon niet
doorontwikkeld worden. Daarna ging zijn praktijk
over op Promedico, dat toen nog onder de Limburgse vlag werd ontwikkeld voor vooral apotheekhoudende huisartsen. Samen met een aantal collega‘s,
zoals Vok Buur en Harm Jan Lamers, is hij toen gaan
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Herman
Levelink
aan het
woord tijdens de HISdemodag in
2014

werken aan een ‘grafisch’ pakket met de werktitel
DaVinci. De onuitputtelijke stroom van ideeën vroegen te veel van de mogelijkheden van het besturingssysteem en vooral de programmeurs. Later werd
Promedico losgeweekt uit Limburg en werd het
bedrijf ‘van huisartsen, voor huisartsen’. Dit bleek
een gouden greep.
Bij de opstart van Promedico-ASP heeft Herman met
onder anderen Jan Visschers hard gewerkt om er een
succes van te maken. Dat is gelukt. Herman was
medevormgever van vele schermen en systemen,
waaronder de roemruchte Assistentenmodule, waar
hij samen met onder anderen Wendy Breuker, zijn
assistente, een succes van heeft gemaakt.
Ook onderwijs zat in zijn genen. Van Appelscha tot
De Antillen heeft hij ADEPD- en Promedico-cursussen gegeven. Eén bonk energie.
In de regio was Herman betrokken bij de huisartsenpost en was hij de voorloper in de communicatie
tussen praktijk en post. In 2009 ontving hij voor zijn
grote inzet op dit gebied de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Binnen Atlas was Herman bestuurslid en later
adviseur, maar hij was geen echte bestuurder. Dat
werk liet hij graag aan anderen over. Maar hij zat
vol ideeën, enthousiasmeerde, ondersteunde, deed
werk waar bestuurders geen zin, tijd of kennis voor
hadden.
Landelijk was hij op allerlei fronten actief. In vele
gremia, waaronder het NHG, was Herman een graag
geziene gast die altijd positief bezig was om een
volwassen, effectieve en gebruiksvriendelijke huisartseninformatisering te bewerkstelligen.

C

De laatste jaren was Herman van de partij om het
LSP vorm te geven. Met anderen was Herman de
mede-initiatiefnemer voor de doorstart ervan.
Mede dankzij zijn vasthoudendheid is deze succesvol
geworden. Zelfs in de wandelgangen van de Eerste
Kamer stond hij nog zieltjes van senatoren te winnen.

De laatste jaren vormde Herman, samen met Adriaan
Mol, het team dat moet leiden tot Medicatieproces
2.0. Een langdurig en traag proces, op weg naar een
dekkende medicatieveiligheid. Het is vergevorderd,
maar nog niet gerealiseerd.
Na een lange Atlas- of NedHIS-vergadering volgde
altijd de rondvraag. Alle bestuursleden keken dan op
hun horloge, daarna met enige vertwijfeling naar
Herman, in de hoop dat hij niet nog 20 minuten zou
volpraten. Als ik hem aankeek en vroeg: ‘Herman,
nog iets voor de rondvraag?’, zei hij steevast: ‘Ja,
twee dingen… Een opmerking en ik wil nog iets
uitleggen over…’ De bestuursleden zakten dan even
in de kussens, maar binnen enkele minuten zaten ze
weer op het puntje van hun stoel als hij van voor
naar achter en van links naar rechts het hele spectrum van de huisartsen-ICT doornam. Uiteindelijk
altijd leerzaam, opbouwend, waardevol en vol
passie.
Toen ik net voor de Kerst nog bij hem was, hebben
we gesproken over het verleden en de toekomst. Eén
aspect klonk anders dan anders. Hij was er uiteindelijk niet van overtuigd dat we de communicatie
steeds meer aan de patiënt moeten overlaten, volgens de laatste tendens, maar dat we de dokter-dokter-as, zowel tussen de eerste en tweede lijn, als
binnen het ziekenhuis, moeten blijven faciliteren en
intensiveren. Hij zag binnen zijn eigen behandelingstraject vele momenten waarbij adequate communicatie efficiëntie had kunnen opleveren en daardoor
meer kwaliteit en tijd voor de patiënt.
Veel huisartsen en in het bijzonder de gebruikersvereniging Atlas, NedHIS en Promedico zijn Herman
veel dank verschuldigd. Zonder hem waren we niet
op dit niveau van huisartseninformatisering geraakt.
Wij wensen zijn vrouw Mia, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit veel
te vroege verlies.
Met dank aan
Menno Riemeijer,
Harm Jan Lamers en
Herman van Klaveren
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Completer patiëntbeeld, meer samenhang, betere zorg

Promedico

stroomlijnt ketenzorg

Een geïntegreerd eerstelijns systeem voor huisartsen, praktijkondersteuners en ketenpartners,
waarvan de patiënt profiteert. Promedico brengt met dochterbedrijf Care2U een oplossing op de
markt waarmee informatie over chronisch zieke patiënten vanuit huisartsinformatiesysteem (HIS)
Promedico-ASP kan worden gedeeld met ketenpartners. “Dit leidt tot betere zorg.”
Een doorbraak in de regionale zorg, noemt directeur

aldus Van Arkel, die het “een doorn in het oog” noemt dat sommige

Pita van Arkel van Promedico de aankomende marktintroductie.

ICT-leveranciers hun systemen afgeschermd houden. “Uiteindelijk gaat

“Het keteninformatiesysteem (KIS) zoals we het in de eerstelijns zorg

het om de patiënt, om het gemakkelijker creëren van een betere

nu kennen, is ooit ontstaan doordat we vanuit het huisartsinformatie-

kwaliteit van zorg. Deze oplossing is niet alleen een slimme integratie

systeem (HIS) niet in staat waren een multidisciplinaire oplossing

die meer gemak, snelheid, minder kans op fouten en verdere kosten-

te bedenken. Samen met Care2U zijn we daar nu wél in geslaagd.”

besparing in de huisartsenpraktijk realiseert, het tilt de gehele eerstelijns
zorg naar een hoger niveau. Dat is een maatschappelijk belang. Daarom

De nieuwe oplossing stelt zorgverleners in staat vanuit een eigen

zeggen wij: het moet over de volle breedte beschikbaar komen.”

‘cockpit’ patiëntinformatie te leveren in een multidisciplinair zorgteam.
Cruciaal daarbij voor de huisarts is dat de praktijkondersteuner (POH)
weer gaat werken in het HIS en van daaruit informatie kan delen én
verzamelen over patiënten, aldus Van Arkel. “Daardoor ontstaat een
completer beeld én meer samenhang. En dat is de basis voor het
uiteindelijke doel: betere zorg.”

“Uiteindelijk gaat het om de patiënt,
om het gemakkelijker creëren van een
betere kwaliteit van zorg”

Zorgcoördinator

Regie

Voor de huisarts wordt het gemakkelijker de rol van zorgcoördinator

Het systeem zoals dat binnenkort wordt gelanceerd, wordt in de

naar de patiënt toe te vervullen, zegt de Promedico-directeur.

loop van het jaar verder uitgebreid. Voor de zomer wil Promedico ook

Doordat de communicatie tussen ketenpartners zowel regionaal als

de integratie realiseren met farmaceutisch zorginformatiesysteem

landelijk eenduidig verloopt, kan de POH de huisarts beter en actueler

Apro, zodat de actuele medicatie van patiënten voor ketenpartners

informeren. Die heeft als gevolg daarvan optimaal inzicht in eventuele

direct is te zien. Daarnaast wordt een speciale omgeving voor de patiënt

risico’s en kan de beste zorg op dat moment bepalen.

gecreëerd, die aan de hand van een persoonlijk, geïndividualiseerd
zorgplan kan zien hoe en waar hij de regie kan nemen.

De nieuwe ‘toolbox’ is een open systeem, wat betekent dat alle
KIS-leveranciers erop kunnen aanhaken. Een bewuste keuze,
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Online inzage, hoe regel ik dat?!

Op 15 december 2016 organiseerde
Nictiz samen met het UMC Utrecht de
kennismiddag ‘Online inzage, hoe regel
ik dat?’ De ervaringen, ideeën en
adviezen die zorginstellingen en deel-

nemers tijdens deze bijeenkomst
hebben gedeeld, zijn gebundeld in een
kennismagazine dat begin dit jaar is
uitgekomen. Met dit magazine wil
Nictiz u praktische handvatten bieden

bij het vinden van het antwoord op de
vraag ‘Online inzage, hoe regel ik dat?’
U vindt het magazine op www.nictiz.nl
bij ‘publicaties’.
bron: Nictiz

Fictieve geboortedata
Misschien bent u er al tegenaan gelopen: een fictieve
geboortedatum invoeren in uw HIS. Bij mensen zonder
bekende geboortedatum wordt dan 00-00-19xx
gekozen. Maar deze geboortedatum bestaat niet in de
HISsen. De Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
(NVvB) laat weten dat een brondocument leidend is
wanneer een persoon wordt ingeschreven. Het probleem
komt bij vluchtelingen niet vaak voor omdat deze

mensen vaak geen papieren hebben en dus onder ede
mogen verklaren wanneer ze geboren zijn. Wanneer er
geen geboortedatum bekend is wordt 00-00-19xx
opgenomen in de Gemeentelijke Basis Administratie
(GBA). ‘Wij mogen niet interpreteren’, is het ambtelijke
standpunt. NedHIS, Ineen, NHG en de LHV bestuderen
het probleem nu.
Redactie SynthesHis
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CARIN LITTOOIJ

Het is een gemiste kans als e ni
die e als isarts verzamelt

Carin Littooij is huisarts in Driebergen. Als bestuurslid bij de
LHV heeft zij onder andere ICT als aandachtsgebied. ‘Dat ik ICT
in mijn portefeuille heb, komt deels omdat ik dol ben op appa
raten. Iets met knoppen en een stekker, daar word ik al blij van.
Ieder heeft recht op zijn “eigen aardigheden”, zeg ik altijd.’
H
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‘Ik kan me over techniek verwonderen en als het mijn leven makkelijker
kan maken, ben ik liever lui dan
moe. Van de Dyson-stofzuiger – die ik
als een van de eersten in huis had
– tot de elektrische auto, en wie weet
schuift Dokter Watson nog eens aan
in de praktijk. Deze superslimme
technologie van IBM kan huisartsen
ondersteunen, bijvoorbeeld bij het

• MAART 2017
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e niets doet met alle data

Wat zie je als aandachtspunt voor de
HISsen in de komende jaren? ‘Onderlinge uitwisselbaarheid is een heikel
punt. Het lukt bijvoorbeeld nog niet
altijd om dossiers foutloos van het ene
naar het andere HIS te verhuizen.
Daarnaast moet patiëntinzage op een
veilige en goede manier vorm krijgen.
De HISsen moeten mee met de moderne tijd en blijven voldoen aan
wet- en regelgeving. Het zou mooi zijn
als ze wat meer synchroon in de
ontwikkelingen lopen. Dat er zo veel
verschillende HISsen zijn met aparte
programmacommissies, helpt daar niet
bij. Ik ben blij dat een aantal HISsen
zich in NedHIS verenigt. Elk HIS legt
eigen accenten en het is goed als je
iets te kiezen hebt. Mijn persoonlijke
mening is wel dat tien verschillende
HISsen wat veel is. Zou het niet mooi
zijn als een paar HISsen de krachten
bundelen om samen slagvaardiger te
kunnen werken?’

stellen van een diagnose. Beschikbaarheid van ICT is inmiddels een
voorwaarde voor het blijven bieden
van goede zorg. Het is dus een
enorm belangrijk onderwerp, maar
niet iedereen heeft het graag in
zijn portefeuille. Ik zie het als een
mooie kans om echt zinvol bezig te
zijn als bestuurder.’

Ben je zelf vooruitstrevend qua ICT
in je eigen huisartsenpraktijk? ‘Toen
ik in deze praktijk begon, werkte mijn
collega al met een HIS. Hij nam de
praktijk nog met de groene kaarten
over en begon direct met automatiseren. Het was mooi om te merken hoe
we dankzij ICT steeds meer overzicht
kregen. Laatst vond ik een oude backup in mijn kledingkast. Die maakten
we elke dag om in geval van brand
niet alles kwijt te zijn. Dit is was een
van de redenen om over te stappen
naar een cloudbased HIS. Handmatig

updates doorvoeren en back-ups
maken, werden daarmee verleden tijd.’
Lachend: ‘Die overstap heeft me wel
een paar maanden van mijn leven
gekost. Je bent zo gewend aan een
HIS en doet veel handelingen automatisch. Het voelde alsof ik opnieuw
moest leren lopen. Het is dan ook heel
belangrijk dat je goed geïnformeerd
voor een HIS kiest. Het HIS-vergelijkingsonderzoek van de LHV maakt de
verschillen tussen HISsen inzichtelijk.
Dit jaar werken we aan een update
van dit onderzoek waarin we nu ook
de kosten per HIS willen meenemen.
De resultaten komen beschikbaar in
2018.’
Welke kans kunnen huisartsen grijpen als het gaat om ICT? ‘Ik ben vrij
pragmatisch en ik vind het een gemiste
kans als je niets doet met alle data die
je als huisarts verzamelt. Deze data
geven inzicht in kosten, investeringen,
kwaliteit, je populatie... Hoeveel
mensen van ouder dan 75 heb ik in
mijn praktijk? En hoeveel van hen heb
ik dit jaar niet gezien? Welke medicijnen heb ik deze maand het vaakst
voorgeschreven? Samen met Calculus
hebben we een dashboard ontwikkeld
dat managementinformatie inzichtelijk
in beeld brengt. De volgende stap is op
basis van deze informatie bedenken
hoe je de kwaliteit van zorg en bedrijfsvoering kunt verbeteren. Voor de
mensen die daar meer uit willen halen,
biedt de LHV de workshop “Inzicht in
uw praktijk” aan.’
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DE BEST BEZOCHTE WEBSITE MET
BETROUWBARE GEZONDHEIDSINFORMATIE

orgt t isarts.nl
voor minder erkdr k?
Thuisarts.nl is uitgeroepen tot de meest
populaire website van het jaar 2016 in de
categorie gezondheid. De website wordt niet
alleen veel bezocht, maar leidt ook tot 12
procent minder consulten in de huisartsen
praktijk, blijkt uit onderzoek. Had u het ook
een stuk rustiger sinds de lancering in 2012?
Niet?! Patrick Jansen, huisarts in Nijmegen en
hoofdredacteur van Thuisarts.nl bij het NHG,
legt uit hoe het zit.
H

NN

CHRISTIE@M-T-O.NL

H

et Leids Universitair Medisch Centrum en
het NHG onderzochten de effecten van de
lancering van Thuisarts.nl op consulten in
de huisartsenpraktijk. ‘In dit onderzoek bekijken we
een periode van zes jaar – drie jaar voor en drie jaar
na de lancering van Thuisarts.nl in 2012 – en maken
we gebruik van gegevens van het NIVEL’, vertelt Jansen. ‘Zij houden op basis van ICPC-codes bij hoeveel
mensen om welke reden de huisarts bezoeken. We
hebben in het onderzoek gekeken naar de meest
voorkomende klachten in de huisartsenpraktijk. In
de top 10 staan bijvoorbeeld lage rugpijn, blaasontsteking, vaginale afscheiding en gordelroos. In de
periode voor de lancering neemt het aantal mensen
dat met deze klachten naar de huisarts gaat elk jaar
langzaam toe. Na de lancering van Thuisarts.nl in
2012 zie je een trendbreuk: een daling is ingezet.’

ontrolegroep

Hoe weet je of deze daling door Thuisarts.nl en dus
door betere informatieverstrekking wordt veroor-
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zaakt? Er zijn ook andere redenen te bedenken
waarom mensen wegblijven. ‘We hebben met een
controlegroep gewerkt’, legt Jansen uit. ‘In deze
groep werden consulten geteld rond klachten waarover nog geen informatie beschikbaar was op Thuisarts.nl. Het aantal consulten in deze groep bleef een
langzaam stijgende lijn vertonen, ook na 2012. Op
basis van de uitkomsten is een wiskundig model
ontwikkeld. Daarmee kun je uitrekenen wat de
gesignaleerde effecten voor de totaliteit aan consulten binnen de huisartsenpraktijken betekenen. Daar
zijn dat getal van 12 procent minder consulten en 8
miljoen minder telefonische en korte consulten
uitgekomen.’

inder onnodige cons lten

‘Je kunt het niet 100 procent bewijzen, maar dit is
een gedegen onderzoek met een controlegroep. Het
is dus wel heel waarschijnlijk dat Thuisarts de oorzaak is van de afname van de consulten rond door
ons geselecteerde klachten. Dat de huisarts het niet
rustiger heeft gekregen, klopt ook. De zorgvraag
blijft stijgen, maar de afgelopen jaren gingen steeds
minder mensen “onnodig” naar de huisarts. Ze zijn
beter geïnformeerd en snappen dat ze met griep niet
op dag één een afspraak moeten maken. Hierdoor
ontstaat ruimte voor meer complexe vragen en
langere consulten.’

irect enader aar van it et H

Niet alleen patiënten, maar ook huisartsen maken
veel gebruik van Thuisarts.nl, bijvoorbeeld tijdens
de consulten. ‘Wat veel huisartsen nog niet weten
is dat je direct vanuit het HIS de informatie van
Thuisarts.nl kunt benaderen. Dat doe je via ConsultWijzer of Prescriptor, met behulp van ICPC-codes of
medische termen: “verstuikte enkel”, “distorsie” en
“L77” geven elk toegang tot de gewenste informatie:
zowel plaatjes, filmpjes als tekst. Je kunt de informatie op Thuisarts.nl beschouwen als een moderne
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patiëntenbrief. Bij het NHG kun je een speciaal
Thuisarts-receptenblok bestellen waarop je voor de
patiënt de juiste zoekterm kunt noteren, zodat hij de
informatie thuis makkelijk terug kan vinden. Ook is
er via Thuisarts.nl de mogelijkheid om informatie te
delen, via de knop rechtsboven in het scherm. Een
kwestie van het mailadres van de patiënt kopiëren
en plakken.’

erdere ont ikkeling

isarts.nl

Circa vijf jaar na de lancering is Thuisarts.nl uitgegroeid tot de best bezochte website met onafhankelijke en betrouwbare gezondheidsinformatie. ‘We
tellen zo’n 70 tot 100.000 unieke bezoekers per dag
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en 5 miljoen pageviews per maand. Thuisarts is een
sterk merk geworden met een betrouwbaar imago:
een mooie basis die we verder kunnen uitbouwen.
Daar hebben we wel ideeën over. Je kunt Thuisarts.
nl bijvoorbeeld koppelen aan patiëntenportalen.
Stel dat iemand Thuisarts.nl raadpleegt en dat
daarin een soort beslisondersteuning is ingebouwd
voor het al dan niet maken van een afspraak bij de
huisarts. Het zou handig zijn als hij dan via Thuisarts.nl die afspraak ook kan maken bij zijn eigen
huisarts. Als hij vervolgens de op Thuisarts.nl beantwoorde vragen kan meesturen, heeft de huisarts
direct relevante informatie. Andersom komen
patiënten beter voorbereid op het consult.’

Patrick Jansen,
huisarts in
Nijmegen
en hoofdredacteur van
Thuisarts.nl
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nline inzage episodelijst onderste nen

‘Ik kan me ook voorstellen dat we een koppeling
maken als patiënten online inzage in hun episodelijst krijgen. Huisartsen schrijven hierin vaktaal die
voor een leek vaak niet te begrijpen is. Maar wat
als je in die episodelijst op nierinsufficiëntie of op
endometriumcarcinoom klikt en je direct naar de
uitleg op Thuisarts.nl gaat? Dat geeft duidelijkheid
voor de patiënt en voorkomt veel extra werk voor de
huisarts. Hij kan bondig en in vaktaal blijven schrijven, wij maken de vertaalslag.’

erder kijken dan de tec niek

Er zijn ontzettend veel partijen met e-Health bezig.
‘Versnippering ligt op de loer, terwijl het veel meerwaarde heeft als onlinediensten op het vlak van
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gezondheid met elkaar kunnen samenwerken en
communiceren. Daarom maken wij als NHG ook deel
uit van MedMij waarin partijen kijken hoe zij samenwerking en standaarden kunnen realiseren. Het doel
is ervoor te zorgen dat iedereen die dat wil in een
veilige onlineomgeving gezondheidsgegevens van
allerlei bronnen kan inzien, verzamelen en gebruiken. Maar laten we niet vergeten dat er meer nodig
is dan techniek, kaders, richtlijnen en standaarden.
Misschien nog wel belangrijker is de cultuuromslag
waar de steeds verdergaande digitalisering om
vraagt. Daarin gaan wij onze achterban stimuleren
en ondersteunen.’
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armacieel-mij-niet
De farmaciereclame die zich tussen de praktijkpost bevindt verdwijnt ongelezen in de papierbak.
Anders dan bij de reclame die ik
thuis ontvang (en beschouw als
winkelen-zonder-geld-uitgeven)
vind ik het doornemen van farmaciereclame zonde van de tijd die
het me kost om te bepalen of ze
wel of niet relevant is en of ze
door de arts gezien moet worden. Daarnaast is het ook zonde
van de tijd en de inspanningen
van de postbezorger. En is er
wéér een boom gestorven en
wordt de rest van het milieu
belast voor het maken van het
papier, de drukinkt en de benzine
die verreden wordt. Kortom, het
werd tijd om er iets aan te doen.
Ik verwachtte dat het een klus
zou zijn waar ik de komende jaren
zo nu en dan mee bezig zou zijn,
voordat de continue stroom zou
stoppen. Maar dat viel mee! Wat
blijkt: het gros van de reclame
komt van een en dezelfde overkoepelende organisatie. Met één
mailtje was het geregeld…
Althans, die indruk werd gewekt.

Uiteindelijk was ik drie e-mails,
twee telefoontjes en een half jaar
verder, maar we ontvangen in de
praktijk geen reclame meer van
de farmaceutische industrie. Fijn.
De telefoontjes van farmaceuten
die proberen de praktijk binnen
te komen vallen daardoor wel des
te meer op. Ik vind die telefoontjes best lastig. Omdat ik er niet
op zit te wachten en de tijd liever
aan een patiënt besteed. Maar
aan de andere kant van de lijn zit
ook maar een mens, dus ik wil de
hoorn er niet zomaar op gooien.
In mijn praktijk is afgesproken dat
we vragen of de arts een verzoek
voor het contact heeft gedaan.
Dit is (uiteraard) nooit het geval.
Maar dan komt wel de tegenvraag: of er informatie per e-mail
verstuurd mag worden. En hoe
zeg ik daar nee tegen. Met
tegenzin geef ik dan het algemene e-mailadres. Waarmee ik
op hetzelfde punt ben aanbeland
als waar ik met de post was
begonnen. Zonde van mijn tijd en
die van de medewerker van de
farmaceut. Want die e-mails
belanden ongelezen in de digitale prullenbak.
Ik wil de reclame ook niet meer
ontvangen omdat sommige postbezorgers de post zo nu en dan
op de deurmat gooien en patiën-

ten deze vervolgens mee naar
binnen nemen. Reclame in de
huisartsenpraktijk kan de schijn
geven dat de arts zich laat
beïnvloeden door de farmacie, en
of dat wel of niet zo is, weet de
patiënt niet. Daarnaast accepteert een steeds grotere groep
kritische mensen (lees: cliënten,
patiënten, consumenten) het niet
langer dat huisartsen artsenbezoekers ontvangen of op een
of andere manier banden onderhouden met de industrie.
Een farmacie-benader-mij-nietregister – zoiets als het bel-meniet-register voor de consument
– komt er waarschijnlijk niet.
Want de huisartsenpraktijk is een
bedrijf en geen consument die
beschermd moet worden tegen
ongewenste telefoontjes en
communicatietrucjes. Misschien
moet ik nog eens bellen met het
telefoonnummer waar ik de
praktijk kon afmelden voor de
farmareclame-per-post om te
kijken of ze ook een hokje kunnen
aanvinken om niet meer gebeld
te worden. Mocht dat zo zijn, dan
laat ik dat hier zeker weten. Tot
die tijd ben ik dan ook benieuwd
hoe in jouw praktijk het artsenbezoek gereguleerd wordt. Laat
het me weten! Mijn e-mailadres
staat bovenaan deze pagina.
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HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK VAN DE LHV

ergelijkend onderzoek moet
periodiek orden er aald

In het voorjaar van 2016 zijn de resultaten van
het eerste HISvergelijkingsonderzoek bekendgemaakt. De initiator, de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV), wil dit jaar een vervolgonderzoek starten. Wat heeft dat eerste onderzoek
opgeleverd? En wat is er in de tussentijd met de
uitkomsten gedaan? We vroegen het aan de
woordvoerders van een drietal HISleveranciers.
NN

N

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

H

et vergelijken van de prestaties van negen
HISsen is geen eenvoudige opgave. Onderzoeksbureau Interview uit Huizen heeft
gekozen voor een tweeledige insteek. Allereerst
dienden de negen HIS-leveranciers een algemene
vragenlijst in te vullen, bestaande uit zo’n driehonderd vragen over onder meer de kenmerken van
het HIS, geplande innovatie en de kosten. Vervolgens moest een achtkoppig gebruikerspanel – vier
huisartsen, twee praktijkondersteuners en twee
assistenten – aan de hand van praktijkvoorbeelden
beoordelen hoe een HIS presteerde en scoorde op
gebruikersgemak. CitoLive kwam als enige met een
onvoldoende uit de bus. De overige HIS-leveranciers
konden opgelucht ademhalen: hun systemen scoorden voldoende tot goed.

Promedico

Promedico oordeelt positief over de opzet en uitvoering van het HIS-vergelijkingsonderzoek. ‘De opzet is
professioneel en het onderzoek is in goed overleg

16 • SYNTHESH

7759 SynthesHis 171.indd 16

met de HIS-leveranciers uitgevoerd’, laat een woordvoerder weten. Voor de toekomst heeft de leverancier enkele suggesties ter verbetering. Zo zou de
scope van het onderzoek vergroot kunnen worden.
‘Nu zijn alleen de basisfunctionaliteiten beoordeeld,
terwijl een HIS zich juist onderscheidt door aanvullende functionaliteiten.’
Ook de weging van bepaalde onderdelen kan beter.
‘Er wordt bijvoorbeeld geen waarde toegekend aan
functionaliteiten die geïntegreerd zijn’, zegt de
HIS-leverancier. ‘Alleen als een functionaliteit door
middel van een koppeling mogelijk is, telt deze mee.
Dat is vreemd, want je zou verwachten dat integratie
van functionaliteit juist hoger scoort.’ Daarnaast
merkt Promedico op dat de onderzoeksresultaten
snel verouderen. Een regelmatig uitgevoerde update
is vereist om de gegevens actueel te houden.
De resultaten van het HIS-vergelijkingsonderzoek
wijken op een aantal punten af van het eigen, jaarlijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Zo
wordt de gebruiksvriendelijkheid door de eigen
achterban als zeer goed beoordeeld, maar scoort de
leverancier in het HIS-vergelijkingsonderzoek minder hoog.

Promedico-

Promedico gaat niet ‘ineens’ sleutelen aan het HIS,
zegt productowner Niek Kolkman. ‘Dat is iets wat we
doorlopend doen, want de zorgsector verandert
continu en daar spelen wij op in. Sinds de publicatie
van de onderzoeksresultaten wordt bijvoorbeeld het
werkproces in de huisartsenpraktijk beter ondersteund met de Assistentenmodule. Hierbij hoort ook
het gebruik van de autorisatie van deelcontacten.
Daarnaast is ProOrder voor de apotheekhoudend
huisarts geheel vernieuwd, waarbij veel aandacht is
besteed aan de voorraadsturing en zaken als de
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Links:
Niek Kolkman,
productowner
van
Promedico-VDF
Rechts: Dineke
Molenaar,
productowner
van
Promedico-ASP
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opiumregistratie. Het werken met Medisch Farmaceutische Beslisregels (MFB) is nu volledig geïntegreerd en de bewaking van de interacties is verbeterd. Promedico-VDF wordt inmiddels ook zeer goed
beveiligd binnen de cloud aangeboden, zodat de
huisarts
zelf geen updates en back-ups hoeft te maken.’
Voor 2017 staan ook weer de nodige aanpassingen
op de agenda. De HIS-leverancier: ‘Er zal volop
aandacht worden geschonken aan de wensen van

N
G

G
N

G
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gebruikers om het gebruikersgemak te optimaliseren. Het eerste kwartaal van 2017 staat in het teken
van de vernieuwing van de receptenverwerking.
Daarbij wordt aangehaakt bij de landelijke ontwikkelingen bekend als “Medicatieproces 2.0”. De
inkomende post wordt gestroomlijnd en er wordt
gekeken waar en hoe de verschillende onderdelen
ondergebracht moeten worden. Ten slotte wordt de
meetwaardemodule logischer gemaakt wat betreft
de opbouw en groepering van gegevens. Ook zal het
verloop in de tijd meer gewicht krijgen.’

Promedico-

P

De uitkomsten van het HIS-vergelijkingsonderzoek
zijn ook samen met de softwarecommissie van
Promedico-ASP onder de loep genomen. ‘Voor 2017’,
zegt productowner Dineke Molenaar, ‘staan verbeteringen aan de agenda op het programma, waaronder
het veelgevraagde “slepen” van afspraken. Ook
besteden we extra aandacht aan de workflow in de
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praktijk rondom de postverwerking. Om het actuele
medicatieoverzicht (AMO) te verbeteren gaan we na
hoe het HIS beter kan aansluiten bij de landelijke
ontwikkelingen, Medicatieproces 2.0. Ten slotte
worden functionaliteiten rondom ketenzorg geïntegreerd in het HIS, zodat praktijkondersteuners en
huisartsen straks nog maar in één systeem werken.
De daarin vastgelegde informatie kan rechtstreeks
worden gedeeld met ketenpartners. Ook bouwt
Promedico aan een programma dat thuis monitoring
van hypertensie mogelijk maakt.’
De grootste uitdaging ligt in het stellen van prioriteiten, weet de HIS-leverancier. Helaas kunnen niet alle
wensen een-twee-drie worden gehonoreerd. De
HIS-leverancier: ‘Gelukkig hebben we voor beide
HISsen zeer betrokken softwarecommissies, bestaande uit zorgverleners die dagelijks met het HIS werken. Gezamenlijk besluiten we waar de prioriteiten
liggen – zo komen we optimaal tegemoet aan de
wensen van zorgverleners.’
Kleine wijzigingen zijn soms complexer dan ze op
het eerste gezicht lijken te zijn. Andere wensen zijn
snel door te voeren. Dat gebeurt bijvoorbeeld tijdens
‘Quality of life-sessies’, waarbij gebruikers samen
met Promedico-medewerkers direct de gewenste
aanpassingen doorvoeren in de systemen. ‘Het is
onze taak’, zegt de HIS-leverancier, ‘om de werkprocessen te ondersteunen, zodat zorgverleners meer
tijd over hebben voor de patiënt om wie het allemaal
draait.’

omp Gro p

edical Nederland

G

Productmanager Thieu van Loosdrecht was betrokken bij de demonstratie van CGM Huisarts ten
behoeve van het HIS-vergelijkingsonderzoek. Zijn
bevindingen zijn in grote lijnen positief. De scenario’s waren in zijn beleving goed doordacht en
dekten een groot deel van de veelgebruikte functionaliteit van een HIS. Spijtig noemt Van Loosdrecht
de ietwat krappe tijd die was uitgetrokken voor de
demonstraties. Daardoor was het niet mogelijk om
alle gevraagde en voorbereide scenario’s ook daadwerkelijk te demonstreren. Ook was er weinig
ruimte om tussentijds gestelde vragen te beantwoor-

N
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den. Als belangrijke verbetering zou de productmanager graag zien dat het mogelijk wordt om een
aantal mooie functies van CGM Huisarts waar niet
naar gevraagd wordt toch te kunnen demonstreren.
Plus dat er meer tijd wordt uitgetrokken om de
presentaties naar behoren af te handelen en alle
gevraagde informatie te tonen.
Over de uitkomst van het vergelijkingsonderzoek is
CGM Huisarts niet ontevreden. ‘Het onderzoek laat
zien hoe CGM Huisarts zich tot andere HISsen
verhoudt en het geeft aan op welke punten er verbeteringen mogelijk zijn. Soms betreft dat het ontwikkelen van een nieuwe functionaliteit, of het aanpassen of verbeteren van een bestaande functionaliteit.’
Onderwerpen waar CGM minder op scoorde zijn het
individueel zorgplan, de agenda en rapportagemogelijkheden. Die onderwerpen staan dit jaar hoog op
de agenda.
2017 wordt voor CGM een belangrijk jaar omdat de
programmeertaal van de HIS-leverancier volledig
wordt vernieuwd. Van Loosdrecht: ‘In eerste instantie zullen klanten daar niets van merken, maar het
biedt ons wel de mogelijkheid om vanaf de tweede
helft van het jaar verbeteringen voor gebruikers door
te voeren en verder te moderniseren. De technologische vernieuwing is ook nodig om de performance
van CGM te optimaliseren.’
Voor een volgend vergelijkingsonderzoek heeft Van
Loosdrecht nog een tip. ‘Door onduidelijkheden in
bijvoorbeeld vraagstelling, presentatie of woordkeuze kan het gebeuren dat een bepaalde functionaliteit
niet of beperkt aanwezig lijkt te zijn in een HIS. We
zien dit terug in de uitkomsten van het onderzoek.
Het valt daarom te overwegen om leveranciers de
mogelijkheid te bieden om te reageren op een beperkt aantal punten waarop minder is gescoord dan
verwacht. De verschillen tussen de HISsen zijn soms
summier, waardoor misinterpretaties snel worden
uitvergroot.’

P armaPartners

Bij PharmaPartners mag de vlag uit. Hun HIS Medicom kwam met een score van 8,9 als beste uit de
bus. De HIS-leverancier scoorde onder andere hoog
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Zekerheid & expertise in perfecte ICT oplossingen

FuTec Systems is een gedreven ICT-dienstverlener
voor de gezondheidszorgsector met moderne,
werkende ICT-oplossingen. Zo verzorgen wij o.a.:

• clouddiensten
•

•
•
•
•

hosted HIS(MicroHIS, OmniHIS, CGM Huisarts, Medicom, enz.)
oﬃce 365(word, excel, outlook)
managed anti SPAM & VIRUS
managed Wiﬁ
remote backup

• beheerdiensten
•
•
•
•

lokaal systeem beheer
24 uurs dienst
onderhoudscontract
monitoring verbindingen

• verbindingsdiensten
•
•

zorgnetwerk(hisnet)
IP-VPN verbindingen
internetverbindingen
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Pesetastraat 78
2991 XT BARENDRECHT
Tel:088-1308130
info@futec.nl
www.futec.nl
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FuTec Systems BV

ZorgDomein Patiëntoverleg
Snel contact en betere samenwerking

Met de berichtenservice Patiëntoverleg kan
je eenvoudig en veilig met zorgverleners
communiceren. Je overlegt op het moment dat
het jou uitkomt en belangrĳke informatie kan je
opslaan in je informatiesysteem.
Ga naar ZorgDomein.nl/patientoverleg
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Martijn Ivens, productowner Huisartsenzorg
van Pharmapartners

op de onderdelen gegevensuitwisseling en koppelingen tussen bijvoorbeeld huisarts en apotheek en
huisartsenposten. Voor 2017 zal dit onderdeel
opnieuw een speerpunt zijn. ‘We willen het systeem
toegankelijker maken, zodat je niet voor iedere
applicatie opnieuw hoeft in te loggen’, zegt Martijn
Ivens, productowner Huisartsenzorg. ‘Het moet
makkelijker worden om door te klikken naar een
andere toepassing. Zo willen we ervoor zorgen dat
de overdracht in de keten soepel wordt geregeld.
Momenteel zijn we volop aan de slag met het inrichten van verwijs- en declaratiekoppelingen.’
Ook het Ehealth-aanbod van PharmaPartners behaalde de hoogst mogelijke score. ‘Het belang van
Ehealth in de huisartsenpraktijk neemt snel toe’, zegt
Ivens. ‘Wij juichen het toe dat dit onderdeel in het
onderzoek is meegenomen.’
Extra aandacht gaat de HIS-leverancier besteden aan
de gesignaleerde tekortkomingen. ‘Die verbeterpunten vormden een bevestiging van hetgeen we zelf al
wisten’, zegt Ivens. ‘Het belang van een individueel
zorgplan en het grafisch weergeven van inzichten in
ons HIS zijn door de uitkomsten van het onderzoek
nadrukkelijker op ons netvlies komen te staan. In
2015 liet onze serviceverlening echt te wensen over.
Onze wachttijden waren te lang en we hadden
onvoldoende inzicht in ingebrachte meldingen.’
Per januari 2016 is een nieuw directie- en managementteam aangetreden en in de loop van datzelfde
jaar kon al worden geoogst. ‘Vorig jaar heeft in het
teken gestaan van het verbeteren van onze servicelevels’, zegt Ivens. ‘We hebben, anders dan in het
verleden, weinig ingezet op innovaties, maar we
hebben ons geconcentreerd op de basis: die moest
op orde zijn. De reacties van onze gebruikers waren
heel positief en ook de scores illustreren ons succes.
In 2016 is het aantal klantvragen met een kwart

gereduceerd. Het aantal meldingen is drastisch
afgenomen en via het klantenportaal is het nu
mogelijk inzicht in de status van de meldingen te
krijgen. De performance en stabiliteit zijn verbeterd,
waardoor klanten zelden of nooit te maken krijgen
met storingen. Ook is de wachttijd nu minder
dan 2 minuten.’
PharmaPartners is een warm voorstander van vergelijkend onderzoek waarbij een HIS aan alle kanten
tegen het licht wordt gehouden. Het geeft de leverancier inzicht in de eigen prestaties en het helpt
potentiële klanten bij het maken van hun keuze voor
een informatiesysteem. ‘Wij geven het onderzoek
een rapportcijfer 8’, oordeelt Ivens. ‘Het is belangrijk
dat zo’n onderzoek niet eenmalig is, maar frequent
wordt herhaald. Op die manier kunnen leveranciers
tonen dat ze de scores serieus nemen en verbeteringen in gang zetten.’
Maar er zijn ook onderdelen die in het vergelijkende
onderzoek onderbelicht blijven, meent Ivens.
‘Er is weinig aandacht voor de wijze waarop de
informatiebeveiliging binnen een HIS is geregeld.
Wij denken dan aan zaken als ISO-certificering en
DigiD bij patiëntenportalen. Ook de stabiliteit van
“hosting’ blijft onderbelicht. Wat gebeurt er als een
datasysteem uitvalt? Zijn onze klanten dan in staat
hun werkzaamheden te continueren? Wij werken
zelf met een dubbel datacentrum. Valt er één uit,
dan neemt het andere het over. Zo waarborg je de
continuïteit van werkzaamheden. Wij menen dat
dergelijke zaken bij een vervolgonderzoek een
belangrijke plek verdienen. Zelf willen we bij
een vervolgonderzoek nog beter scoren. In elk
geval willen we dan weer de beste zijn. Dat
straalt ook positief af op onze klanten.
Zij weten dat ze gebruikmaken van het best
beoordeelde HIS.’
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PATIËNTEN KRIJGEN ONLINE TOEGANG
TOT HUN MEDISCH DOSSIER

Wat ee t de dokter
over mij opgesc reven?

Binnenkort krijgen patiënten online toegang tot
hun medisch dossier. In het najaar van 2016
heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel waarin die toegang ligt verankerd.
Khing Njoo, senior wetenschappelijk medewerker bij het NHG, is belast met het ontwikkelen
van een richtlijn die moet zorgen voor zinvolle
digitale informatieuitwisseling.
NN

N

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

U werkt aan een richtlijn die de online-inzage van
patiënten in het medisch dossier in goede banen
moet leiden. Wat behelst dat? Khing Njoo: ‘Het
recht op inzage in je medisch dossier is al langere
tijd wettelijk geregeld. Een patiënt stapt met zo’n
inzageverzoek naar de huisarts en dat wordt dan
gehonoreerd. De nieuwe wet gaat een stapje verder.
Elke burger kan straks op elk gewenst tijdstip denken: “Wat heeft de dokter zoal over mij opgeschreven?” Vervolgens is het een kwestie van inloggen en
kijken. Samen met de Patiëntenfederatie Nederland
werken we aan een richtlijn waarin staat omschreven welke informatie uit het medisch dossier online
ter inzage dient te liggen.’
Hoe maak je die selectie? ‘In de voorlopige versie
van de richtlijn hebben we die onderdelen waarvan
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we denken dat ze helpen bij het verbeteren van de
zorg ondergebracht. Die selectie hebben we voorgelegd aan twee focusgroepen: een groep huisartsen
en een groep patiënten. Beide groepen meenden dat
er gezocht moest worden naar een juiste balans,
zodat er niet te veel, maar ook niet te weinig informatie wordt gedeeld. Het geheel moet vooral overzichtelijk blijven, anders ziet de patiënt door de
bomen het bos niet meer.’
Al met al een lastige klus. ‘Klopt. Beide focusgroepen oordeelden dat er in onze conceptrichtlijn een
nogal zuinige selectie was gemaakt, maar het was
lastig om overeenstemming te bereiken over toe te
voegen onderdelen. Het aantal items dat online kan
worden ingezien is nu enigszins uitgebreid, maar we
zijn er nog niet. We moeten ervoor waken dat het
geen rotzooitje wordt. De huisarts verzamelt heel
veel informatie, maar om inzicht te krijgen in je
eigen ziektegeschiedenis heb je die gegevens niet
allemaal nodig. De leden van beide focusgroepen
vonden het vooral zinvol om het consultverslag van
de huisarts online te kunnen inzien: wat zijn de
bevindingen en voor welke behandeling is er gekozen? Patiënten willen dat graag kunnen nalezen. Ze
verwachten overigens niet dat de huisarts heel
uitgebreid in jip-en-janneketaal verslag doet van
het consult.’
Welke vervolgstappen worden er gezet? ‘Het is bij
ons goed gebruik om een richtlijn ook langs voor de
huisarts relevante koepels te sturen en hen om
commentaar te vragen. Denk aan de LHV en InEen.
Ook de KNMG en de Federatie Medisch Specialisten
zijn om commentaar gevraagd. Een heel brede
insteek en die is ook nodig, want online-inzage is
fonkelnieuw.’
Hoe reageren huisartsen op die online-inzage?
Wat zeggen ze? ‘Zorgverleners zijn nogal eens
sceptisch. Ze kunnen zich niet goed voorstellen hoe
die inzage concreet uitpakt. In het begin werd er
vaak gezegd: ”Ik ga echt mijn dossiervoering en
verslaglegging niet veranderen.” Dan reageer ik:
“Dat hoeft ook niet, want de patiënt heeft ook nu al
recht op inzage.” Een huisarts dient ervoor te zorgen
dat zaken correct worden omschreven.’
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Toch is er een verschil: nu wordt er incidenteel
gebruikgemaakt van dat recht op inzage. In de
nabije toekomst is die drempel aanzienlijk verlaagd. ‘Zeker, maar daar zien zorgverleners ook de
voordelen van in. Patiënten kunnen ook aanvullingen
suggereren en bijvoorbeeld vragen om toevoeging
van ziekten die in de familie voorkomen. Ze kunnen
ook eventuele fouten uit het dossier filteren. In de
regel zijn huisartsen niet bang voor het meekijken.
Punt is: wat gebeurt er daarna? Wat krijg je vervolgens over je heen? Welke vragen levert het op?’
Hoe reageren patiënten? Bestaat er behoefte aan
online-inzage? ‘Het zal niet iedereen bekoren. Assistentes en praktijkondersteuners kunnen helpen om
patiënten warm te maken voor de nieuwe elektronische mogelijkheden. Punt is wel dat laaggeletterden
en digibeten buiten de boot vallen: daar ontstaat
ongelijkheid. Beide focusgroepen maakten zich de
meeste zorgen over het beroepsgeheim. Een arts
verstrekt nooit medische informatie aan derden. Dat is
bij wet bepaald. Maar als een patiënt online toegang
heeft tot zijn medisch dossier kan hij of zij onder druk
worden gezet om die gegevens te delen. De patiënt is
dan niet beschermd tegen werkgevers, zorgverzekeraars of andere partijen die baat hebben bij inzage in
het dossier. Dat zijn zorgen waarover de juridische
afdeling van de KNMG zich beraadt. Wellicht vraagt
dit om aanvullende wettelijke maatregelen.’
Wat is in uw ogen de meerwaarde van dit alles?
‘Ik denk dat inzage in het eigen medisch dossier leidt
tot een beter, meer omvattend begrip van de eigen
gezondheidssituatie. Dat het kan leiden tot meer
bewustzijn, kennis en meedenken met de zorgverlener. Tot meer zelfzorg en zelfmanagement.’
In hoeverre kunnen patiënten hun dossier wijzigen
of aanvullen? ‘Wettelijk is dat al sinds 1995 geregeld. Dat loopt altijd via de huisarts en dat blijft zo.
De huisarts is de beheerder van het dossier. Hij is
verplicht om het dossier bij te houden en voor de
integriteit van de gegevens te zorgen. Dat kan niet
worden gegarandeerd als anderen via een achterdeur zaken gaan schrappen of veranderen. Wijzigingen worden altijd besproken met de zorgverlener en
die treft dan gepaste maatregelen.’
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Op welke termijn wordt die onlinetoegang gerealiseerd? ‘De wet is al aangenomen, maar het duurt nog
even voordat iedereen vanachter de computer zijn
medisch dossier kan inzien. Op sommige plekken en
in sommige HISsen is er al het nodige mogelijk. Er is
afgesproken dat online-inzage binnen drie jaar voor
iedereen mogelijk is. Eerder is prima, later niet.’
Dit alles is onderdeel van de Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO). Hoe komt die eruit te zien?
‘De Patiëntenfederatie Nederland heeft zich het
afgelopen jaar hard gemaakt voor zo’n PGO, dat
verschillende functionaliteiten kent. Zie het als een
scherm vol appjes: een app “Inzage in het eigen
dossier”, een app “Dagboek”, een app “Inzage in het
dossier van mijn medisch specialist” of een app
“Inzage in mijn laboratoriumgegevens”. Verschillende

edi ai

H

G N

informatiebronnen die ontsloten kunnen worden,
zodat de patiënt kan zien welke gegevens er bij
verschillende organisaties over hem of haar liggen
opgeslagen. Daar kunnen eigen dagboekaantekeningen aan worden toegevoegd. Maar dat alles is voorlopig nog toekomstmuziek.’
Een wens met betrekking tot dit onderwerp? ‘Ik
hoop dat huisartsen en patiënten met elkaar blijven
optrekken en samen nagaan wat waardevol is rond
het delen van gegevens. Er wordt steeds meer van
huisartsen verwacht en er moet veel meer worden
vastgelegd dan in de begintijd van het Elektronisch
Patiënten Dossier het geval was. Een patiënt hoeft
maar één set gegevens te beheren, een huisarts een
paar duizend. Dat moet wel behapbaar blijven en
daar kun je elkaar bij helpen.’

e t ra ti e voor de praktijk

De pijlers van het Medichain aanbod
edi
edi aiai e et t rarati tie evoor
voordedepraktijk
praktijk

Wie is Medichain: Medichain is de brancheorganisatie op het gebied van praktijkvoering voor
huisartsen. Wij weten als geen ander wat huisartsen nodig hebben op het gebied van ICT. Medichain is
een herkenbare organisatie met een totaal assortiment aan medische producten en bijbehorende
Depijlers
pijlers
van
vanhet
hetMedichain
Medichainaanbod
aanbod
service om u De
optimaal
te ondersteunen.
De
webshop
vanMedichain
Medichain:
Deze
is volledig afgestemd
opgebied
de praktijkhoudende
huisarts.
Huisartsen
Wie
Wie
is Medichain:
is Medichain:
Medichain
is de
is de
brancheorganisatie
brancheorganisatie
op op
hethet
gebied
vanvan
praktijkvoering
praktijkvoering
voor
voor
profiteren
bijWij
onsweten
van
besparingen
omdat
wij
als
collectief
beste
voorwaarden
kunnen
krijgen.
huisartsen.
Wij
weten
alsflinke
geen
ander
watwat
huisartsen
nodig
hebben
opde
het
gebied
vanvan
ICT.
Medichain
is
huisartsen.
als
geen
ander
huisartsen
nodig
hebben
op
het
gebied
ICT.
Medichain
is
een
herkenbare
organisatie
metmet
eeneen
totaal
aanaan
medische
producten
en en
bijbehorende
een
herkenbare
organisatie
totaal
medische
producten
bijbehorende
Zodra
huisartsen
zijn aangemeld
zien
zeassortiment
deassortiment
Medichain
prijzen
in de
webshop.
service
omom
u optimaal
te ondersteunen.
service
u optimaal
te ondersteunen.
ICT,
de ruggengraat
van een
praktijk:
Wij
ondersteunen
de praktijkhoudende
HIS-sen Medicom,
Promedico,
MicroHIS
DeDe
webshop
webshop
van
van
Medichain:
Medichain:
Deze
Deze
is volledig
is volledig
afgestemd
afgestemd
op op
de de
praktijkhoudende
huisarts.
huisarts.
Huisartsen
Huisartsen
enprofiteren
CGM Huisarts
voor
wat
betreft
de ICT.
Onze
eigen
Technische
Dienst
installeertkunnen
enkunnen
beheert
de lokale
profiteren
bij bij
onsons
van
van
flinke
flinke
besparingen
besparingen
omdat
omdat
wij wij
als als
collectief
collectief
de de
beste
beste
voorwaarden
voorwaarden
krijgen.
krijgen.
Zodra
huisartsen
zijn
aangemeld
zien
ze
de
Medichain
prijzen
in
de
webshop.
Zodra
huisartsen
zijn
aangemeld
zien
ze
de
Medichain
prijzen
in
de
webshop.
omgeving. Zo nodig voeren wij reparaties uit en plaatsen wij vervangende apparatuur.
ICT,
de de
ruggengraat
van
een
praktijk:
WijWij
ondersteunen
ondersteunen
de de
HIS-sen
HIS-sen
Medicom,
Medicom,
Promedico,
Promedico,
MicroHIS
MicroHIS
ICT,
ruggengraat
van
een
praktijk:
Telefonie
op basis
van
VoIP:
Medichain
biedt
een
hosted
telefonie
oplossing
gebaseerd
op
VoIP
en en
CGM
Huisarts
voor
watwat
betreft
de de
ICT.
Onze
eigen
Technische
Dienst
installeert
en en
beheert
de de
lokale
CGM
Huisarts
voor
betreft
ICT.
Onze
eigen
Technische
Dienst
installeert
beheert
lokale
technologie,
dienodig
bijvoeren
uitstek
geschikt
is voor
Aspecten
als kwaliteit,
omgeving.
Zo Zo
nodig
wij
reparaties
uit uit
enhuisartsenpraktijken.
plaatsen
wij wij
vervangende
apparatuur.
omgeving.
voeren
wij
reparaties
en
plaatsen
vervangende
apparatuur.
betrouwbaarheid
en
prijs
zijnMedichain
voor
u alsbiedt
huisarts
doorslaggevend.
Integratie
vast
naar
Telefonie
Telefonie
op op
basis
basis
van
van
VoIP:
VoIP:
Medichain
biedt
eeneen
hosted
hosted
telefonie
telefonie
oplossing
oplossing
gebaseerd
gebaseerd
opmobiel
op
VoIP
VoIPen
technologie,
technologie,
die
die
bij
bij
uitstek
uitstek
geschikt
geschikt
is
voor
is
voor
huisartsenpraktijken.
huisartsenpraktijken.
Aspecten
Aspecten
als
als
kwaliteit,
kwaliteit,
koppelingen met uw HIS maken onderdeel uit van de oplossing en bieden meerwaarde.
betrouwbaarheid
en en
prijs
zijnzijn
voor
u als
huisarts
doorslaggevend.
Integratie
vast
naar
mobiel
en en
betrouwbaarheid
prijs
voor
u als
huisarts
doorslaggevend.
Integratie
vast
naar
mobiel
Narrow
Casting:
Onze
oplossing
voor de
Inclusief
moderne functies als NHG
koppelingen
metmet
uw uw
HIS
maken
onderdeel
uit wachtkamerschermen.
vanvan
de de
oplossing
en en
bieden
meerwaarde.
koppelingen
HIS
maken
onderdeel
uit
oplossing
bieden
meerwaarde.
Thuisarts,
Gezondheidtips,
wachttijdenmelder,
loopkrant en uiteraard
nieuws
enfuncties
het
weer.
Desgewenst
Narrow
Casting:
Onze
Onze
oplossing
oplossing
voor
voor
de de
wachtkamerschermen.
wachtkamerschermen.
Inclusief
Inclusief
moderne
moderne
functies
als als
NHG
NHG
Narrow
Casting:
Thuisarts,
Gezondheidtips,
wachttijdenmelder,
loopkrant
en en
uiteraard
nieuws
en en
hethet
weer.
Desgewenst
Gezondheidtips,
wachttijdenmelder,
loopkrant
uiteraard
nieuws
weer.
Desgewenst
uitThuisarts,
te breiden
met MediSound.
Onze oplossing
voor rechtenvrije
muziek.
uit uit
te breiden
metmet
MediSound.
Onze
oplossing
voor
rechtenvrije
muziek.
te breiden
MediSound.
Onze
oplossing
voor
rechtenvrije
muziek.
Geïnteresseerd:
www.medichain.nl.
Geïnteresseerd:
www.medichain.nl.
www.medichain.nl.
Geïnteresseerd:

7759 SynthesHis 171.indd 24

24-02-17 17:02

in is

rtsen
sgen.

oHIS

n
okale
.

S
e

HG
enst

t

Net iets te ard

De huisartsenpost heeft de twijfelachtige eer de drukste te zijn in het
werkgebied van onze preferente
verzekeraar. Op een zaterdag is 150
km rijden om binnen 8 uur veertien
visites af te leggen geen uitzondering. De ervaren chauffeur rijdt
stevig door, maar ik voel me veilig.
Vandaag ga ik naar mevrouw Overheems. Terminaal. Slikken gaat niet
meer. Op de HAP ligt geen overdracht, maar op de laptop kijk ik
alvast via het LSP naar de professionele samenvatting. Er speelt
een mammacarcinoom, gemetastaseerd, oncologisch uitbehandeld.
De samenvatting bevat een waslijst
aan medicamenten. De journaalregels verwijzen diverse keren naar
correspondentie van de oncoloog,
maar de inhoud ervan zie ik niet.
Toch heb ik een redelijke indruk
van wat ik kan aantreffen.

Zo kan ik sneller tot de kern komen.
Eén regel in de episodelijst intrigeert
me. Onder ICPC-code A20 staat
vermeld ‘levenstestament’. De bijbehorende journaalregel meldt slechts
dat dit is ingeleverd, zonder nadere
aanduiding van de inhoud.
Een verbaasde kleindochter doet
open. ‘Mijn vader is even weg. De
assistente gaf aan dat u pas over een
uur verwacht kon worden.’ Het
klopt, we hadden de volgorde aangepast omdat de route dan logischer
was. Mijn chauffeur en ik treffen een
somnolente patiënte aan. Inhoudelijk contact is niet mogelijk. Ze heeft
verhoging, maar ik vind geen duidelijke focus. De orale medicatie wordt
gesaneerd en zo nodig omgezet in
een parenterale toedieningsvorm. De
kleindochter wordt getroost: oma zal
niet lijden.
Onlangs las ik een rapport naar

aanleiding van een calamiteit op de
huisartsenpost. Daarin stond een lijst
met rechtsregels die waren gebruikt
bij de beoordeling van de casus: acht
verschillende wetten en 21 richtlijnen. En ‘veldnormen’, een term die
ik niet als zodanig kende, maar die
staat voor ‘onderbouwde en breed
gedragen inzichten en aanbevelingen voor kwalitatief goede zorg’.
Terug in de auto denk ik aan alle
regels die ik zojuist heb overtreden.
Het LSP raadplegen zonder opnieuw
toestemming te vragen. Afspraken
met de kleindochter maken zonder
na te gaan of zij daartoe conform het
levenstestament wel gemachtigd
was. En heb ik wel alle mogelijkheden met hun voors en tegens beschreven toen we het over de verhoging hadden? Of heb ik – heel sturend – zelf bepaald dat we het er
beter maar bij konden laten?
Een kritische advocaat (of inspecteur) kan mij flink op de pijnbank
leggen. Maar ik heb wel voldaan aan
mijn eigen veldnorm: efficiënt de
zorg van een goede hulpverlener
geleverd. Terwijl ik typ besteed ik
meer ruimte aan de E- en P-regel,
om mijn opvolgende collega van de
dagpraktijk mee te nemen in mijn
overwegingen. Op die manier kunnen losse deeltjes toch één samenhangende geschiedenis worden.
Mijn chauffeur rijdt structureel wat
te hard. Hij voelt de druk om overal
bijtijds te kunnen zijn ook, vertelt
hij. En als er dan toch een boete
komt, hoopt hij op clementie van de
Officier van Justitie. Voor een afrit
mindert hij vaart tot onder de maximumsnelheid. Vanochtend heeft zich
daar een flitser genesteld, weet hij.
Die klip is omzeild.
We zitten in hetzelfde schuitje.
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DE GEVOLGEN VAN DE WET BESCHERMING PERSOONS GEG

Goede in ormatie eveiliging vr
om gezond oerenverstand

De huisarts is verantwoordelijk voor het zorgvuldig bijhouden en veilig bewaren van
medische dossiers. Hoe doe je dat als je met steeds meer partijen – met andere
zorgprofessionals, maar ook met patiënten – digitaal gegevens uitwisselt? We vroegen
het Hossein Nabavi, voorzitter van de stichting Informatiebeveiliging Gezondheidszorg
(IBGZ).
H

26 • SYNTHESH

7759 SynthesHis 171.indd 26

NN

CHRISTIE@M-T-O.NL

• MAART 2017

24-02-17 17:02

ONS GEGEVENS

ng vraagt vooral
d

W

ie onvoldoende werk
maakt van informatiebeveiliging, handelt in strijd
met de Wet bescherming persoonsgegevens. Als huisarts riskeer je in het
geval van een datalek een boete die
kan oplopen tot € 820.000. Door de
steeds verdergaande uitwisseling van
data, lijkt het voor huisartsen lastiger
om het overzicht te houden en waterdichte beveiligingsmaatregelen te
treffen. Volgens Nabavi is het minder
ingewikkeld dan het lijkt: ‘Een plan
voor het beveiligen van informatie is
hoofdzakelijk gebaseerd op gezond
boerenverstand.’

er arrende naam

De naam van de Wet bescherming
persoonsgegevens, waarin de meldplicht datalekken is opgenomen, vindt
hij verwarrend: ‘Door deze naam lijkt
het net alsof de wet alleen maar over
privacy gaat. Maar hij gaat ook over
integriteit en beschikbaarheid. Data
moeten juist zijn en op de juiste tijd,
op de juiste plaats en alleen voor de
juiste persoon beschikbaar zijn. Veel
huisartsen denken dat dit meer iets
voor ICT-specialisten is, maar het is
een integraal onderdeel van hun eigen
vak. Je kunt het vergelijken met je
handen wassen voordat je iemand
onderzoekt. Het hoort erbij. IBGZ is in
het leven geroepen om eerstelijnszorgprofessionals bewust te maken van de
risico’s en het beheersen ervan behapbaar te maken.’

eer dan

Informatiebeveiliging gaat niet alleen
over ICT. ‘Het gaat ook over de geheimhoudingsverklaring die je de

schoonmaker laat tekenen en de
bewerkingsovereenkomst met je
ICT-leveranciers. Dat je aan de balie
niet overlegt over patiënten als er
mensen in de wachtkamer zitten die
mee kunnen luisteren. Het is slim om
van je medewerkers een loopbaandocument bij te houden. Daarin kun je
zien welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden iemand heeft. Zo
weet je bij verandering van functie of
bij een afscheid precies welke actie je
moet ondernemen – van het terugvragen van een sleutel tot het opheffen
van accounts om in te loggen op
systemen. Op onze website staan
allerlei sjablonen van overeenkomsten,
verklaringen en stappenplannen die
huisartsen kunnen gebruiken voor het
opzetten of verbeteren van de informatiebeveiliging in hun praktijk. Ook
geven we trainingen on the job in
groepspraktijken die erg helpen bij het
verbeteren van de beveiliging van
informatie.’

igitaal gegevens it isselen

‘Als we vervolgens naar de digitale
kant van het verhaal kijken, is gezond
boerenverstand nog steeds een van de
belangrijkste elementen. Lever alleen
gegevens aan mensen die deze gegevens ook mogen inzien. Lever je toch
aan anderen, bijvoorbeeld voor wetenschappelijk onderzoek, dan moet je er
zeker van zijn dat de patiëntgegevens
anoniem zijn en niet naar de betreffende personen kunnen worden
herleid. Een naam weglaten is niet
genoeg. Stel dat in de krant staat dat
een vrouw van 85 uit het dorpje Klein
aan een hartaanval is overleden. Dat
lijkt anonieme berichtgeving, maar als

er maar één vrouw van 85 in dat
dorpje woont, is het ineens een stuk
minder anoniem. Bedenk dus goed of
en hoe je gegevens veilig kunt aanleveren.’

omm nicatie met pati nten
via P en PG

Een vraag die velen momenteel bezighoudt, is hoe de huisarts op een goede
en veilige manier met het Individueel
Zorgplan (IZP) en Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) kan omgaan. ‘Het
begint bij veilige toegang. Als patiëntgegevens op internet staan, is het
nodig te werken met tweefactorauthenticatie’, zegt Nabavi. ‘Als arts kun
je bijvoorbeeld inloggen op het HIS
met een gebruikersnaam en wachtwoord plus een sms-code. Voor de
patiënt zijn ook twee “sloten” nodig,
maar in de praktijk vinden mensen
deze veilige manier van inloggen
lastig. Het maakt de drempel om een
IZP of PGD te gebruiken te hoog en
daarom wordt er vaak van afgezien.
Maar zonder dat tweede “slot” kan
een onbevoegde persoon die gebruikersnaam en wachtwoord in handen
krijgt direct inloggen. Hackers kunnen
de gebruikersnaam en het wachtwoord kraken of bijvoorbeeld afluisteren via openbaar wifi.’

Wie is verant oordelijk voor
et PG ?

Bij gebruik van een Persoonlijk Gezondheidsdossier zijn goede afspraken
nodig tussen leverancier, arts en
patiënt. Wie is er verantwoordelijk
voor de juistheid van de gegevens en
de beveiliging ervan? ‘Als een PGD
door een arts wordt aangeboden aan
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zijn patiënten, heeft de arts ook een
bepaalde verantwoordelijkheid. Volgens de Wet bescherming persoonsgegevens is de arts “verantwoordelijke”
als hij het doel en de middelen van de
gegevensverwerking bepaalt. Als de
patiënt de arts uitnodigt om aan te
schuiven in het eigen PGD van de
patiënt, dan is het leven simpeler.
Maar ook dan is het belangrijk dat er
goede afspraken bestaan over de
samenwerking. Is de arts bijvoorbeeld
verplicht om het PGD te raadplegen?’
En hoe zit het met de gegevens die de
patiënt invoert in zijn PGD? ‘Die
maken geen deel uit van het medisch
dossier. De verplichte bewaartermijn
van vijftien jaar geldt hiervoor dus
niet. Maar wat als de arts een PGD
aanbiedt aan zijn patiënten en na een
aantal jaren de overeenkomst met de
leverancier verbreekt? Is de patiënt
dan zijn gegevens kwijt?’

H isarts als re all

‘Ik vind het een uitstekende zaak dat

mensen hun dossier en IZP digitaal
kunnen inzien en dat zij een persoonlijk gezondheidsdossier kunnen bijhouden. Het PGD is een heel goed
middel als het gaat om patient empowerment. Er zijn echter nog veel
mitsen en maren. Als patiënten verantwoordelijk worden voor hun eigen
medische gegevens, moet het voor de
patiënt ook helder zijn wat deze
verantwoordelijkheid inhoudt. Voorheen was de huisarts een soort firewall. Vroeg een verzekeraar, de politie
of een andere instantie om medische
gegevens, dan moesten zij eerst langs
deze firewall en die valt nu weg. Daar
moeten mensen goed over geïnformeerd worden.’

tandaarden ont ikkelen

‘Verder is het belangrijk dat er standaarden ontwikkeld worden voor het
IZP en PGD. Je ziet nu al een wildgroei aan systemen, platformen en
apps. We hebben een vaste basisstructuur nodig. Brancheverenigingen,

koepels en patiëntenverenigingen zijn
daar gelukkig ook samen mee bezig.
Het moet geen hoofdpijndossier voor
huisartsen worden, maar een tool om
de kwaliteit van de zorg te verbeteren
en zelfmanagement te stimuleren. Dan
is het geen last en wordt het zelfs leuk.
Ik kan me voorstellen dat er een set van
eisen komt, waaraan een IZP of PGD
minimaal moet voldoen. Als zo’n systeem voldoet aan alle eisen, is het
vervolgens de taak van de huisarts om
er goed mee om te gaan. Ik vergelijk het
weleens met autorijden. Je bent geen
autotechnicus en toch heb je de verantwoordelijkheid om veilig te rijden. Het
is vooral een kwestie van samen verkeersregels afspreken en je ogen openhouden. En ik kan me voorstellen dat je
af en toe het gevoel hebt dat je vastloopt in het steeds drukkere verkeer.
Onze nascholingen, sjablonen en documenten helpen dan om de situatie weer
onder controle te krijgen.’

INTERPROFESSIONELE meetinstrumenten voor
alle aandoeningen
SAMENWERKING

Transmurale Zorg COMMUNICATIE

KETENZORG individuele zorgplannen
PGD, PGO KPI’s voor ketenzorg
Wat een hoop ingewikkelde termen hè?
Al deze complexe materie past bij ons gewoon in één super
eenvoudige tool

Met of zonder HIS…dat maakt niet uit. Alle communicatie in eenvoudige taal voor eerste en
tweedelijns zorgverleners en zelfs het sociaal netwerk kan er bij. Zo simpel, ook de patiënt
en mantelzorger snappen het.
Wat moet je er voor doen? Klein beetje nieuwe kennis opdoen over samenwerken en dan
een paar minuten per patiënt in een mooi vormgegeven programma werken.
Bij een goede samenwerking met de wijk praat je over een paar minuten per
jaar per patiënt die je in één MDO terugverdient. Wil je weten wat het is en
hoe het werkt? Kom langs bij onze stand woensdag 22 maart.
www.egpo.nl
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NIEK LELOUP GESTOPT ALS VOORZITTER
SOFTWARECOMMISSIE PROMEDICO-ASP

ls lid van een so t arecommissie moet e de
dagelijkse praktijk voelen
Niek Leloup was huisarts in Amersfoort en ging
onlangs met pensioen. Om die reden is hij per
31 december 2016 ook gestopt bij de softwarecommissie van PromedicoASP, waar hij zich de
afgelopen veertien jaar – eerst als lid, later als
voorzitter – met plezier en gedrevenheid voor
heeft ingezet. ‘Natuurlijk vind ik het jammer om
te stoppen, maar je moet de dagelijkse praktijk
voelen om de beste bijdrage te kunnen leveren.
Dus is het nu tijd om het stokje door te geven.’
H

NN

CHRISTIE@M-T-O.NL

Had je altijd al een voorliefde voor techniek, of is
die in de huisartsenpraktijk ontstaan? ‘Die ontstond in de praktijk. Toen de computer zijn intrede
deed, zag ik direct mogelijkheden. De eerste HISsen
kwamen op de markt en ik voelde me heel erg
betrokken bij de ontwikkeling van mijn HIS – toen
Declamed – want er waren nog zo veel essentiële
zaken voor verbetering vatbaar. Later ging ik over op
Promedico, eerst VDF en daarna ASP. Het HIS werd
“volwassen” en de aanpassingen zijn nu minder
ingrijpend, vaak gaat het om uitbreidingen of landelijke richtlijnen. Uiteraard roept elke vernieuwing
nog steeds suggesties ter vervolmaking op. Dat is
juist leuk. Er is altijd winst te behalen en het kan in
kleine dingen zitten. Als iets dan weer beter of
sneller werkt, geeft dat voldoening. En na een tijdje
ben je er weer aan gewend. Dat is het probleem van
de klagers onder ons. Die vergeten hoeveel ze eigenlijk al gewonnen hebben.’

Wat is de mooiste verbetering die tijdens jouw
loopbaan met ICT gerealiseerd is? ‘Het receptenverkeer is enorm verbeterd. Dankzij ICT hebben we
nu beter inzicht en overzicht wat betreft voorschrijvingen en verstrekkingen. Ook op het vlak van
communicatie hebben we veel voor elkaar gekregen.
De eerste verbeteringen lagen op praktijkniveau met
de Assistentenmodule. Daarna volgde de communicatie met het ziekenhuis via Zorgdomein en vervolgens die met andere eerstelijnszorgverleners via
Edifact-berichten. En op dit moment stoeit heel
Nederland met de communicatie met patiënten. Hoe
en welke gegevens gaan wij met patiënten goed en
veilig communiceren? Een mooie uitdaging die ik
met interesse volg!’
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Promedico ASP
aria

Deze keer enkele tips en trucs over
kleine wetenswaardigheden binnen
Promedico-ASP die het werken met
uw HIS een stuk aangenamer
maken.
Medicatie die via het patiëntenportaal wordt aangevraagd komt via de
werklijst rechtstreeks in de autorisatie van de huisarts terecht (zie
figuur 1). Op deze medicatie wordt
toch bewaakt. Zie de balk aan de
linkerzijde van elke aangevraagde
receptregel: blauw is geen melding
en geel betekent dat er een of meer
meldingen zijn. Ga er met de muis

op staan en er verschijnt een korte
toelichting.
Een handige functie betreft de
mogelijkheid om afspraaksoorten in
te stellen (zie figuur 2). Hiermee
kunnen de afspraaklengte en de
soort afspraak worden ingesteld.
Dankzij verschillende kleuren is het
resultaat in de kalenderweergave
van de agenda in één oogopslag
zichtbaar. Het kost even tijd om in
te stellen, maar die inspanning
betaalt zich terug. Onderhoud >
Agenda > Afspraaksoorten.
Het kan handig zijn om in de kalen-

der een aparte kolom aan te maken
voor een zelf in te stellen functie
(zie figuur 3). Denk aan twee
praktijkondersteuners die parttime
werken en de agenda delen of aan
assistentes die geen eigen agenda
hoeven te hebben, maar wel een
assistente-agenda willen gebruiken.
Of aan een behandelkamer die door
verschillende medewerkers gebruikt
wordt en waarvoor een tijd gereserveerd kan worden. Onderhoud >
Agenda > Agenda’s van de praktijk.

Figuur 1. Medicatiebewakingsmeldingen
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Figuur 2. Het instellen van de afsprakensoorten

Figuur 3. Zelf in te stellen functies in de kalender
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NHG-Praktijkaccreditering
6 van de 10 collega’s doen
het al!
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

U streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor uw patiënten. U
wilt uw praktijk blijven verbeteren. Laat ons u behulpzaam zijn.
Zes van de tien Nederlandse huisartsen werken al in een
praktijk die deelneemt aan NHG-Praktijkaccreditering.
Waarom zij dat doen?

Fluit 1/12/56: diclofenac wordt vervangen

NHG-Praktijkaccreditering…

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

… is van, voor en door
huisartsen
… werkt geheel non-profit
… toetst uw praktijk vanuit
het perspectief van uw
patiënten
… werkt met ervaren auditoren
die de praktijk kennen
… helpt bij het doorlichten
van uw zorg op specifieke
gebieden
… is zo eenvoudig mogelijk
… geeft deelnemers veel
invloed en inspraak en
wordt daardoor
voortdurend beter.

NPA is erkend als
Certificerende Instelling en
NHG-Praktijkaccreditering ®
als keurmerk door de
Raad voor Accreditatie.

Meer weten over het
NHG-keurmerk en over
NHG-Praktijkaccreditering?
Neem contact met ons op via
T: 030-2823600
E: relatiebeheer@
praktijkaccreditering.nl
W: www.praktijkaccreditering.nl

advertentie_1/4page.indd 1

OP ZOEK NAAR EEN
BEVEILIGDE WHATSAPP?

20/02/17 11:31

Chat veilig met collega’s en
verbind met alle zorgprofessionals
• Reeds meer dan 17.000 (para)medici
• Chat direct met specialisten
• Speciale functie voor
het delen van casuïstiek
• Alle data versleuteld
• NEN 7510 gecertificeerd

SIILO ISSIILO
AANWEZIG
OP HETOP
NEDHIS
& EZD CONGRESS
2017 2017
IS AANWEZIG
HET NEDHIS
& EZD CONGRESS
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Het is handig om even in de episodelijst te kijken (zie figuur 4). Waar
hoort dit verhaal van de patiënt bij?
Is het probleem eerder aan de orde
geweest? Snel zoeken in de episodelijst gaat makkelijk via Medisch
dossier > Episodes. Klik de kolom
ICPC aan en de episodes ordenen
zich volgens ICPC-letter. Zo kan snel
gezien worden of er al een episode
is aangemaakt en of iets samengevoegd kan worden (de knop daarvoor zit linksonder). Episodelijsten
hebben overigens de neiging te lang
te worden.
Wie met de UZI-pas is ingelogd kan
de verstrekkingen ophalen die
verschillende apotheken het laatste
half jaar hebben gedaan (zie figuur
5). Bij het voorschrijven van een
nieuw recept geldt de medicatiebewaking ook voor deze verstrekkingen. In het scherm Medisch Dossier
> Medicatie zit onderaan (naast de
knop Herhalen) de knop Inzien
Verstrekkingen.
Figuur 4. Snel zoeken in de episodelijst

Figuur 5. Het inzien van de verstrekkingen
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Veilig, actueel
en betrouwbaar
Betere zorg en de patiënt centraal.
Dat is waar VZVZ voor staat. Samen met u,
de zorgverleners en ICT-leveranciers,
zorgen wij voor de uitwisseling van
medische gegevens via het Landelijk
Schakelpunt (LSP). Zo kunnen zorgverleners
op het juiste moment en op de juiste
plaats beschikken over de juiste
medische gegevens van de patiënt.

ZorgMail
De standaard in de zorg voor
veilige communicatie.
Doktr.nl
Het online spreekuur voor alle
zorgverleners en hun patiënten.
Z-Form
Procesoptimalisatie met
digitale formulieren.

Bezoek onze stand
op het NedHIS-congres
op 22 maart 2017.

Meer weten over de mogelijkheden voor
uw praktijk? Ga naar www.zorgverbinden.nl
of neem direct contact met ons op via
0345 - 519 567 of info@z-netwerken.nl

17978 VZVZ ADV 85 x 15.indd 1

21-02-17 14:25

PATIENTENTOEGANG
BERICHTENMODULE

APPS

INDIVIDUEEL ZORGPLAN

E-health

E-LEARNING
COHORT ANALYSE

CONSULTATIE
PORTAVITA

RESEARCH

HEALTH

ONDERZOEKEN

MANAGEMENT
PLATFORM

Samenwerking

Analyse
COHORT
SELECTIE

KOPPELINGEN
MDO
BERICHTENMODULE

REPORTING

INDIVIDUEEL ZORGPLAN

PERSOONS- EN WIJKGERICHT WERKEN
MET PORTAVITA HEALTH MANAGEMENT PLATFORM
BEZOEK ONS TIJDENS HET NEDHIS & EZD-CONGRES
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Figuur 6. Het uitvoeren van een COV

Figuur 7. De koppeling met VECOZO

Om de administratieve status van
de ingeschreven patiënten actueel te
houden is het verstandig om voor
de hele praktijk regelmatig (in het
begin van het jaar liefst wekelijks)
een COV en een ION uit te voeren
(zie figuur 6). Dan hoeft dat vlak
voor de start van het nieuwe kwar-

taal, wanneer de inschrijftarieven
gedeclareerd kunnen worden, niet
alsnog te gebeuren.
De allerhandigste koppeling die
Promedico-ASP onderhoudt is die
met VECOZO (zie figuur 7).
Declaraties gaan rechtstreeks naar
VECOZO en de retourinformatie

komt overzichtelijk en automatisch
binnen in Promedico-ASP, om zo
verwerkt te kunnen worden. Onder
houd > Facturatie > Elektronisch
declareren. Kies VECOZO en zet het
vinkje Directe koppeling aan.
N

N
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OmniHis

anv llende
contactgegevens

In het HIS-referentiemodel van het
NHG gaat een kleine paragraaf over
‘Aanvullende contactgegevens’. Deze
functionaliteit zal zijn bedacht om de
contactgegevens van de zorgverleners van de patiënt op overzichtelijke
wijze in één venster op te kunnen
nemen. Dit venster (zie figuur 1) kan
worden gebruikt wanneer de patiënt
door een uitgebreider zorgsysteem
wordt begeleid. Aansprekende
voorbeelden hiervan zijn de kwetsbare oudere met mantelzorgers,
wijkzusters, wondverzorgers, enzovoort, en de gezinnen die ondersteund worden door de jeugdzorg.
De noodzaak voor de afzonderlijke
registratie van de contactgegevens
van helpers is in de praktijk groter
naarmate in het gebied van de
praktijk verschillende VVT-instellingen en andere ondersteunende
organisaties hun werkgebied hebben.
In OmniHis Scipio wordt het venster
Sociale gegevens geopend door in
de ‘Patiënt Administratie’ te kiezen
voor het tabblad Additioneel en
vervolgens te klikken op het tabblad
Sociale gegevens.
Eerst worden omschrijvingen gemaakt (zie figuur 2) door op de
betreffende vensterknop te klikken.
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De omschrijvingen worden één keer
aangemaakt en zijn voor de hele
praktijk geldig. Het venster met de
omschrijvingen (van de sociale
gegevens) kan geheel naar eigen
inzicht van de praktijk (of Wagro)
worden gebruikt. Dit kan omdat de
omschrijvingen vrij zijn en niet door
standaardisatieafspraken worden
beperkt. De gegevens uit deze
velden worden niet meegenomen in
de elektronische uitwisselingsformaten van het elektronisch verhuisbericht (Edifact-overdrachtbericht
of MWNH) of de via het LSP uit te
wisselen professionele samenvatting. Bij verhuizing van de patiënt
komen de gegevens op het pdfdocument te staan dat aan de
nieuwe huisarts of de verpleegarts
wordt overgedragen.
Hard are-nie s
Bij de Apple-systemen wordt via de
hardware steeds meer op draadloze
wijze informatie uitgewisseld. Dat
heeft tijdens het visiterijden met de
laptop als voordeel dat de MacBook
(Pro) contact maakt met de database
(bij de hostingpartij), zonder dat u de
iPhone uit uw zak hoeft te halen. De
snelheid van OmniHis-Scipio is toege-

nomen en het aantal handelingen om
de laptop aan het bed de patiënt te
kunnen gebruiken is vereenvoudigd.
Voorheen was er een bekabelde
verbinding nodig voor een goede
verbinding tussen laptop en Phone,
die is nu niet meer noodzakelijk.
Andersom kunnen met de moderne
iPhone foto’s van een goede kwaliteit worden gemaakt, die zonder
veel gedoe draadloos via AirDrop in
de patiëntenmap op de computer
worden geplaatst, om vervolgens
bijvoorbeeld ten behoeve van teledermatologie te worden verzonden.
Dit alles maakt het maken van
registraties en het uitwisselen van
informatie veel gemakkelijker. Dit
geldt ook voor het overnemen van
de aanvullende contactgegevens bij
de mensen thuis, zoals eerder
beschreven.
Het modernste type MacBookPro
(1,3 kg) is overigens voorzien van
‘Touch ID’. Touch ID is vingerafdrukherkenning en kan worden gebruikt
om de laptop uit de (beveiligde)
sluimerstand te halen. Dit komt de
databeveiliging ten goede.
P

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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Figuur 1. Het venster Sociale gegevens, met daarin onder andere een diversiteit aan contactgegevens

Figuur 2. In het venster Beheer Sociale Gegevens kunnen allerlei omschrijvingen van sociale gegevens worden opgenomen
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CGM Huisarts
ijk eens at
dieper in
H

Veel van de functionaliteit van CGM
Huisarts wordt slechts beperkt
ingezet. De meeste gebruikers
werken voornamelijk vanuit de
agenda – de assistente voor het
maken van afspraken en de huisarts
voor het afhandelen van de consulten. Veel gebruikers beseffen niet
dat er veel meer kan met de modules in CGM Huisarts. Met de bedoeling om daar wat aan te veranderen
beschrijf ik twee modules die niet
direct op het consultgebeuren zijn
gericht.
e mod le a m taties
De eerste module die geschikt is
voor maandelijks gebruik is te
vinden in het bovenbalkmenu
onder Systeembeheer. De module
in kwestie is die van Taxmutaties
(zie figuur 1). Het aanklikken
ervan levert een overzicht op van
medicamenten die voorkomen in
de zogeheten lijst van chronische
medicatie van alle patiënten. Deze
medicamenten zijn sinds de laatst
ingelezen taxe-update komen te
vervallen, moeten worden uitverkocht of mogen wettelijk niet meer
worden voorgeschreven. Via deze
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module kunnen we de vervallen
medicatie vervangen door de
alternatieve medicatie van dezelfde
grondstof en verpakking, dus
dezelfde PRK-code. Het voordeel
hiervan moge duidelijk zijn: de
medicatie die voor regelmatige
herhaling in aanmerking komt
wordt daarmee op productniveau
geactualiseerd. Wanneer de actie
door een van de gebruikers in een
cluster maandelijks wordt uitgevoerd, zal het hooguit om een
tiental medicamenten gaan. Na het
vervangen verschijnen er tijdens
het herhalen van die medicatie
geen meldingen meer en hoeft er
dus ook niet langer ad hoc naar
een alternatief te worden gezocht.
Dit lijkt mij voor iedereen een
groot voordeel.
psc onen pati nt estand
De tweede module die ik onder de
aandacht zou willen brengen is de
module onder Patiëntbeheer,
namelijk patiëntbestand (zie
figuur 2). Hiermee is het mogelijk
om snel een overzicht te krijgen
van patiënten die ofwel een hele
tijd niet op het spreekuur zijn

verschenen of al geruime tijd geen
medicatie meer hebben voorgeschreven gekregen. Wat betreft de
patiënt-artscontacten kan zowel
vanuit de laatste contactdatum als
de laatste verrichtingendatum
worden geselecteerd. Vanuit dat
overzicht is het mogelijk om bewerkingen los te laten op de gegenereerde overzichten, die natuurlijk
eerst op onjuistheden dienen te
worden gecontroleerd.
Blijkt nu dat een patiënt inderdaad
nog als vast geregistreerd is, terwijl
deze inmiddels al lang en breed is
uitgeschreven, dan kan dat worden
aangepast. Het is mogelijk om dat
van een overgebleven overzicht in
een batchproces uit te voeren,
maar dat kunt u beter niet doen.
Het uitschrijfproces is tegenwoordig namelijk uitgebreider dan het
inschrijfproces. Niet alleen dient
een MEDOVD-bericht te worden
gemaakt, maar de patiënt moet ook
worden afgemeld in ION en de LSPkoppeling moet worden gestopt.
Afmelden in ION mag alleen direct
bij overlijden of emigratie, in alle
andere gevallen is het beter te
wachten tot een dossier wordt
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Figuur 1. De module Taxmutaties

Figuur 2. De module Opschonen patiëntbestand

opgevraagd. Aanwezige ruiters of
opmerkingen dienen natuurlijk ook
te worden verwijderd.
Helaas is dit nog niet eenvoudig

geautomatiseerd af te handelen en
vanwege de complexe structuur
van de diverse onderdelen blijft
dit (voorlopig) nog handwerk.

Ten slotte een advies: kijk eens wat
dieper in uw HIS.
N

N

W N

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS

pties ij et
receptenverkeer

Mede vanwege wettelijke regelingen zijn
er vanaf MicroHIS 13 veranderingen
doorgevoerd in het recepten- en autorisatieverkeer. Hebt u alle vinkjes goed ingevuld?

Het itzetten van overvloedige
meldingen

Ga via het vijfknoppenmenu naar patiënt3.
Opties – Medisch en vervolgens naar het
tabblad Medicatiebewaking (zie figuur 1).

Figuur 1
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Figuur 2

Hier kunt u ervoor kiezen diverse bewakingssignalen uit te schakelen. Zo kunt u kiezen of
er signalen bij de assistente moeten komen of
alleen bij de huisarts die de recepten moet
autoriseren (nummer 1 in de figuur). De
signalen op het inkomend receptverkeer, dus
op de medicatie die door derden (specialisten)
is voorgeschreven, kunt u volledig uitschakelen (nummer 2). Zoals u in de figuur kunt zien
is er in onze praktijk voor gekozen om de
bewaking op contra-indicatie en allergieën bij
de inkomende receptberichten niet uit te
schakelen. Dit hebben wij gedaan omdat
contra-indicaties en allergieën bij specialist en
apotheek niet altijd bekend zijn. Vervolgens is
er de mogelijkheid om bij herhaalrecepten de
signalen te onderdrukken die u al eerder
beoordeeld hebt (nummer 3). In het rechter
deel van het scherm kunt u aangeven welke
meldingen u wilt krijgen bij nieuwe voorschriften (en de situaties die – links – niet uitgeschakeld zijn).
Stel in bij welke relevantiegraad (en hoger)
van een contra-indicatie (CI) of interactie
(INT) u een melding wilt krijgen (nummer 4
in figuur 1):
• relevantiegraad 1: volgens deskundigen,
actie nodig;
• relevantiegraad 2: volgens deskundigen,
actie niet nodig;

• relevantiegraad 3: niet volgens deskundigen, actie niet nodig.
Bij aanvinken van Nierfunctiecontrole indien
ouder dan 70 krijgt u bij iedereen boven de
zeventig jaar een melding alsof de patiënt een
slechte nierfunctie zou hebben. Wanneer u
de nierfunctie consequent controleert en
registreert indien deze gestoord is (U99),
zou u deze melding kunnen uitschakelen
(nummer 5).
Let er bij controle op CI Verkeersdeelname 16
jaar en ouder (nummer 6) op dat u wettelijk
verplicht bent de patiënt hierop te wijzen.
Deze melding kan op individueel patiëntniveau uitgeschakeld worden, bijvoorbeeld
omdat de patiënt door een beperking geen
auto kan rijden. Ga hiervoor naar Patiënt –
Onderhoudpatiëntgegevens – Algemeen (zie
figuur 2).
Het scheelt veel muisklikken wanneer u ervoor
kiest om Alle meldingen in één keer te verwerken (nummer 7 in figuur 1).
Let op: deze opties moeten per medewerker
vastgelegd worden!
Een uitgebreide beschrijving en uitleg van
bovengenoemde instellingen kunt u terugvinden in het bestand MED_GT Instellen
Medicatiebewaking MicroHIS. Klik hiervoor in
MicroHIS in een willekeurig scherm op het
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Figuur 3

vraagteken rechtsboven, waarmee u de
helpfunctie opent. Kies als zoekterm ‘onderdrukken’.

llergie n en intoleranties

Meldingen bij allergieën kunnen niet onderdrukt worden bij het voorschrijven, noch
bij herhaalmedicatie. Als bij het invoeren van
de allergie bij de ernst ‘ernstig’ is ingevoerd,
kan het middel zelfs niet voorgeschreven
worden (zie figuur 3). Bij het registeren van
een allergie is het dus van belang de ernst
vast te leggen (zie figuur 4):
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• licht: ervaren ongemak bij de patiënt, dat
niet geleid heeft tot ziekteverzuim of hinder
in het dagelijks functioneren (voorbeelden:
kortdurende roodheid of uitslag, libidoverlies, jeuk);
• matig: reactie gepaard met malaise,
koorts, kortademigheid of uitslag/urticaria, of die noopt tot medisch ingrijpen,
zoals het starten of staken van medicatie
(voorbeeld: nierfunctiestoornis bij
ibuprofengebruik);
• ernstig: matig tot ernstig ziektebeeld,
mogelijk levensbedreigend, dat leidt tot

• MAART 2017
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Figuur 4

ziekenhuisopname, verlenging van ziekte
of blijvende gezondheidsschade, of dat
gepaard gaat met chronische invaliditeit
of arbeidsongeschiktheid (voorbeeld:
anafylaxie).
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PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Om later te kunnen beoordelen of u een
middel bij een lichte of matige reactie nog
eens wilt voorschrijven kan het ook handig
zijn om dat bij Opmerking in te vullen (bijvoorbeeld: ‘lichte jeuk’) en de melder vast
te leggen.
Kijk voor meer tips en trucs op Haweb: https://haweb.nl/groep/orego/docs/folder/tips-en-trics
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Ziet u dit?

Valt op hè?
En dan te bedenken dat uw advertentie hier
had kunnen staan. Dan was-ie ook zo opgevallen.
Maar u krijgt nieuwe kansen want SynthesHis valt drie keer per jaar bij de
meeste huisartsen, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op de mat.
Bovendien wordt het gelezen door doktersassistenten, praktijkmedewerkers,
managers in de eerstelijnszorg, coördinatoren en medewerkers van
huisartsenposten, enz. Kortom, het is meer dan de moeite!
Meer informatie over adverteren::
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl
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HELP MEE.
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CGM LIFE e SERVICES
de enige eHealth oplossing die
gewoon werkt vanuit CGM HUISARTS
Afspraak, Herhaalrecept, e-Consult, Dossier

www.cgm.com/nl
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PRESCRIPT
Ondersteunt u snel en eenvoudig
bij doelgericht voorschrijven
Direct toegang tot een groot kennisaanbod

©

PRESCRIPT is ontwikkeld door Digitalis en wordt op 22 maart a.s. gepresenteerd op de
Digitalis-stand tijdens het NedHIS & EZD congres in Vianen. Zie ook prescriptor.nl/over-prescript.
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