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TERUGBLIK OP NEDHIS
& EZD-CONGRES 2016

OP 23 MAART 2016 VOND HET NEDHIS & EZD-CONGRES PLAATS IN HET VAN DER
VALK HOTEL IN VIANEN. HET THEMA WAS ‘MEDICATIEPROCES NIEUWE STIJL’. HET
PROGRAMMA WAS EEN BOEIENDE MIX VAN LEZINGEN EN WORKSHOPS, MAAR
BOOD OOK RUIMTE OM TIJDENS DE PAUZES EN DE INFORMATIEMARKT
VAKGENOTEN TE ONTMOETEN.

15

DE MISSIE VAN OUD-POLITICA
AGNES KANT
SINDS HET SOFTENONDRAMA IN DE JAREN ZESTIG BEHOEFT HET NUT VAN HET MELDEN VAN BĲ
WERKINGEN GEEN NADERE UITLEG. IN NEDERLAND TIMMERT BĲWERKINGENCENTRUM LAREB AL EEN
KWART EEUW LANDELĲK AAN DE WEG. VOORMALIG SP-POLITICA AGNES KANT LEIDT HET CENTRUM
MET DE VOOR HAAR KENMERKENDE GEDREVENHEID. ‘DE AFGELOPEN DRIE JAAR IS HET AANTAL
MELDINGEN MET 70 PROCENT GESTEGEN.’

19

PROFESSOR LEONARD WITKAMP OVER
DE STILLE REVOLUTIE IN DE ZORG
WE STAAN AAN HET BEGIN VAN EEN NIET TE STUITEN ICT-REVOLUTIE DIE DE GEZONDHEIDSZORG
DRASTISCH ZAL VERANDEREN. DAT WAS DE KERN VAN HET PROVOCERENDE BETOOG VAN PROFESSOR
LEONARD WITKAMP, DE LAATSTE KEYNOTESPEAKER OP HET NEDHIS-CONGRES DIT VOORJAAR.
‘INTERNET, SLIMME APPS EN PARAMEDICI NEMEN EEN FLINK DEEL VAN HET WERK VAN DE ARTS OVER.
DIE ONTWIKKELING IS ONOMKEERBAAR EN THE SKY IS THE LIMIT.’
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NHGDOC - VAN
HINDERLIJKE
CONTROLEUR NAAR
HULPVAARDIGE
COLLEGA
HET AFGELOPEN JAAR IS ER VEEL VERANDERD
IN NHGDOC. ER ZIJN NIEUWE DOMEINEN
TOEGEVOEGD, MAAR DE SOFTWARE IS VOORAL
GEBRUIKERSVRIENDELIJKER GEWORDEN. ‘VAN EEN
HINDERLIJKE CONTROLEUR DIE TELKENS ZEGT DAT
JE IETS FOUT DOET, IS HET PROGRAMMA NU BETER
TE VERGELIJKEN MET EEN HULPVAARDIGE COLLEGA
DIE MET GOEDE SUGGESTIES KOMT’, ZEGT KAREL
NEDERVEEN, TOT VOOR KORT ALGEMEEN DIRECTEUR
BIJ EXPERTDOC, HET BEDRIJF DAT NHGDOC IN
SAMENWERKING MET HET NEDERLANDS HUISARTSEN
GENOOTSCHAP ONTWIKKELT.
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Redactioneel
Keuzen maken
De werkdruk van huisartsen is enorm. Gedurende
een praktijkdag komt er
veel werk op ze af. Elke
paar minuten moeten ze
een keuze maken: wat
moet eerst en wat kan
even uitgesteld worden.
Door deze hoge werkdruk komt voor huisartsen het werk nooit af.
Hoe gaan ze om met
deze chronische overbelasting? Blijkbaar wel goed,
want het vertrouwen in en de tevredenheid over de
huisarts zijn al jaren op een hoog niveau. Het HIS is
een onmisbaar stuk gereedschap om de werkdruk te
reguleren. Het geeft overzicht, de agenda staat erin,
alles qua patiëntenzorg wordt erin vastgelegd en het
ondersteunt ook bij het nemen van beslissingen. De
gebruikersverenigingen Atlas, Orego en OmniHis willen de HISsen verbeteren door aan de HIS-leveranciers terug te koppelen wat zinvolle verbeteringen zijn.
Dat is ook een van de doelstellingen van het tijdschrift
SynthesHis. In dit nummer besteden we aandacht
aan dit continue krachtenveld. Zo vindt Agnes Kant
van het geneesmiddelenbijwerkingen
bureau Lareb
dat huisartsen met jaarlijks achthonderd meldingen
over bijwerkingen ver achter blijven bij wat van hen
verwacht wordt. U kunt ook lezen dat NHGDoc een
nieuwe applicatie heeft waardoor dit melden makkelijker wordt. Leonard Witkamp probeert als bijzonder
hoogleraar telemedicine huisartsen te ondersteunen
bij het overnemen van werk uit de tweede lijn. Verder vatten we het belangrijkste nieuws uit het NedHIS
& EZD-congres voor u samen. Wim Jongejan voert
de nieuwe rubriek ‘Markante mensen’ aan. Hij heeft
sinds het neerleggen van zijn praktijk in 2007 huisartsen op individuele basis geholpen meer uit MicroHIS
te halen. Wij als redactie zijn hem dank verschuldigd
voor het jarenlang schrijven van heldere tips en trucs
over zijn pakket. En we besteden aandacht aan de
uitkomst van het hoger beroep in de rechtszaak tussen VPHuisartsen en VZVZ. In de rubriek Tips en Trucs
beschrijven we het stoprecept als middel om aan de
apotheek door te geven dat een medicament gestaakt wordt.
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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MARKANTE MENSEN

Wim Jongejan, het ‘oliemannetje

FOTO: MARCO KEYZER

Hij was al lid nog voordat hij een computer had en hoewel hij
geen praktiserend huisarts meer is, kunt u met vragen over de
laatste update van MicroHIS nog altijd bij hem terecht: Wim
Jongejan, alias het ‘oliemannetje van Orego’. Aan het eind van
dit jaar stopt hij echter met zijn activiteiten voor de gebruikersvereniging Orego.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

‘Ik heb altijd al iets gehad met elektronica en ik ben er niet bang voor’,
zo begint Wim Jongejan te vertellen.
‘Ik was in 1990 in Woerden dan ook
de eerste huisarts die de overstap van
de groene kaarten naar een digitale
kaartenbak maakte. Later ging ik ook
stukjes schrijven voor het MicroHIS-gebruikersblad OrgIdee en vroeg Nico Zee
mij om samen met hem hoofdredacteur
te zijn.’ Verder schreef Jongejan jaren-
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lang bijdragen voor de rubriek ‘Tips
& Trucs’ voor SynthesHis en hielp hij
mensen die tegen problemen aanliepen telefonisch of op locatie. Omdat
hij altijd alles weer draaiend krijgt,
heeft hij inmiddels de bijnaam het
‘oliemannetje van Orego’.
In 2007 is hij met zijn werk als huisarts gestopt, maar voor MicroHIS is hij
nog steeds actief. ‘Ik wilde mijn kennis
niet verloren laten gaan. Daarom schrijf

Oud voorzitter Orego Frank Garnier (rechts)
en de huidige voorzitter Kees Kanters
(midden) overhandigen Wim Jongejan (links)
een originele Italiaanse oliekan en bedanken
hem voor zijn jarenlange inzet.

ik handleidingen, geef ik cursussen en
help ik mensen die tegen problemen
aanlopen binnen MicroHIS.’

Dankbaar werk

‘Sinds ik met mijn praktijk gestopt ben,
zijn er natuurlijk vele updates geweest.
Die heb ik allemaal geïnstalleerd en bestudeerd. Wat is er veranderd en welke
bugs zijn er met deze versie opgelost? Alleen op die manier weet ik precies waar
iemand die met een vraag belt het over
heeft. Toch merk ik dat er zo langzamerhand gaten vallen. Veel situaties kan ik
hier thuis nabootsen om te zien waar ie-

van Orego’
mand vastloopt, maar soms heb je toch
echt een draaiende praktijk nodig. Dan
gaat het bijvoorbeeld om een interactie
met de apotheek of heb ik een AGB-code
nodig. Ook laat mijn gezondheid soms
te wensen over, waardoor ik niet zeker
weet of ik afspraken kan nakomen.’
‘Ik kijk terug op een mooie tijd waarin
ik veel heb kunnen bijdragen. Het is
dankbaar werk en vooral in de gevallen
waarin ik mensen direct uit de brand
kon helpen. Zoals een praktijk waar
de enige persoon die wist hoe je moest
declareren ineens vertrok. Ik kon het
de anderen snel leren. Of die overspannen huisarts die al vier maanden geen
rekening verstuurd had en van de bank
leefde, wat hem uiteraard nog meer
onder druk zette. Ik stond om zes uur
op en kwam na een lang eind rijden
’s ochtends vroeg bij de praktijk aan.
Om vier uur ’s middags reed ik weer
weg, maar niet nadat we voor 110.000
euro hadden gedeclareerd. Toen kon er
bij hem toch ook weer een lach vanaf.’

Zorgen over ICT

‘Dit is een mooi moment om mijn
aandacht op andere dingen te gaan
richten. Ik denk aan mijn kleinkinderen,
mijn hobby op het vlak van vluchtsimulaties – ja, overmorgen vlieg ik weer
naar Engeland! – en mijn website www.
zorgictzorgen.nl. In de zorg gebeuren
zulke gekke dingen. Van het laten
slingeren van wachtwoorden tot het
niet handhaven van privacyprotocollen
en een instelling die een zorgrobot van
15.000 euro koopt die tegelijk een lek is
in het wifinetwerk. Op deze website deel
ik mijn zorgen op dit vlak. Dat levert
wel eens commentaar op: “Wat is die
Jongejan weer zuur”, maar dat moet ik
dan maar op de koop toenemen. Achteraf blijkt toch vaak dat mijn zorgen
gegrond waren. Je hoort het al, ik kijk
terug op een mooie periode, maar ik heb
ook geen moeite om nu te stoppen. Ik ga
mij zeker niet vervelen!’

VZVZ WINT HET LSP-BEROEP

Alle eisen van VPHuisartsen afgewezen
Elektronische gegevensuitwisseling via het LSP voldoet
aan de eisen van de privacywetgeving. Aldus luidt de uitspraak die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 8
maart 2016 deed in het hoger beroep van VPHuisartsen
tegen VZVZ. Het hof wees alle eisen van VPHuisartsen af.
EUGÈNE VAN DIEPEN

EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

Met deze uitspraak bevestigt het hof
het vonnis van de rechtbank MiddenNederland van 23 juli 2014: het is
voldoende dat een patiënt er eenmalig op voorhand toestemming voor
geeft dat zorgaanbieders bepaalde
onderdelen mogen inzien van de
dossiers die huisartsen en apothekers
van de patiënt hebben. Patiënten
moeten er dan wel voor kunnen
kiezen dat bepaalde informatie niet
kan worden ingezien. Deze toestemming op voorhand kan een gerechtvaardigde doorbreking opleveren
van de geheimhoudingsplicht van de
informatieverstrekkende zorgverlener. Daarbij is het wel nodig dat de
patiënt zijn toestemming uit vrije wil
geeft, en dat de toestemming voldoende specifiek is en op voldoende
informatie is gebaseerd.

De voorzitter van de ledenraad van
VZVZ, Adriaan Mol, vindt dat VZVZ
glansrijk op alle punten in het gelijk
is gesteld. ‘Het hof geeft ons de wind
in de zeilen’, zegt hij, refererend aan
de opmerking van het hof. ‘De VZVZ
en de LHV willen een portal, zodat
de patiënt zelf op elk moment zijn
toestemming kan regelen en specificeren, ook in het weekend. Veel
patiënten geven generieke toestemming, maar willen ook specifieke
toestemming geven – wie wel en
wie niet en wat wel en wat niet. De
huisarts heeft de opt-in dan niet meer
op zijn bordje, hij moet nog wel het
systeem open zetten. Een noodknop
die het mogelijk maakt het dossier
in noodsituaties te raadplegen, vind
ik ongewenst. Een patiënt moet zijn
dossier altijd op slot kunnen houden.’

Geen noodknop

De lichten op groen

Het huidige systeem dat VZVZ hanteert bij het vragen van toestemming voldoet aan deze eisen. Het
hof merkt op dat VZVZ ervoor moet
zorgen dat zodra het systeem daar
klaar voor is, patiënten de mogelijkheid krijgen om bepaalde categorieën
zorgaanbieders (medisch specialisten in niet-spoedeisende situaties)
van toegang uit te sluiten. Patiënten
krijgen zo meer regie over de gegevensuitwisseling.

‘Er is wat spannends aan de gang
rond het LSP. We zijn hard aan de
slag met het medicatiedossier. De medicatieafspraak tussen de huisarts en
de patiënt wordt los van de receptverstrekking gecommuniceerd aan de
apotheek, waarnemer of specialist’,
besluit Mol. ‘Door deze uitspraak van
het hof staan alle lichten op groen
om de medicatieoverdracht te verbeteren. De eerste pilots starten dit
najaar.’

JUNI 2016 • SYNTHESHIS • 5

NHGDOC VERNIEUWD EN GEBRUIKSVRIENDELIJKER

Van hinderlijke controleur
naar hulpvaardige collega
Het afgelopen jaar is er veel veranderd in
NHGDoc. Er zijn nieuwe domeinen toegevoegd,
maar de software is vooral gebruikersvriendelijker geworden. ‘Van een hinderlijke controleur
die telkens zegt dat je iets fout doet, is het programma nu beter te vergelijken met een hulpvaardige collega die met goede suggesties
komt’, zegt Karel Nederveen. Hij was tot 1 april
jongstleden algemeen directeur bij ExpertDoc,
het bedrijf dat NHGDoc in samenwerking met

FOTO: CHRISTIE MANINTVELD

het Nederlands Huisartsen Genootschap ontwikkelt. Zijn vertrek bij ExpertDoc werd pas bekend
na dit interview.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

N

HGDoc is een softwarepakket dat de huisarts
ondersteunt bij het nemen van beslissingen.
Het zorgt ervoor dat de huisarts de juiste informatie, op het juiste moment, bij de juiste patiënt
bij de hand heeft. NHGDoc herinnert de huisarts aan
ontbrekende gegevens in het HIS, en aan aandachtspunten voor nader onderzoek en behandeling. De
software verrijkt het HIS, dat daardoor niet langer
alleen een registratiemiddel is, maar meer een
ondersteuner in het klinisch proces wordt, door bijvoorbeeld actief meldingen te geven over medicatie,
contra-indicaties en allergieën.

Minder tekst

Een van de opvallendste veranderingen is de verbetering van de gebruikersinterface van NHGDoc. ‘De
inhoud van NHGDoc is gebaseerd op de standaarden
van het Nederlands Huisartsen Genootschap’, vertelt
Nederveen. ‘In onze drang naar correctheid bevatten
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Karel Nederveen

meldingen voorheen te veel tekst. Deze informatie was
juist en volledig, maar in de praktijk bleek dat huisartsen geen tijd hadden om zo veel te lezen. Gebruikers
haakten hierop af. Daarom hebben we een omslag
gemaakt naar bondige en actiegerichte meldingen, met
de mogelijkheid om door te klikken naar de achterliggende, complete informatie.’

Suggesties op basis van dossier en
NGH-Standaard

Op het moment dat je iemands dossier opent, geeft
NHGDoc aan welke acties je kunt overwegen voor
de betreffende patiënt. Dit bepaalt het programma
aan de hand van de gegevens uit het patiëntdossier
en op basis van de NHG-Standaarden. Zo kun je
bijvoorbeeld de suggestie krijgen om een voetonderzoek uit te voeren, bepaalde medicatie aan te passen
of iemand voor specifiek onderzoek door te sturen
naar een specialist. In NHGDoc kun je zien op basis

van welke gegevens uit je patiëntdossier de melding
is gemaakt en je kunt doorklikken naar een korte
samenvatting van de betreffende Standaard of naar
de complete Standaard.

Naar eigen wens instellen

Een andere verbetering is de mogelijkheid om
het programma meer naar eigen wens in te stellen. Nederveen: ‘Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen
om meldingen vanuit een bepaald domein uit te
schakelen. Wil je in het domein CVRM geen meldingen
over ontbrekende gegevens over het BMI? Dan kun je
aangeven dat je op deze regel geen melding meer wilt
krijgen. Andersom kun je specifieke regels juist ook
prioriteit geven. Dit kun je doen voor één patiënt of
voor alle patiënten. Ook is er per patiënt een facultatieve startpagina beschikbaar. Dit is een overzicht
waarmee je in één oogopslag ziet in welke domeinen
NHGDoc aandachtspunten signaleert. Vervolgens kun
je zelf kiezen welke meldingen je relevant vindt om

‘ZONDER EXTRA INSPANNING
IS JE DOSSIER OP ORDE’
te lezen. Als je het programma personaliseert, door
zelf z aken naar wens in te stellen en door filters toe te
passen, ondersteunt het je op de manier die jij prettig
vindt.’

Rapportages

In het onderdeel ‘Rapportages’ geeft NHGDoc een
overzicht van de ontvangen medische alerts voor
de mensen die op consult zijn geweest. Op de overzichtspagina zie je per domein een getal dat het aantal alerts in dat domein weergeeft. Je kunt inzoomen
op een domein om specifiek te bekijken om welk type
meldingen het gaat. Je ziet dan bijvoorbeeld dat bij
vijftien patiënten met CVRM de hoofdbehandelaar
niet is vastgelegd in het HIS. Ook geeft NHGDoc
weer hoe je op dit punt scoort ten opzichte van het
landelijk gemiddelde. Vervolgens kun je echter geen
lijst krijgen met daarop de patiënten voor wie dit
geldt of doorklikken naar de betreffende dossiers.
‘Dat heeft te maken met de bescherming van privacy
en gegevens’, legt Nederveen uit. ‘NHGDoc verzamelt
alleen metadata over de afgegeven alerts. In geen enkel
geval wordt er data uit het patiëntendossier opgeslagen. De HISsen zelf kunnen deze service wel bieden.
MicroHIS is er al mee bezig. Zij sturen alle alerts van
NHGDoc door naar hun HIS en zetten deze versleuteld
weer terug, waardoor de huisarts meldingen en rapportages op een veilige manier kan relateren aan een

patiënt. Het zou mooi zijn als meer HISsen dit gaan
faciliteren, want hierdoor wordt NHGDoc nog praktischer in gebruik.’

Tijd besparen

Het laatst toegevoegde domein is ‘Polyfarmacie’.
Nederveen: ‘Deze toevoeging aan NHGDoc kan huis
artsen een aardige tijdsbesparing opleveren, want
steeds vaker wordt van hen verwacht dat zij een
structurele medicatiebeoordeling uitvoeren bij poly
farmaciepatiënten. N
 HGDoc ondersteunt bij het
signaleren van alle patiënten ouder dan 65 jaar met
polyfarmacie. Het programma geeft aan w
 anneer
medicatie potentieel gestart of juist gestopt moet
worden in het kader van polyfarmacie. Zo v oorkom je
zowel over- als onderbehandeling bij ouderen. NHGDoc
ondersteunt bij de voorbereiding van medicatiebeoordelingen en geeft een basis voor een effectieve bespreking met de apotheker aan de hand van STOPP- en
START-criteria (STOPP staat voor ‘Screening tool of
older person’s prescriptions’), zoals die worden aan
bevolen in de Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen.’

Uitbreiding van domeinen

ExpertDoc streeft ernaar meer domeinen toe te
voegen aan NHGDoc. ‘Op dit moment zijn er via
NHGDoc twaalf NHG-Richtlijnen digitaal beschikbaar.
Het zou mooi zijn als we er jaarlijks twee aan toe kunnen voegen. ‘Niet alle richtlijnen lenen zich echter voor
digitalisering. Klachten rond het bewegingsapparaat of
huidaandoeningen zijn bijvoorbeeld niet geschikt, we
werken alleen met Standaarden met meetwaarden.’
Een module ggz implementeren in de software staat
hoog op de prioriteitenlijst bij ExpertDoc. ‘Op dat vlak
komt er steeds meer op het bord van de huisarts en
NHGDoc kan goede ondersteuning bieden. We hebben
voor dit domein al de nodige contacten aangeboord,
maar we hebben onvoldoende menskracht om het domein te ontwikkelen. Dat komt onder andere omdat we
niet al onze capaciteit vrij kunnen maken voor nieuwe
domeinen. Standaarden worden geregeld gereviseerd en
na elke revisie is er ook voor ons weer veel werk aan de
winkel.’

Gratis servicemodules

Naast nieuwe domeinen op basis van NHG-Standaarden ontwikkelt ExpertDoc gratis servicemodules. Zo is er een servicemodule gericht op bijwerkingen. ‘De module Lareb attendeert op mogelijke
bijwerkingen en geeft je de mogelijkheid deze eenvoudig te melden met een vooraf ingevuld formulier. Na
het controleren en eventueel verbeteren of aanvullen
van de gegevens kun je dit met een druk op een knop
verzenden naar Lareb. Heb je tijdens het consult geen
tijd voor deze handelingen, dan kun je er ook voor
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kiezen een mail te ontvangen waarmee je makkelijk op
een later moment kunt melden.’
Een andere gratis servicemodule is de Kindcheck.
Deze geeft een melding als gegevens in een patiëntdossier reden geven om te informeren naar de
aanwezigheid van kinderen die onder de verantwoordelijkheid van deze persoon vallen.

in de ontwikkeling van een product dat kan bijdragen
aan de verbetering van de zorg, is het slim om vervolgens ook te investeren in het in de markt zetten ervan.
Je wilt ervoor zorgen dat het product in de praktijk
gebruikt gaat worden. Dat vraagt onder andere om veel
training en voorlichting, en dat gaat niet vanzelf.’

De volgende uitdaging

‘Vanaf het begin was duidelijk dat VWS er op mikte dat
de kosten voor het gebruik van NHGDoc door de huisartsen gedragen moesten gaan worden. Ook de koepelorganisaties waren het daarmee eens. Toen de subsidie vanuit
VWS stopte, hebben we een prijs vastgesteld. Deze moest
kostendekkend en reëel zijn. Voor de exploitatie en doorontwikkeling van NHGDoc is aan de HIS-leveranciers en
hun gebruikersverenigingen zowel een collectief als een
niet-collectief abonnement voorgesteld. Bij het collectief
afnemen van het abonnement kost het pakket 330 euro
per normpraktijk per jaar. Dit is 33% minder dan bij
niet-collectieve afname. De directies van Promedico en
MicroHIS hebben besloten het collectieve abonnement

Met de verbeteringen en uitbreidingen die het
afgelopen jaar werden doorgevoerd is NHGDoc een
product dat Nederveen naar eigen zeggen met trots
aflevert. ‘Het is een handig en gebruikersvriendelijk
hulpmiddel dat je voor, tijdens en na het consult kunt
inzetten. Ieder kan het op zijn of haar eigen manier instellen. De een gebruikt het als digitaal geheugensteuntje, de ander kijkt alleen als hij vastloopt. Sommigen
vinden de rapportages handig om doelen en actiepunten vast te stellen en te monitoren, en anderen vinden
het prettig dat het programma hen op een adequate
en efficiënte manier op blinde vlekken wijst.

Kosten voor de huisartsen

‘ALS JE HET PROGRAMMA PERSONALISEERT, ONDERSTEUNT HET JE OP DE MANIER DIE JIJ PRETTIG VINDT’
Ook de doorlopende dossiervorming is een mooi voordeel. Zonder extra inspanning is je de dossier op orde.’

Stadium van de koplopers gepasseerd

‘Inmiddels heeft rond een derde van de huisartsen in
Nederland een betaald abonnement. Nog niet iedereen
maakt optimaal gebruik van het systeem en een van de
redenen hiervoor is dat mensen nog niet weten dat er
voor elk wat wils is.’ Bij elke vernieuwing heb je koplopers, volgers en achterblijvers. ‘Introduceer een navigatiesysteem voor in de auto en het gros van de mensen
is ervan overtuigd dat ze dat niet nodig hebben. Een
paar jaar later rijdt bijna iedereen ermee. Bij NHGDoc
zijn we inmiddels het stadium van de koplopers – de
early adopters – gepasseerd en maken we ons op om
de grote middengroep te verwelkomen.’

Subsidiekraan is dichtgedraaid

‘Wij hebben een goed product ontwikkeld met subsidiegeld. Dat hebben we in samenspraak met de koepelorganisaties gedaan en het is fantastisch dat nagenoeg alle
HISsen NHGDoc in hun systemen standaard beschikbaar hebben gemaakt. Het is een product waarmee je
de zorg kunt verbeteren en dat wellicht op termijn de
werkdruk kan helpen verlichten. Maar nu is de subsidiekraan dichtgedraaid en zegt VWS dat de markt het verder zelf moet doen. Dat vind ik jammer. Als je investeert
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af te nemen op advies van hun gebruikersverenigingen.
Op individuele basis kan worden afgeweken van deze
afspraak. De overige HIS-leveranciers hebben nog niet
gekozen voor een collectief abonnement.’

Vergoeding door zorgverzekeraars

‘Het is erg stimulerend dat zorgverzekeraar CZ NHGDoc
heeft opgenomen in de bekostiging van de huisartsenzorg. We zien dat dit praktijken over de streep
trekt en het levert ook veel aanvragen voor NHGDocmasterclasses op. Tijdens de masterclass leggen we in
de huisartsenpraktijk uit hoe het programma werkt en
hoe het je direct kan ondersteunen op een manier die
jij prettig vindt. We hopen dat meer verzekeraars deze
stap naar bekostiging zetten. En we willen de komende
tijd ook weer veel masterclasses in huisartsenpraktijken
geven, zodat nog meer huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes direct de voordelen van NHGDoc
in de praktijk kunnen ervaren. Ook VGZ vergoedt
NHGDoc soms vanuit een regionale moduleprestatie
die onderdeel uitmaakt van het huisartsencontract.
Een regio kan NHGDoc voorstellen als onderdeel van
deze prestatie. Hoe dan ook, met elk van de vier grote
verzekeraars hebben we wel iets, of iets gehad: Menzis
vergoedde het gebruik tot aan de nieuwe bekostigingsstructuur en met Achmea hebben we de servicemodule
Werk ontwikkeld.’

Jheronimus Bosch

Dit keer gaat ons jaarlijks HAGROuitje naar de tentoonstelling van
Jheronimus Bosch. Onderweg zien
we op de markt het ingestorte winkelpand, waar een opticien zijn
pareltjes van brillen verkocht. Nu is
het als een holle kies, een verstorend
gat in de huizenrij. Door de bouwhekken zijn de nu blootliggende
binnenmuren te zien. Stenen van
uiteenlopende soorten, vormen en
kleuren. Gestapeld in verschillende
richtingen, bijeengehouden door een
allegaartje van houten balken. Goed
bedoelde oplossingen aangebracht
tijdens verbouwingen en reparaties.
De tand des tijds heeft hier huisgehouden. Onzichtbaar en – kennelijk
– onberekenbaar ook. Opeens kan
het instorten. Onbedoeld, onvoorzien. Er hangt nog een whiteboard
met aantekeningen boven een wegkwijnende hoop verwrongen staal en
stenen.
Bij het Brabants Museum duwt
een fractievoorzitter uit de Tweede
Kamer een wandelwagen naar binnen. ‘De wetgevende macht met
weer een nieuw kindje’, schiet door

mijn hoofd. Ik denk aan de regelgeving omtrent het voorschrijven
van (UR-)medicatie, een zogeheten
‘voorbehouden handeling’. Volgens
artikel 36 van de Wet BIG mogen
alleen artsen, tandartsen en – onder
voorwaarden – verloskundigen en
bepaalde verpleegkundigen dit. Doktersassistentes en praktijkondersteuners niet. Zij mogen recepten slechts
voorbereiden. De voorheen (?) veel
toegepaste praktijk dat assistentes
een vooraf getekend recept tegen
blaasontstekingen hadden klaarliggen, is illegaal. Hoewel?
Volgens artikel 35 van de Wet BIG
mogen zij dit wel als ze bevoegd en
bekwaam zijn. Artikel 38 stelt dat
zij bevoegd kunnen worden als zij
daartoe een opdracht van de huisarts krijgen. Kan de patiënt met een
blaasontsteking dan toch met een
recept van de doktersassistente naar
de apotheek? Ja, maar de apotheker
mag het medicijn vervolgens van
de Geneesmiddelenwet niet meegeven. Het recept moet (digitaal) zijn
ondertekend door de huisarts nadat
het gemaakt is. Krijgt de vrouw het

medicijn toch mee, dan zit niet de
huisarts of doktersassistente fout,
maar de apotheker. Hoewel?
De Inspectie en de KNMG hebben
het voorschrijven door assistentes
daarom ongewenst verklaard. Het
valt daarmee buiten de professionele standaard, en mag dus niet van
de WGBO en dezelfde Wet BIG. In
de Eerste Kamer heeft de minister
aangegeven het niet nodig te vinden
deze u-bochtregelgeving strak te
trekken. De vrouw met de blaasontsteking moet toch even wachten op
de autorisatie van het recept.
De medicatiebewakingsmodule van
mijn HIS geeft bij vrijwel elke recept
een waarschuwing. Routinematig
klik ik deze weg, ervan uitgaand dat
ik vóór het voorschrijven al wel voldoende heb nagedacht. Soms wekt
mijn onbewuste me voor een ongebruikelijke melding. Mijn witte stof
alarmeert mijn grijze cellen, maar
mijn ruggenmerg was me al weer te
snel af. Ik heropen het (al digitaal
verstuurde) recept en bekijk wat het
systeem me wilde vertellen. Oeps,
toch even aanpassen...
De laatste HIS-update geeft meer
mogelijkheden om de medicatiebewaking gericht uit te schakelen. Doel
van deze ‘reparatie’ is vermindering
van het totale aantal, en vergroting
van het aantal relevante meldingen.
Parels. Brillen. Gammele huizen.
Chaotische muren, blootgekomen uit
het verborgene. Holle kiezen.
U-bochtconstructies. Politici die pril
geluk als een klavertjevier voorduwen. Ruggenmerg en hersenen in samenspel. Een scheefhangend whiteboard als omineus teken. Jheronimus
Bosch zou er wel raad mee weten.
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TERUGBLIK OP NEDHIS & EZD-CONGRES 2016

Medicatieproces nieuwe stijl

FOTO: MARCO KEYZER

Op 23 maart 2016 vond het NedHIS & EZD-congres plaats
in het Van der Valk Hotel in Vianen. Het thema was ‘Medicatieproces nieuwe stijl’. Het programma was een boeiende mix van lezingen en workshops, maar bood ook ruimte
om tijdens de pauzes en de informatiemarkt vakgenoten
te ontmoeten.
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CHRISTIE@M-T-O.NL

overzicht beschikbaar. Maar we zijn er
nog niet. Nu is de minimaal noodzakelijke informatie vaak beschikbaar.
Gaat het om gegevens over bijwerkingen of overgevoeligheden? Dan wordt
het al moeilijker. En is het medicatieoverzicht actueel? Dat is het pas na
verificatie bij de patiënt.’

Sprekers en onderwerpen

Lies van Gennip, directeur van Nictiz,
verzorgde een presentatie over de
patiënt als belangrijke bron van informatie. Manager Klinische Farmacie
Mathieu Tjoeng vertelde over de stand

Cijfers en feiten

‘Medicatieveiligheid realiseren we
samen met de patiënt’ was de stelling van de eerste spreker Lies Van
Gennip, directeur van Nictiz. Ze
confronteerde de aanwezigen met het
feit dat jaarlijks 16.000 vermijdbare
ziekenhuisopnamen plaatsvinden door
medicatiefouten. Jaarlijks overlijden
er bovendien 1250 mensen door het
ontbreken van een actueel medicatie-

FOTO: MARCO KEYZER

H

et medicatieproces is een
onderwerp dat vijf jaar terug
ook al volop in de schijnwerpers stond tijdens het congres, merkte
voorzitter Patrick Bindels op. In die
tijd was de richtlijn ‘Overdracht van
medicatiegegevens in de keten’ net
in werking getreden. In zijn inleiding
benadrukte Bindels dat men in de tussentijd niet stil heeft gezeten. ‘Vijf jaar
na dato hebben we het LSP, vragen
we patiënten toestemming voor het
delen van medicatiegegevens via dit
platform en is daardoor op de huisartsenposten steeds vaker een medicatie-

CHRISTIE MANINTVELD

van zaken rond de herziening van de
richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’. Agnes Kant, directeur van bijwerkingcentrum LAREB,
hield een pleidooi voor het melden
van bijwerkingen. Leonard Witkamp,
bijzonder hoogleraar Telemedicine aan
het AMC Amsterdam, verzorgde een
lezing over de ICT-revolutie die ook in
de zorg plaatsvindt.
De inhoud van de lezingen van key
notespeakers Kant en Witkamp vindt u
terug in de artikelen op respectievelijk
pagina 15 en pagina 19.

overzicht. Uit de eHealth-monitor van
oktober 2015 blijkt dat 0 tot 1 procent
van de patiënten online toegang had
tot bepaalde medische gegevens,
terwijl 40 tot 46 procent dit graag wil.
Wat vinden huisartsen van onlineinzage? Negenendertig procent vindt
inzage in medische gegevens gewenst,
49 procent vindt dit ongewenst en
12 procent heeft hierover geen mening.
Online-inzicht in medicatiegegevens
voor patiënten vindt twee derde van
de huisartsen, medisch specialisten en
psychologen wenselijk.

Patiënten beter in positie
brengen

Hoe complex de situatie is voor mensen met meer dan één aandoening,
weet Van Gennip uit eigen ervaring.
Haar zus heeft onder andere door
COPD, hartfalen en een hersenbloeding te maken met een groot aantal
verschillende zorgprofessionals en
gebruikt veel soorten medicijnen. Zij
houdt zelf een persoonlijk gezondheidsdossier bij om het overzicht te
bewaren en om er zeker van te zijn dat
iedere zorgprofessional de meest actuele informatie heeft. Om patiënten op
dit punt beter in positie te brengen is
Nictiz een programma gestart waarin
zij ondersteuning gaf aan bestaande
initiatieven die patiënten inzicht geven
in hun eigen medicatiegegevens. Van
Gennip: ‘Hoe de patiënt inzicht heeft,
is secundair. Of dat nu via de mobiele telefoon of een website gaat, dat
maakt niet uit. Het gaat erom dat de
patiënt zijn of haar gegevens krijgt en
daar iets mee kan.’

Een van de vele workshops

Voordelen voor patiënt en
zorgverlener

Binnen het programma liepen er in
heel Nederland acht projecten – greenfields genoemd. In het Haga Ziekenhuis krijgen patiënten die meedoen de
mogelijkheid om een onlinemedicatiedossier te gebruiken. Dat geeft de
patiënt zelf inzicht in het medicatieoverzicht. In een filmpje geeft een van
de deelnemers aan dat het gebruik
van dit medicatiedossier een grote
opluchting voor hem is. ‘Waar ik ook
ben, ik kan binnen een paar seconden
het meest recente overzicht geven.
Ik bepaal zelf met welke zorgprofessional ik het overzicht wil delen.’
Hij houdt het dossier zelf bij en kan
daar wijzigingen in aanbrengen. Een
deelnemende longarts geeft aan dat
het werken met dit medicatiedossier
tijd scheelt: ‘Ik beschik sneller over de
juiste informatie en kan dus meer tijd
besteden aan de patiënt.’

Nog een dossier?!

Het medicatiedossier is niet gekoppeld aan de huisartsinformatiesystemen. Dat heeft als nadeel dat er weer
een extra dossier bij komt, maar het
betekent ook dat een patiënt nooit
informatie in het HIS kan wijzigen.
Hiervoor blijft de huisarts verantwoordelijk. Het programma van Nictiz is
afgesloten, maar de projecten stoppen
niet. ‘Alle acht greenfields gaan door
met deze ontwikkeling’, zegt Van Gennip. ‘Vele duizenden patiënten hebben
geparticipeerd en het blijkt dat onlineinzage in het medicatieoverzicht en de
mogelijkheid om daar iets mee te doen

voorziet in een behoefte van zowel
patiënten als zorgprofessionals.’

Herziening richtlijn
Overdracht
medicatiegegevens

De volgende spreker – Mathieu Tjoeng
– hield een presentatie over de herziening van de richtlijn ‘Overdracht medicatiegegevens in de keten’. Die was
ten tijde van de congresdag nog niet
gereed, maar Tjoeng was bereid een
tipje van de sluier op te lichten. Hij
vertelde dat er maar liefst 23 partijen
betrokken zijn bij de herziening. Een
kleine selectie uit deze partijen heeft
zitting in de werkgroep – waarvan
Tjoeng voorzitter is – die een concept
voor de herziening ontwikkelt. Eenvoudiger en werkbaar: dat moet de
nieuwe richtlijn zijn. Geen toekomstmuziek, maar direct in de praktijk
toepasbaar.

Benodigde basisset gegevens
De nieuwe richtlijn beschrijft de
verantwoordelijkheden van zowel
zorgverleners (ketenpartners) als die
van de patiënt en de zorginstelling.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verantwoordelijkheden en benodigdheden rond veilig voorschrijven,
medicatieverificatie en medicatieoverdracht. In de richtlijn wordt er een
minimaal benodigde basisset van medicatiegegevens omschreven. Naast de
NAW-gegevens van de patiënt vallen
hieronder de volgende gegevens over
de medicatie: geneesmiddel (handelsproductnaam of generieke naam),
dosering en indien relevant gebruiks-
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duur, toedieningsvorm en sterkte per
toedieningseenheid.

Elkaar fatsoenlijk informeren

Naast deze basisset van benodigde
gegevens is er meer informatie nodig
voor veilig voorschrijven, staat in de
richtlijn. Denk aan informatie over
contra-indicaties, allergieën en ernstige bijwerkingen, labwaarden, de
reden van voorschrijven en de reden
van stoppen en wijzigen van medicatie. De productiedatum van het overzicht moet duidelijk zijn en ook of de
inhoud ervan is geverifieerd met de
patiënt. Verder wordt ingegaan op de
randvoorwaarden voor veilige medicatieoverdracht, zoals ICT, financiering,
middelen en capaciteit. Maar ook eenheid van taal en regionale afstemming
zijn hierbij aan de orde.
Over een randvoorwaarde als ICT
zegt Tjoeng: ‘Veilig voorschrijven is in

gebruiken medicijnen niet, of anders
dan voorgeschreven. Door de patiënt
meer bij de informatie-uitwisseling
te betrekken kunnen we dit verschil
verkleinen.’
Een andere suggestie is om als samenwerkende zorgaanbieders een protocol
‘overdracht van medicatiegegevens’ op
te stellen voor de lokale situatie en te
streven naar informatie-uitwisseling
van eerste naar tweede lijn.

Protocol versus lokale
afspraken

Vanuit de zaal kwam de opmerking
dat ook op dit punt een professionele
standaard wellicht gewenst is. Als
iedereen lokaal andere afspraken
maakt, wordt het dan niet onduidelijk
en omslachtig? Als je met elk ziekenhuis of zelfs met elke specialist apart
afspraken moet maken – dat is toch
niet efficiënt? Toch zal de richtlijn niet

De sprekers van het plenaire programma.
Van links naar rechts Patrick Bindels,
Agnes Kant, Mathieu Tjoeng,
Leonard W
 itkamp en Lies van Gennip.
Bekijk de presentaties:
http://www.nedhis-ezd-congres.nl - klik op
Presentaties - wachtwoord: nedhis2016

shops. Tijdens de ledenvergaderingen
van Atlas, Orego en OmniHis was er
voor de aanwezige praktijkondersteuners en assistenten een workshop over
‘Proactief herhalen – medicatie op
orde’. Dagvoorzitter Leo van Rooijen:
‘Door het programma iets anders in
te vullen willen we niet alleen huisartsen, maar ook meer praktijkondersteuners en doktersassistentes naar
dit congres trekken. Ook voor hen zijn
onze thema’s actueel en interessant.
Door iets minder te focussen op beleid
en meer op praktische toepassingen en
workshops zien we nu een stijging van
deze groep deelnemers.’

‘VEILIG VOORSCHRIJVEN IS IN DE BASIS NIETS
ANDERS DAN ELKAAR FATSOENLIJK INFORMEREN’
de basis niets anders dan elkaar fatsoenlijk informeren. Dit kan prachtig
ondersteund worden door ICT, maar
de techniek is niet bepalend. De verantwoordelijkheid moet je als zorgverleners hoe dan ook zelf nemen.’

Bevorder verantwoorde
lijkheid van de patiënt

Naast het opstellen van de richtlijn
doet de werkgroep suggesties. Zo
beveelt zij aan om de verantwoordelijkheid van de patiënt te bevorderen
als het gaat om informatie-uitwisseling
rond medicatieoverdracht. ‘Uit onderzoek is gebleken hoe groot het verschil
vaak is tussen de informatie van de
zorgprofessional en de werkelijke
situatie bij de patiënt thuis. Mensen
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in een dergelijk protocol voorzien.
Tjoeng: ‘Dit wordt juist een “kaler”
plan, we schrappen veel tekst, zodat
de essentie overblijft. Wat is er nodig
voor veilig voorschrijven en wie is op
welk punt verantwoordelijk? Dat staat
centraal. Hoe dit lokaal georganiseerd
wordt, is aan de betrokkenen zelf.’
Tjoeng verwacht dat er in het voorjaar
een concept van de aangepaste richtlijn verschijnt en dat de afronding in
de zomer van 2016 plaatsvindt.

Praktijkondersteuners en
doktersassistentes

Na het plenaire programma was het
tijd voor de lunch en een bezoek aan
de informatiemarkt. In de middag
volgden de deelnemers diverse work-

Eindelijk een sluitend
systeem

Van Rooijen: ‘Dit was een welbestede
dag. Niet in de laatste plaats omdat je
tijdens het congres veel bekenden ontmoet. Het is leuk en nuttig om bij te
praten en ervaringen uit te wisselen.
Het medicatieproces was het centrale
thema. Dat is iets waar we al heel lang
mee bezig zijn. Ik ben al 23 keer bij dit
congres geweest en als ik terugkijk zie
ik dat er in die periode telkens stappen
zijn gezet. Dit is best een spannende
tijd, want het lijkt erop dat er nu
eindelijk een sluitend systeem komt
en dat betekent een grote inhaalslag
op het vlak van veiligheid. De laatste
punten en komma’s worden gezet. De
puzzel gaat in elkaar passen!’

WORKSHOP

proactief herhalen/
medicatie op orde

Tijdens de ledenvergaderingen werd
deze workshop door veel assistentes/
POH’ers, een aantal huisartsen en
apothekers bezocht. Een volle zaal!

T

HERMAN LEVELINK EN WENDY BREUKER
LEVELINK@GMAIL.COM | WENDYBREUKER@GMAIL.COM

egen de achtergrond van de richtlijnen medicatieoverdracht en elektronisch voorschrijven,
en de eisen van de Inspectie over voorschrijven
hebben we in de workshop gekeken naar mogelijkheden om efficiënt herhaalmedicatieaanvragen af
te handelen. Het valt niet mee om het medicatieoverzicht in het HIS op orde te houden, vooral door
baxtermedicatie en proactief herhalen.
In vogelvlucht zijn wetgeving en richtlijnen aan de
orde gekomen, alsook de Autoriteit Persoonsgegevens
(voorheen CPB). Veel voorschriften worden verwerkt
op initiatief van de apotheek. Denk hierbij aan baxtermedicatie, herhaalservice/proactief herhalen en
(herhaal)medicatie die via de apotheek aangevraagd
wordt. De workshopdeelnemers hebben in groepjes
ervaringen uitgewisseld en mogelijke oplossingen
van knelpunten besproken. Gezien het rumoer tijdens
deze discussie hadden we een flinke lijst verwacht,
maar dat bleek toch mee te vallen. We geven een
beknopt overzicht van de grootste struikelblokken.
De retourberichten van de apotheek:
• In veel HISsen wordt baxterretourinformatie niet
of beperkt gestapeld, waardoor verdubbelingen
ontstaan in het medicatieoverzicht.
• Er ontbreekt vaak een einddatum in het retourbericht, waardoor medicatie eindeloos actueel blijft.
• Zodra de apotheek een recept klaarzet om af te
halen komt er een retourbericht, zodat er veel ‘toekomstige’ afleveringen binnenkomen die soms zelfs
nooit worden afgehaald. Dat is dan niet duidelijk
voor de huisarts.
• De episodekoppeling in het HIS valt weg.
(Deze knelpunten zijn wel HIS-afhankelijk.)
Met betrekking tot de baxtermedicatie en proactief
herhalen werden de volgende punten genoemd:
• Apothekers bieden autorisatielijsten soms voorafgaand aan een kwartaal en soms na afloop van het
kwartaal aan.

• Het ondertekenen van autorisatielijsten gaat vaak
samen met het invoeren van alle recepten in het
HIS en al dan niet verzenden – dat is dubbel werk.
• Er zit tijd tussen het wijzigen van voorschriften en
het daadwerkelijk uitvoeren in de baxter.
• Specialisten geven niet altijd stopberichten door
en schrijven geen jaarrecepten, waardoor deze niet
overeenkomen met proactief herhalen.
• Ook veel huisartsen geven stop- en mutatieberichten geregeld niet door, of weten
niet dat hun HIS dat ondersteunt.
• Verder zijn start-/stopdata van herhaalservice niet altijd bekend.
Ook de logistiek in de huisartsenpraktijk
kwam aan de orde. Als het gaat om
elders voorgeschreven medicatie (bijvoorbeeld door specialist of HAP),
eenmalige recepten zoals OAC/insuline,
en het resultaat van een geïmporteerd
verhuisbericht, is er niet altijd
sprake van een volledig en
duidelijk medicatieoverzicht. Als
er medicatie tijdens visites en i.m.m.recepten worden voorgeschreven vindt
elektronische medicatiebewaking
nogal eens achteraf plaats. De grote
hoeveelheid interactiemeldingen
maakt het ook niet altijd duidelijker. En wat te denken van
de patiënt die iets anders doet dan in
het genoteerde voorschrift staat?
Het uur ging snel voorbij. Richting de afsluiting hebben we
de volgende zaken kort uitgelicht: bij diverse HISsen is de
communicatie rondom ICA (intoleranties, contra-indicaties, allergieën)
via het LSP gestart of volgt deze
het komende jaar. IGZ ziet
dit jaar verscherpt toe op
ongeautoriseerd voorschrijven en de kern van
medicatie 2.0 – de scheiding
van therapie en logistiek. Gedurende
de rest van de dag zijn sommige van de
genoemde punten uitgebreider behandeld in
andere workshops.
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‘Ja, ú bent hier
de dokter!’
‘You’re not a doctor at all, are
you?! Go away!’ Dreigend komt ze
met slaande bewegingen op me
af. Tijdens een nachtelijke visitedienst in een middelgrote stad
probeer ik het vertrouwen te winnen van een achterdochtige psychotische jonge vrouw van OostEuropese afkomst, die het
duidelijk niet op artsen heeft in
het algemeen, en specifiek nu
even vooral niet op mij. Aanleiding voor deze dreigende situatie
is de vraag aan haar wat
de inhoud is van een,
voor mij onbegrijpelijke,
Poolstalige medicijnverpakking.
Levensgevaarlijk kan het
dus zijn, als je als arts
niet geheel op de hoogte
bent van het medicijngebruik van jouw patiënt.
Meestal echter ligt het
gevaar bij de patiënt.
Vaker niet dan wel ben ik
volledig op de hoogte van
het medicijngebruik van
mijn patiënten. Laat
staan dat ze precies nemen wat hen voorgeschreven is. Verder slikken mensen mogelijk nog
allerlei vrij verkrijgbare
medicatie, om nog maar te zwijgen van A. Vogel en consorten.
Kennis is macht, en daar ontbreekt het vaak aan in de spreekkamer. Want de benodigde kennis
om goed te kunnen handelen is
vaak niet snel, of in z’n geheel
niet te achterhalen uit het dossier.

Actuele medicatie, allergieën,
zwangerschap, overzichtelijke
voorgeschiedenis, onder behandeling zijn van specialisten, enzovoort. Machteloos voelt het vaak,
als je binnen 10 minuten geacht
wordt een hulpvraag te achterhalen, het medisch probleem te analyseren en onderzoek uit te voeren (zie mijn column in het vorige
nummer). Mijn vraag naar medicatie wordt niet zelden beantwoord met: ‘Dat staat toch in uw

systeem? U bent hier de dokter, ú
moet dat toch weten?!’
Blijkbaar ben ik niet de enige die
de onvolledigheid van het dossier
hekelt. Zo lees ik in de NOS-app
het artikel ‘Zorgdossiers zijn rommeltje’ over de Consumentenbond
die onlangs een zeer nuttige

steekproef heeft gedaan met behulp van veertig Nederlanders die
hun zorgdossier opgevraagd hebben voor controle op juistheid en
volledigheid. De uitslagen kunt u
nalezen – in ieder geval niets om
trots op te zijn als medisch professionals. Vanuit ons vakgebied
zelf was blijkbaar al bekend dat
niet alle artsen volledig op de
hoogte zijn van het AMO (actueel
medicatieoverzicht). Op de huisartsenpost in de regio Arnhem
kun je namelijk het dossier niet afsluiten voordat
je bevestigd hebt hiervan
op de hoogte te zijn. Goed
bedoeld, maar helaas pakt
dit de kern van het probleem niet aan: de versnippering van informatie
over alle zorgeilandjes in
combinatie met het ontbreken van controle van
de patiënt.
Het wordt nu écht tijd
voor één EPD, dat de patiënt thuis kan inzien en
actuele, juiste en volledige
informatie bevat, waardoor wij als artsen snel en
veilig kunnen handelen.
Soms hebben psychotische patiënten het dus
toch gevaarlijk goed bij het juiste
eind. Hoe kan ik ook een goede
dokter zijn, als ik niet over actuele, juiste en volledige informatie
beschik? Ik koos dan ook eieren
voor mijn geld, and I went away.

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS
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DE MISSIE VAN OUD-POLITICA AGNES KANT

‘Bijwerkingen
melden is een must’
Sinds het softenondrama in de jaren zestig behoeft het nut van het melden van bijwerkingen geen nadere uitleg. In Nederland timmert Bijwerkingencentrum Lareb al een kwart
eeuw landelijk aan de weg. Voormalig SP-politica Agnes Kant leidt het centrum met de
voor haar kenmerkende gedrevenheid. ‘De afgelopen drie jaar is het aantal meldingen
met 70 procent gestegen.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

FOTO: HANS OOSTRUM

H

aar frêle gestalte is gevangen in een nauwsluitende jurk. Daaronder modieuze laarzen.
‘Ik heb wel zin in een bakje yoghurt’, zegt
ze terwijl ze speurend de zaal rondkijkt. ‘Even iets
eten, want de lunch moet ik ook al laten schieten.’
Het is woensdag 23 maart, even na twaalven. Het
ochtendprogramma van de 25ste editie van het
NedHIS-congres in Vianen loopt ten einde. Agnes

Kant (49), van huis uit epidemioloog en sinds drie
jaar directeur van Bijwerkingencentrum Lareb,
heeft zojuist in enthousiasmerende bewoordingen
de congresgangers opgeroepen voortaan gesignaleerde bijwerkingen van geneesmiddelen en vaccins
te melden: ‘U bent de oren en ogen van wat zich in
uw praktijk afspeelt.’ ‘Als mijn praatje bijdraagt tot
meer gedegen meldingen’, zegt ze, onderwijl in rap
tempo de yoghurt naar binnen lepelend, ‘is mijn
dag goed.’ Ze praat snel, gedecideerd. Ondersteunt
haar woorden met rappe gebaren.
In 1997, ze is dan dertig, promoveert ze op de
wijze waarop het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker het beste georganiseerd kan
worden. ‘Ik ben geïnteresseerd in preventie’, zegt
ze, ‘en dit kwam op mijn pad. Midden jaren negentig van de vorige eeuw werd besloten dat de
screening op baarmoederhalskanker voortaan in
de huisartsenpraktijk zou plaatsvinden en de vraag
was hoe dat georganiseerd moest worden. Dat heb
ik samen met een vriendin onderzocht en wat wij
hebben bedacht is ook landelijk ingevoerd. Het was
een heel relevant en pragmatisch onderzoek en het
is natuurlijk prachtig als de uitkomsten daarvan
worden overgenomen.’
Toch kon de wetenschap u niet blijvend boeien.
Een jaar later, in 1998, maakt u de overstap
naar de politiek. ‘Ik vind wetenschap heel interessant, maar ik wil wel heel graag dat er iets gebeurt
met de opgedane kennis. Ik zoek altijd de verbin-
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ding. Die manier van denken past heel erg bij mij,
maar in de politiek is soms weinig ruimte voor zo’n
analytische insteek.’
Hoe kijkt u terug op die jaren in de Kamer? ‘Deels
met gemengde gevoelens, maar ik had het voor
geen goud willen missen. Het is moeilijk om concrete voorbeelden te noemen, maar ik denk dat mijn
Kamerlidmaatschap ertoe heeft gedaan. Zelf heeft
het me ook ontzettend veel gebracht. In mijn tijd als
woordvoerder gezondheidszorg voor de Socialistische Partij (SP) heb ik geleerd hoe de zorg in elkaar
steekt en zicht gekregen op hoe het anders en beter
kan. Ik kijk met voldoening op die periode terug,
maar tegelijkertijd ben ik blij om verlost te zijn van
de politieke spelletjes, verlost van dat partijpolitieke
imago. In mijn optiek heb ik altijd vanuit het belang
van de patiënt en de zorg gehandeld, maar dat werd
vaak anders geïnterpreteerd. Het is geweldig om nu
bij Lareb te werken, waar je louter met argumenten
gebaseerd op wetenschappelijke kennis en praktijkervaring iets voor het voetlicht kunt brengen.’
Waarom Lareb? ‘Ik ben benaderd om daar te komen
werken. Na mijn politieke periode en mijn fractievoorzitterschap heb ik eerst een tijdje rust genomen
en vervolgens ben ik gaan nadenken over de toekomst. Ik kreeg nog altijd stapels post en ik merkte
dat ik vooral onderzoeksartikelen las over preventie
en geneesmiddelen. Lareb is natuurlijk een plek
waar het maatschappelijk belang en de veiligheid
voor patiënten corebusiness zijn. De wetenschappelijke poot is bij dit alles heel belangrijk. Het draait
om de vraag: hoe kom je via meldingen van bijwerkingen tot de juiste kennis voor de alledaagse praktijk. Voor mij komt in deze functie alles samen: de

‘SOMS TREKKEN WE BIJ
TWEE MELDINGEN AL
AAN DE BEL’
analytische en strategische vaardigheden die ik in de
politiek heb opgedaan, mijn medische en epidemiologische achtergrond, mijn interesse in geneesmiddelen, maar vooral het dienen van een maatschappelijk belang – het optimaliseren van de veiligheid van
geneesmiddelen plus het uitdragen van die missie.
De keuze voor Lareb was dus niet moeilijk.’

Een wereld te winnen

Even voor alle duidelijkheid: waarom is kennis over bijwerkingen zo belangrijk? ‘Het is om
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verschillende redenen ongelooflijk relevant voor
de dagelijkse medische praktijk. Allereerst is het
een belangrijke afweging bij het voorschrijven van
medicatie. Als je weet dat statines tot spierpijn en
zelfs tot ernstige peesproblemen kunnen lijden, moet
je je afvragen of een 86-jarige patiënt nog wel aan
dit cholesterolverlagend middel moet beginnen.
Immers, de kans bestaat dat iemand zijn dagelijkse
wandeling dan niet meer kan maken. Ten tweede:
tijdige herkenning van een bijwerking. Voorbeeld:
de Diane-35 pil en trombose. Ten derde: het voorkomen van problemen. Als je weet dat een hoge dosis
doxycycline in combinatie met zonlicht tot loslating
van een nagel kan leiden, is het van belang om de
patiënt te waarschuwen voor blootstelling aan zonlicht. Zo kan heel makkelijk een vervelend probleem
worden voorkomen. Op al deze terreinen valt een
wereld te winnen, daarvan ben ik overtuigd.’
Inmiddels bent u alweer drie jaar het boegbeeld
van Lareb. Wat is er in die periode bereikt? ‘We
zijn veel meer outreachend geworden en proberen
actief de mensen voor wie onze kennis belangrijk
is te bereiken. We verspreiden die kennis via de
website en nieuwsbrief. Daar hebben we behoorlijke
slagen in gemaakt. We kennen ook een helpdesk
waar mensen met vragen terecht kunnen. Verder zijn
we veel meer proactief bezig om kennis te vergaren.
Die afwachtende houding van “meldt u maar” is
verleden tijd.’

Signaalwaardig

Het aantal meldingen stijgt enorm. Sinds wanneer? ‘Eigenlijk vanaf het begin, maar vooral sinds
patiënten kunnen melden. Zeker vanaf 2003 zie
je elk jaar een enorme stijging, omdat steeds meer
mensen ons weten te vinden. We hebben de afgelopen jaren ook veel media-aandacht gekregen vanwege de omstreden Diane-35 pil, het HPV-vaccin en
de commotie rond antidepressiva. Dit alles illustreert
hoe belangrijk meldingen zijn.’
Hoe shiften jullie die meldingen? ‘Daar valt geen
eenduidig antwoord op te geven. Elke melding
wordt individueel beoordeeld. Als er bij de beoordelaar een alarmbel gaat rinkelen, dan wordt de
melding besproken in het wetenschappelijk overleg,
waar zowel artsen als apothekers deel van uitmaken.
Hoofdpijn als gemelde bijwerking is veel moeilijker
vast te stellen dan iets specifieks als een ernstige
huidreactie. Soms leidt een melding tot nadere
analyse. Maar het kan ook zijn dat wij zeggen: oké,
dat hebben we gezien en beoordeeld, en die melding
gaat naar onze databank. Komen er meer meldingen
van dezelfde bijwerking dan volgt alsnog nadere

naar het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen en vervolgens gepubliceerd.’
Wanneer en hoe komt zo’n gesignaleerde bijwerking in de bijsluiter? ‘Het College ter Beoordeling
van Geneesmiddelen kan hiertoe besluiten. Het is
heel goed dat we gescheiden verantwoordelijkheden
hebben. Wij signaleren en duiden, en mogen daarover met de hele wereld communiceren, maar de
maatregelen die daaruit eventueel moeten volgen,
liggen op het bord van het CBG. Zij overzien het
geheel, weten of er alternatieven zijn en maken op
basis van de beschikbare kennis een afweging. In het
meest extreme geval wordt een middel van de markt
gehaald.’
Dat gebeurt? ‘Het diabetesmiddel Avandia is in
2010 van de markt gehaald. Dat komt zelden voor,
want het is een zwaarwegende beslissing. In de
media wordt vaak verontwaardigd gereageerd als
een bekritiseerd middel niet uit de handel wordt
genomen, maar dan wordt vergeten dat er voor een
bepaalde groep patiënten misschien geen andere
keus is.’

Schokkend weinig meldingen van 
huisartsen

FOTO: MARCO KEYZER

Het aantal meldingen dat jullie bereikt stijgt
gestaag en piekte in 2015 op ruim 24.000, maar
de huisartsen laten het afweten. ‘We krijgen zo’n
800 meldingen van huisartsen per jaar. Dat is schokkend weinig. Een huisarts ziet toch regelmatig
bijwerkingen die zo bijzonder en opvallend zijn dat
ze gemeld moeten worden. Als elke huisarts dat drie
keer per jaar zou doen, levert dat 26.000 meldingen
op. Dat is niet wat we krijgen.’

Agnes Kant
tijdens haar
presentatie
op het
Congres

analyse. Soms zijn daarvoor tientallen meldingen
nodig, maar soms trekken we bij twee al aan de bel.’
Dan krijgen jullie niet het verwijt over één nacht
ijs te gaan? ‘Nee, want we weten donders goed wat
we doen. Als onze beoordelaars menen dat de tijd
rijp is om een signalering te doen, wordt dit besproken door ons Signaalmanagementoverleg. Onze
hoogleraar Farmacovigilantie, onze coördinator
Signaaldetectie en ikzelf kijken ook nog eens kritisch
naar het geheel en ten slotte wordt de case voorgelegd aan onze klinische adviesraad. Als we aan het
eind van dat proces vinden dat de bijwerking signaalwaardig is, wordt de signalering doorgestuurd

Hoe komt dat? ‘Er zijn in mijn ogen drie oorzaken.
Allereerst is niet helder wanneer iets gemeld moet
worden. Helaas vallen daar ook geen waterdichte
criteria voor te geven. Huisartsen moeten zelf bepalen of een klacht belangrijk genoeg is om te melden.
Ik kan die afweging niet voor hen maken. Als zij
denken iets opmerkelijks te zien waar een collega
weet van moet hebben, moeten ze dat ons laten
weten. De tweede bottleneck is er gewoon niet aan
denken. Dat valt te ondervangen door in het systeem
iets in te bouwen wat hen daarop wijst. Ik weet dat
huisartsen gek worden van al die toeters en bellen
die afgaan om hen ergens aan te herinneren, maar
het is de enige manier om hen daarop te attenderen. Derde struikelblok is de verzuchting: “Het is
gewoon te veel werk.” Ik begrijp dat heel goed, maar
als wij de medische voorgeschiedenis niet kennen,
kunnen we de case niet beoordelen. Ik denk dat
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Agnes Kant in gesprek met diverse congresbezoekers

Lareb te zien waarin al geautomatiseerd een aantal
gegevens is overgenomen. Vervolgens krijgen ze het
verzoek om ook bij ons melding te doen.’

FOTO: MARCO KEYZER

Werkt Lareb ook in internationaal verband
samen? ‘Jazeker. We delen onze meldingen en kennis via de databanken van het European Medicines
Agency (EMA) en de Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO). Wij lopen vergeleken met de rest van de
wereld redelijk voorop en daar zijn we trots op. Een
paar jaar geleden heeft ons dat de status van WHO
Collaborating Centre opgeleverd.’
we dit dilemma kunnen oplossen door de melding
grotendeels te automatiseren. Dat kan door het in te
bouwen in het HIS. Bij NHGDoc is dat al gebeurd.
Iedere huisarts die met dat systeem werkt, kan die
meldingsfunctie aanzetten en gebruiken.’
Lastig, nu er zoveel HISsen zijn. ‘Klopt, maar we
gaan het gewoon doen. Stap voor stap. Ik heb daarover vandaag afspraken gemaakt. De HIS-leveranciers hoeven relatief weinig aan te passen, want wij
hebben een webbased-systeem gebouwd dat makkelijk te koppelen is. Vergelijk het met de wereldstekker die in elk stopcontact past.’

WHO Collaborating Centre

We kennen in Nederland ook het Instituut voor
Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Waarin
verschillen zij van Lareb en is er sprake van
samenwerking? ‘Bij het IVM draait het om het

‘ACHTHONDERD MELDINGEN
VAN HUISARTSEN PER JAAR:
DAT IS SCHOKKEND WEINIG’
delen van ervaringen met geneesmiddelen in zijn
algemeenheid. Lareb richt zich specifiek op de
bijwerkingen. Ons meldformulier via de site of via
de bijwerkingen-app is ook specifieker, zodat we
daar een nadere analyse op los kunnen laten die kan
leiden tot officiële signalering en verdere actie. IVM
heeft deze mogelijkheden niet. Er is wel onderlinge
samenwerking. Op dit moment wordt de laatste
hand gelegd aan het gefaciliteerd melden vanuit
het meldpunt van IVM. Als mensen daar een bijwerking aankaarten, krijgen ze een meldformulier van
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Onafhankelijk

Hoe is de relatie met de farmaceutische industrie.
Hoe oordelen ze over de waakhond Lareb? ‘Wij
zijn een onafhankelijke stichting en krijgen subsidie
van de overheid. Als wij een bijwerking signaleren
informeren we iedereen daarover, ook de farmaceutische industrie. Ze zijn het niet altijd met ons eens,
maar dat mag. Daarnaast bevat onze database ook
meldingen die van de farmaceutische industrie zelf
komen. Zij draaien mee in onze analyses.’
Controleert de farmaceutische industrie de geneesmiddelen afdoende voordat deze op de markt komen? ‘Of dat systeem goed genoeg is, is moeilijk te
beoordelen. Er moet aan veel voorwaarden worden
voldaan voordat een middel op de markt wordt toegelaten. Het CBG weegt de gedane onderzoeken en
oordeelt of een middel effectief en veilig genoemd
mag worden. Punt is dat je niet alles kunt onderzoeken. De groep die de geneesmiddelen gaat gebruiken, is altijd veel groter en gemêleerder dan de
onderzochte groep. Bij de onderzoeken die gedaan
worden ontbreken in de regel kinderen en zwangere
vrouwen, evenals vrouwen in het algemeen, maar
aan dat laatste wordt gewerkt. Ouderen en mensen
die meer aandoeningen hebben en verschillende
medicijnen tegelijk gebruiken zijn in de regel ook
niet in de onderzoekspopulatie vertegenwoordigd.
Bovendien laat de therapietrouw nog wel eens te
wensen over en wordt een geneesmiddel lang niet
altijd gebruikt zoals voorgeschreven. De looptijd van
zo’n onderzoek is eveneens beperkt. Mensen gebruiken soms levenslang een medicijn en dat kan op den
duur tot onverwachte effecten leiden. Je kunt niet
zeggen: “Foute boel, want niet alles is onderzocht”,
want het is onmogelijk om alles te onderzoeken.
Daarom is het zo belangrijk dat ook in de dagelijkse
praktijk de vinger aan de pols wordt gehouden.
Daartoe zijn wij op aarde.’

PROFESSOR LEONARD WITKAMP OVER
DE STILLE REVOLUTIE IN DE ZORG

‘The sky is the limit’
We staan aan het begin van een niet te stuiten ICT-revolutie die de gezondheidszorg
drastisch zal veranderen. Dat was de kern van het provocerende betoog van professor
Leonard Witkamp, de laatste keynotespeaker op het NedHIS-congres dit voorjaar. ‘Internet, slimme apps en paramedici nemen een flink deel van het werk van de arts over. Die
ontwikkeling is onomkeerbaar en the sky is the limit.’

H
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Leonard
Witkamp

ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

et interview dient telefonisch te gebeuren.
En: in de auto, tijdens het rijden. ‘Sorry, mijn
agenda zit tjokvol’, verontschuldigt Leonard
Witkamp zich. Als bijzonder hoogleraar Telemedicine bij het Academisch Medisch Centrum Amsterdam bereidt hij medische informaticastudenten voor
op de toekomstige eHealth-revolutie in de zorg. ‘Die
jonge mensen hebben daar wel oren naar. Die voelen
de vibratie.’ En als oprichter en directeur van Ksyos
Telemedicine Centrum promoot en faciliteert hij
diezelfde ‘stille revolutie’.
Tien jaar lang werkte Witkamp als dermatoloog
en hij werd doodongelukkig van de hordes patiënten die dagelijks aan zijn oog voorbij trokken. ‘Die
tredmolen was niet voor mij weggelegd. Ik vond
ook dat ik voor een deel van mijn werkzaamheden
overgekwalificeerd was. Tien procent van mijn tijd
was ik kwijt met het aanstippen van wratten. Dat is
overigens in deze tijd gelukkig wel veranderd.’ In
het jaar 2000 verkoopt hij zijn praktijk en wijdt zich
aan zijn nieuwe missie: het efficiënter maken van de
zorg. ‘Dat definieerde ik destijds als: hogere productie, meer werkplezier en betere kwaliteit dichtbij de
patiënt, tegen lagere kosten. Ik wilde onderzoeken
hoe innovatieve technieken hierbij van dienst konden zijn.’ Het leidt tot de oprichting van de stichting
Ksyos Research Foundation, die in 2001 wordt
omgezet in een bv teneinde in aanmerking te komen
voor subsidie vanuit het ministerie van Economische
Zaken. ‘Ik geloof erg in publiek-private samenwerking, in de voortvarendheid en het ondernemerschap van private partijen in samenwerking met de
kennis en het vertrouwen van publieke organisaties.’
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Enthousiasme en reserves

Op 30 december 2005 wordt Ksyos een zelfstandig
behandelcentrum dat de teledermatologie in de
markt zet. Waarom? ‘Dat was voor mij als dermatoloog een voor de hand liggende eerste stap. In plaats
van de patiënt naar een ziekenhuis te verwijzen,
komt de zorginstelling digitaal naar de patiënt in de
huisartsenpraktijk toe. De huisarts maakt met een
door ons geleverde camera een foto van de aandoening, stuurt die door naar de dermatoloog en krijgt
diezelfde dag een reactie. We werken regionaal en
doen het liefst zaken met de medisch specialist waar
de huisarts normaliter zijn patiënten ook fysiek naar
verwijst. Ongeveer 80 procent van alle dermatologen
in Nederland is inmiddels bij ons aangesloten. Dit
alles wordt vergoed door de zorgverzekeraar en het
blijkt heel efficiënt te werken. Driekwart van de patiënten hoeft niet doorverwezen te worden, het advies
volgt in de regel binnen vijf uur, het is goedkoper
en de betrokkenen ervaren deze gang van zaken als
uiterst prettig.’
Op het congres meldde een huisarts te zijn gestopt
met TeleDermatologie. Hij was teleurgesteld vanwege de knullige, nietszeggende antwoorden van
de dermatoloog. ‘Dat vind ik heel jammer. In dat geval zou ik zeggen: bel ons op, dan zoeken wij het uit.
Wij doen 30.000 teleconsulten per jaar en dit strookt
niet met onze ervaring. Een huisarts krijgt er door
dit alles taken bij en wij doen er alles aan om ervoor
te zorgen dat zo iemand de nieuwe aanpak leuk en
nuttig vindt. De meeste huisartsen vinden het spannend, zijn blij met de snelle diagnose en waarderen
het leereffect. We bezoeken ook de artsen die bij ons
zijn aangesloten, verzorgen waar nodig scholing en
ondersteunen de arts met een helpdesk. Daarnaast

‘DE KOPPELING MET DE
DIVERSE HISSEN IS NIET
ALTIJD OPTIMAAL’
hebben we een servicedesk voor patiënten, doen aan
kwaliteitsmonitoring en we hebben een aansprakelijkheidsverzekering. Kortom, allemaal zaken die een
gewone zorginstelling ook biedt.’

Successtory

Inmiddels zijn er meer telediensten. Zijn die ook
succesvol? ‘Telefundus, een methode waarbij optometristen diabetespatiënten screenen op netvliesafwijkingen, is momenteel onze grootste dienst.
Patiënten hoeven voor die controle in veel gevallen
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niet meer naar de oogarts. De optometrist heeft adequate apparatuur, zit lekker in het winkelcentrum,
heeft geen lange wachttijd en kan 80 procent van
de patiënten screenen. Deze switch was hard nodig
omdat de poli’s in de ziekenhuizen vastliepen door
al die controles.’
Stoten jullie ook wel eens je neus? ‘Ja, helaas. Het
programma voor COPD-patiënten die worden gecontroleerd op hun longfunctie loopt voor geen meter.
Voor stoppen met roken geldt hetzelfde. Wij kunnen
niet goed achterhalen waarom we daar geen voet
aan de grond krijgen.’
TeleGGZ daarentegen lijkt een regelrechte
successtory.‘Klopt. Daar zijn we anderhalf jaar
geleden mee begonnen en inmiddels is dat onze
snelst groeiende dienst. Overheid en zorgverzekeraars hebben hiervoor actief budget verschoven van
de tweede naar de eerste lijn, waardoor de huisarts
een praktijkondersteuner-GGZ – een psycholoog of
sociaal psychiatrisch verpleegkundige – kan aanstellen. Zo iemand beoordeelt met een door ons geleverde digitale beslisondersteuner de “zorgzwaarte”
van de patiënt. Als deze in de eerste lijn kan blijven,
ondersteunen wij de POH-GGZ met blended careprogramma’s: een flexibele mengvorm van eHealth
en fysiek contact. De patiënt beslist in welke mate hij
zelf via e-Health met zijn psychische probleem aan
de slag wil en hoeveel fysiek contact wenselijk is. En
als een POH twijfelt of er even zelf niet uitkomt, kan
hij of zij een door ons gecontracteerde psychiater of
verslavingsarts uit de regio consulteren.’
Huisartsen zijn in hun nopjes? ‘Voordien werden
patiënten met psychische problemen al snel naar
de tweede lijn verwezen. Dan is zo’n huisarts die
patiënt kwijt en dat wordt vaak als vervelend ervaren. De psychologen die vroeger in de tweede lijn
werkten, werken nu deels in de huisartsenpraktijk.
Er is regelmatig onderling overleg, de huisarts leert
daarvan, houdt zicht op het wel en wee van de patiënt en beschikt over een gestructureerde methodiek
om iemand alsnog te verwijzen.’

Opschaling

Hoe kijken zorgverzekeraars aan tegen jullie aanbod? ‘Positief. Wij mogen van de zorgverzekeraars
gemiddeld zo’n 30 procent per jaar groeien, maar
we zouden wel 200 of 300 procent kunnen groeien.’
Het is de vraag of zo’n snelle groei wenselijk is.
Een langzame uitbouw komt de gedegenheid vaak
ten goede. ‘Dat is waar. Ik spreek ook altijd over een
stille revolutie. Aan de andere kant vind ik het nu te

naar de markt, naar de zorgverzekeraars. Maar dat
marktsysteem werkt niet goed in de zorg. Er moet
gewoon budget worden verschoven van de tweede
naar de eerste lijn en dat moet worden uitgegeven
aan innovatie. Dat moet je als overheid samen met
de marktpartijen doen. Opschaling van eHealth volgt
het geld, dat is mijn mantra.’

Autonomie van de patiënt

Waar staan we over pakweg tien jaar? ‘In de zorg
gaat alles langzaam, laat ik dat voorop stellen. Er is
veel regulering en regulering vertraagt. Dus die tien
jaar kan ook zo maar dertig jaar worden. Zeker is
dat ziekenhuizen enorm gaan krimpen. Dat de zorg
dichterbij de patiënt geleverd wordt door mensen
die lager in de medische hiërarchie staan. Dat zijn
in eerste instantie paramedici, maar je moet ook
denken aan mantelzorgers en patiënten zelf. Ik zie
echt parallellen met de reiswereld, met de bancaire
sector, de winkels. Veel gebouwen zullen verdwijnen.
Mensen zullen in de toekomst veel meer de zorg
voor hun gezondheid in eigen hand kunnen houden.
De autonomie van de patiënt vaart hier wel bij.’
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In uw voordracht betoogde u provocerend dat
de huisarts in de toekomst wellicht verdwijnt.
‘Ik denk in ieder geval dat de functie van huisarts
totaal zal veranderen. Het uitvoerende werk zal voor
een groot gedeelte door paramedici worden overgenomen. Er komen apps die intelligenter zijn dan de
dokter. De huisarts krijgt veel meer een superviserende, coachende en meelevende rol.’

Leonard
Witkamp
tijdens zijn
presentatie op het
congres.

traag gaan en dan heb ik het over innovatieve zorg
in zijn algemeenheid. Het budget voor de gezondheidszorg bedraagt momenteel 70 miljard. Daarvan
gaat zo’n 0,03 procent naar eHealth. Zorgverzekeraars vergoeden nog te veel reguliere zorg: ze betalen als het ware nog steeds duizend euro voor een
beeldbuistelevisie.’
Minister Schippers lijkt een groot voorstander van
eHealth. Doet ze genoeg? ‘Verbaal omarmt ze de
ontwikkeling. Ik vind alleen dat ze het ook meer in
haar beleid zou moeten verweven. Een voorbeeld:
het budget voor de curatieve zorg in de tweede lijn
mag jaarlijks anderhalf procent groeien. Dat komt
neer op een slordige 300 miljoen groei per jaar.
Op het moment dat we met zijn allen zeggen: “We
beperken die groei tot een halve procent en de resterende één procent gaan we uitgeven aan innovatieve zorg”, dan komt daarvoor jaarlijks 200 miljoen
beschikbaar. Dan kunnen we fors innoveren, maar
wie neemt hiertoe het initiatief? De minister verwijst

Wat zegt u tegen huisartsen die sceptisch tegen
die nieuwlichterij aankijken? ‘Ik zou zeggen: ga
het maar eens doen. Deel je ervaringen met collega’s, met je patiënten, met ons. Kijk wat je ervan
leert, hoe je het kunt verbeteren, hoe wij ons aanbod kunnen verbeteren. Als je naar de cijfers van
bijvoorbeeld TeleDermatologie kijkt dan zie je dat
huisartsen die hier langer dan drie jaar mee werken
30 procent minder patiënten fysiek naar het ziekenhuis verwijzen. Een geneesmiddel met een dergelijke
effectiviteit wordt direct voorgeschreven. Ik zeg dan
ook: het is onethisch om geen TeleDermatologie te
doen.’
Een wens? ‘De koppeling met de diverse HISsen is niet
altijd optimaal. Daar zou eens kritisch naar gekeken
moeten worden. Maar mijn allergrootste wens betreft
de eerder genoemde budgetverschuiving. Als die 200
miljoen ingezet kunnen worden, breekt het walhalla
aan voor innovatie in de eerstelijnszorg. Snellere zorg,
dichtbij de patiënt tegen lagere kosten: daar zou de
samenleving echt mee gediend zijn.’
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POH EN E-HEALTH

Online psychologische hulp
scoort

Annemarie Pucks
in gesprek
met een cliënt

Steeds vaker hebben huisartsen een praktijkondersteuner-GGZ in dienst die gebruikmaakt van
eHealth. Wat levert dat op? En: hoe oordelen
patiënten over online psychologische hulp? We
vroegen het aan Annemarie Pucks, POH-GGZ bij
Huisartsenpraktijk Koolhoven in Tilburg, en haar
collega Jeannet Huizing, werkzaam bij Huisartsenpraktijk Zuidwolde.
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Ze werkt drie dagen per week. Toch ziet Annemarie
Pucks, praktijkondersteuner GGZ, kans om zo’n 35
patiënten met psychische klachten te begeleiden.
Depressie, burn-out, angststoornissen en relatieproblematiek behoren tot de top 4 van de gemelde
problemen. Sinds kort is de toeloop zodanig dat de
wachttijd is opgelopen tot één week. ‘Patiënten met
urgente problematiek probeer ik wel direct te zien,’
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zegt ze, ‘maar die wachtlijst toont aan hoeveel behoefte er bestaat aan psychische ondersteuning. Bij
de psychologen in onze regio sta je minimaal zes tot
acht weken in de wacht. Dankzij TeleGGZ kan ik nu
meer mensen beter en sneller begeleiden.’

Eigen regie

Sinds eind januari van dit jaar werkt Pucks met
het TeleGGZ-programma van Ksyos. De leverancier
heeft haar geleerd hoe de modules werken, houdt
de vinger aan de pols en is bereikbaar als er vragen
zijn of problemen rijzen. ‘Deze vorm van eHealth
past bij de algehele trend in de gezondheidszorg, die
in toenemende mate is gebaseerd op eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid. TeleGGZ biedt
een mooie combinatie van face-to-face-contacten
met de POH, onder behoud van eigen regie. Mensen
kunnen thuis met een van de ongeveer 25 onlinemodules aan de slag. Een moeder met een burn-out
bijvoorbeeld, hoeft minder vaak naar de praktijk te
komen. Als haar kind slaapt kan zij thuis met het op
haar toegesneden programma aan de slag. Voor veel
mensen is dit een uitkomst.’

ANNEMARIE PUCKS: ‘DANKZIJ TELEGGZ
KAN IK NU MEER PATIËNTEN BETER EN
SNELLER BEGELEIDEN’
Linkje

In Zuidwolde benut collega Jeannet Huizing sinds
begin maart TeleGGZ als hulpmiddel bij de behandeling van mensen met psychische klachten. De
eerste gesprekken zijn face-to-face en dienen om
patiënten hun verhaal te laten doen, de klacht te
verhelderen en te bepalen welk doel iemand voor
ogen staat. ‘Vervolgens moet je goed inschatten op
welk moment je kunt vragen of de patiënt openstaat
voor online psychologische hulp. Ik ga dan met zo
iemand achter de computer zitten, zodat hij of zij
een idee krijgt hoe het concreet werkt. Als de reactie
luidt: ”Dat is niets voor mij” dring ik niet verder aan.
De patiënt moet gemotiveerd zijn, anders werkt het
niet. Patiënten die hier wel oren naar hebben, meld
ik aan. Zij krijgen via hun e-mail een linkje toegestuurd, maar ik merk dat het vaak nog dagen duurt
voordat ze daadwerkelijk inloggen.’

Zweverig

Niet iedereen is even enthousiast over de onlinehulp
bij psychische problemen. Pucks: ‘Ouderen zeggen
soms: “Daar heb ik geen zin in”, en dan gaan we het
ook niet doen. Ook het onderdeel mindfulness past
niet bij iedereen. Voor sommigen werkt het uitstekend, maar anderen reageren: “Daar heb ik helemaal niets mee. Dat is mij te zweverig.” Dan gaan
we op zoek naar andere methoden en dan kan het
zijn dat we weer gewoon bij face-to-face-consulten
uitkomen. Samen met de patiënt kijk je hoe je een
behandelplan optimaal kunt inrichten.’

Achterdeurtje

Op hun computer kunnen de POH’s volgen hoe hun
patiënten vorderen met hun opdrachten. Pucks: ‘Ik
meld vooraf dat ik via het achterdeurtje meekijk wat
iemand doet. Daar heeft tot nu toe niemand bezwaar tegen. Alleen het onderdeel Dagboek is privé.’

Face-to-face-contacten blijven nodig om mensen
gemotiveerd te houden, weten Pucks en Huizing.
‘Soms biedt het programma de patiënt te veel vrijheid, met als gevolg dat het niet volledig wordt
afgerond’, zegt Pucks. ‘Je moet mensen echt bij de
les houden, anders blijven er nog wel eens onderdelen liggen. Daar moet je ze op aanspreken door een
reminder te sturen. De oorzaak? Ach, soms gaat het
even iets beter met ze of ze hebben op dat moment
te veel aan hun hoofd. Mensen zijn in dit tijdgewricht druk met van alles en nog wat. Dan schiet het
maken van opdrachten er soms bij in. Maar feit blijft
dat dit laagdrempelige eHealth-aanbod voor veel
patiënten soelaas biedt.’

Valkuilen

Ook Jeannet Huizing is enthousiast over de mogelijkheden die TeleGGZ biedt. Over de animatiefilmpjes die helder uitleggen hoe de klachten ontstaan
en hoe patiënten daar, in fasen, vanaf kunnen komen. Over de bibliotheek die aan het programma is
gekoppeld en de informatie die daar te halen valt.
Over de ontspannings- en ademhalingsoefeningen
die bij sommige modules horen, over de opdrachten
die moeten leiden tot meer zelfinzicht. ‘Door dit
alles worden patiënten zich bewust van de eigen
valkuilen’, zegt ze. ‘Ze ontdekken bijvoorbeeld dat
ze steeds maar doordraven, weinig tijd voor zichzelf
reserveren. Het mooie aan zo’n programma is ook
dat mensen de informatie die ik hen geef nog eens
rustig kunnen nalezen. Dat wordt hogelijk gewaardeerd. Tegen collega’s zou ik zeggen: “Kijk eens bij
een andere POH-GGZ hoe dit alles in praktijk werkt.
En ga ermee aan de slag als het je wat lijkt.” Ik denk
dat dit een heel mooi en eigentijds middel is om
mensen weer prettig in hun vel te laten steken, deels
vanuit eigen kracht.’

JEANNET HUIZING: ‘PATIËNTEN KUNNEN
DE INFORMATIE DIE IK HEN GEEF NOG
EENS RUSTIG NALEZEN’
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PROACTIEF HERHALEN

Herhaalgemak voor
de patiënt, de apotheek
én de huisarts?
Apotheken bieden hun klanten steeds vaker en nadrukkelijker hun service ‘proactief herhalen’ aan. Hierbij houdt de apotheek bij wanneer de chronische medicatie van de klant
bijbesteld moet worden. De apotheek draagt zorg voor autorisatie van het recept door
de huisarts, maakt de bestelling klaar en geeft de klant een bericht wanneer hij zijn medicatie kan ophalen dan wel thuis bezorgd krijgt. Hiervoor hoeft de klant niets te doen.
Herhaalgemak voor de patiënt dus.

V

oor de apotheek zitten er ook
grote voordelen aan. Het voorraadbeheer wordt overzichtelijker, er kan gebruik worden gemaakt
van central filling. Bestelmomenten
van medicatie worden gelijk getrokken, zodat de interactiecontrole eenvoudiger is. Geen spoedbestelling meer
omdat de patiënt vergeten is tijdig een
recept aan te vragen bij zijn huisarts.

En de huisarts?

Voor de huisarts ontstond er door het
proactief herhalen een logistiek proces
waar hij niet aan gewend was. Er zijn
voordelen: door het gelijktrekken van
de medicatie ontstaat er een beter
overzicht van het medicatiegebruik
van de patiënt. Als de apotheek voor
een aantal patiënten tegelijk medicatie bestelt, vermindert de telefonische belasting van de praktijk en de
versnippering van de taken. Ook bij
huisartsen minder tijdsdruk, want de
apotheek geeft een week de tijd om de

24 • SYNTHESHIS • JUNI 2016

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

recepten te autoriseren. Bij de directe
bestelling van de patiënt is dat anders,
die verwacht dat dat dezelfde dag nog
gebeurt.
Maar hoe zit het dan met de verplichting om digitaal voor te schrijven?
De apotheek levert immers papieren
lijsten aan die ondertekend moeten
worden en heeft juist liever geen
digitale recepten. Hoe moeten we dit
verwerken in ons HIS? Wat te doen
met medicatie die door de specialist
wordt voorgeschreven? Hoe gaat het
met tussentijdse wijzigingen? Wie let
op de therapietrouw van de patiënt?

Logistiek

Onze huisartsengroep bestaat uit vijf
praktijken in drie dorpen. Het merendeel van onze patiënten betrekt zijn
medicatie uit drie apotheken. Toen
deze apothekers enkele jaren geleden
onze medewerking vroegen aan hun
proactief herhaalservice, hadden we
enkele bedenkingen. Samen met de

apotheken hebben we een protocol
ontwikkeld om deze problemen te
ondervangen.
Wat betreft de logistiek betekent proactief herhalen voor de huisarts overigens hetzelfde als wanneer een patiënt
zijn medicatie in een baxtersysteem
(of blistersysteem) geleverd krijgt. Ook
hier vraagt de apotheek driemaandelijks het recept aan bij de huisarts
(of jaarlijks als daar de voorkeur naar
uitgaat).
De apotheek start met een intake
waarbij samen met de patiënt zijn medicatiegebruik, therapietrouw en voorraden thuis bekeken worden. Vervolgens gaat de chronische medicatielijst
ter goedkeuring naar de huisarts. De
huisarts bekijkt welke middelen eventueel niet in aanmerking komen voor
de service. Voor de werkbaarheid is
er voor gekozen om ook recepten van
specialisten, van patiënten die bijvoorbeeld bij de cardioloog onder controle
zijn, te ondertekenen/op naam van

de huisarts te laten zetten. Waar de
huisarts de verantwoordelijkheid niet
wil nemen, bijvoorbeeld bij bepaalde
ggz-medicatie, bij DMRAD’s (methotrexaat), of als de specialist nooit een
bericht stuurt, betekent dit dat de patiënt voor de betreffende middelen niet
in aanmerking komt voor het systeem
van proactief herhalen.
Desgewenst geeft de huisarts aan dat
bepaalde middelen niet per drie maanden, maar bijvoorbeeld per maand
geleverd moeten worden.

Tussentijdse wijzigingen

Drie weken voor de geplande leverdatum van de medicatie draait de apotheek aanvraaglijsten uit, die gebun-

deld naar de huisarts gaan. Deze heeft
vervolgens een week de tijd om de
lijsten te controleren en te accorderen.
De recepten worden verwerkt in het
HIS zonder deze door te sturen naar
de apotheek. Lijsten met onjuistheden
worden apart gehouden, zodat de
apotheek goed kan zien waar er wijzigingen zijn.
Tussentijdse wijzigingen worden door
de huisarts digitaal aan de apotheek
doorgeven via een start-, wijzigings- of
stoprecept. In de opmerkingenregel
wordt vermeld dat het om een patiënt
gaat die deelneemt aan de proactief
herhalen- of baxterservice.
Tussentijdse wijzigingen van de specialist of anderen worden normaal ge-

sproken automatisch teruggekoppeld
door de apotheek die het middel aflevert. Indien dit niet het geval is en de
huisarts het van de patiënt zelf hoort
(of het in de specialistenbrief leest),
dan geeft de huisarts de wijziging via
een digitaal wijzigingsrecept door aan
de apotheek. Zo is de wijziging meteen
in het HIS opgenomen. Met deze procedure verloopt de receptgang feitelijk
weinig anders dan wanneer de patiënt
zelf het recept aanvraagt. Er is echter
meer overzicht, meer wederzijdse
terugkoppeling tussen huisarts en apotheek, en een betere planbaarheid voor
alle partijen.
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MONIQUE HOLLEMA-SPIJKER,
DOKTERSASSISTENTE
(MONIQUE.HOLLEMA@GMAIL.COM)

Veiligheid,
communicatie
en medicatie
Ik had een column willen schrijven
over het 25ste NedHIS & EZDcongres waar ik, net als vorig jaar,
een kijkje heb mogen nemen in de
toekomst van de huisartsenpraktijk
en geïnspireerd raakte door de
mogelijkheden die de toekomst
misschien brengt. Maar eerst wil ik
graag iets kwijt over een artikel in
het tijdschrift De eerstelijns. Ik las
daar ‘Het roer gaat om: minder
werkdruk door minder bureaucratie en lasten. Administratieve lasten vanuit alle perspectieven aangepakt.’ In dit artikel werd Emiel
Kerpershoek, secretaris van de
werkgroep Bureaucratie en administratieve lasten, geïnterviewd
over de vooruitgang die in de afgelopen periode geboekt is. Allemaal prima natuurlijk – ik kan het
alleen maar eens zijn met het idee
dat administratie zinvol moet zijn.
Maar in het artikel staat ook het
volgende: ‘Voor de aanpak van dit
thema [communicatie rond CIZindicaties] is een projectgroep (...)
ingericht. Deze moet goed kijken
welke mogelijkheden er binnen de
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privacyregels zijn voor het delen
van informatie tussen zorgverzekeraars en huisartsen.’
Ik las het citaat nog drie keer om
te controleren of ik de tekst wel
goed had begrepen. Wat mij betreft blijft de communicatie tussen
het HIS en de verzekeraar slechts
bestaan uit het verzenden van
declaraties naar de verzekeraar.
Niet meer dan dat. Of moet de
LSP discussie wéér worden gevoerd? Ik hoop dat ik het verkeerd
heb begrepen en dat er van communicatie over medische gegevens totaal geen sprake is. Of dat
het gaat om iets wat met ZorgDomein is te vergelijken – eenzijdige communicatie, waarin de
huisarts de touwtjes in handen
heeft. Maar zelfs dan: liever niet.
Op het NedHIS & EZD-congres
ging het ook over administratieve
lasten, veiligheid en communicatie.
De meeste assistentes zullen het
vast herkennen. Een arts of apotheker belt met een vraag over de
medicatie en bij dat laatste woord
breekt het zweet je uit. Of een
patiënt vraagt om een uitdraai van
de medicatielijst. Je hoopt dan
maar dat je deze vragen kunt beantwoorden. Ik krijg het in zo’n
situatie met enige regelmaat benauwd en dat is écht niet omdat ik

onvoldoende kennis over medicatie heb. Waar ik wel onvoldoende
over beschik is informatie. Ik vertrouw de medicatielijst in het HIS
niet. Het is een ratjetoe van data,
medicatie, recepten, retourrecepten. Soms staat er drie keer
omeprazol in, de ene keer aangevuld met het ene merk, de andere
keer met een ander. Verschillende
receptregels van hetzelfde medicijn die in dezelfde week lijken te
zijn voorgeschreven. Dat werkt
heel vervelend.
Op het NedHIS & EZD-congres in
Vianen bleek dat het niet aan mij
of aan de andere praktijkmedewerkers ligt. En ook niet aan een
slechte registratie. Het lag wel aan
de communicatie met de apotheek.
Wat een opluchting! Nu kan ik de
patiënt in ieder geval vertellen wat
het probleem is, en dat de patiënt
(als deze daar cognitief sterk genoeg voor is) zich er vooral zelf
ook mee mag bemoeien.
Het hoogtepunt van de congresdag was voor mij het diner. Ik
schoof met mijn collega aan bij
twee praktijkmedewerkers uit het
zuiden des lands. Wat is het ﬁjn
om met andere ambitieuze assistentes, andere dan je directe
collega’s, te praten en ideeën en
meningen uit te wisselen.

DE MISSIE VAN STICHTING INFORMATIE
BEVEILIGING GEZONDHEIDSZORG

‘Informatiebeveiliging
is nog een gatenkaas’
De noodzaak van adequate beveiliging van patiëntinformatie is en blijft een hot item. Sinds 13 februari 2009 ondersteunt de stichting Informatie Beveiliging Gezondheidszorg (IBGZ) de eerstelijnszorgverleners bij het op
orde brengen van de informatiebeveiliging. ‘We zijn een
stichting zonder winstoogmerk’, zegt Hossein Nabavi,
voorzitter van de stichting. ‘Ons belangrijkste doel is het
verspreiden van het evangelie van de informatiebeveiliging. We merken dat de aandacht hiervoor groeiende is.’
ANNET MUIJEN

D

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

e afgelopen jaren heeft de
stichting IBGZ vier- tot vijfhonderd zorgverleners – in het
bijzonder huisartsen en hun assistenten – getraind in het veilig omgaan
met vertrouwelijke patiëntgegevens.
Om meer naamsbekendheid te krijgen
publiceert de stichting artikelen en

Huisartsen, weet Nabavi, zijn nogal
eens huiverig voor informatiebeveiliging. ‘Ze denken dat het iets ingewikkelds, iets technisch is. Ik vertel ze dat
je geen automonteur hoeft te zijn om
veilig auto te kunnen rijden. Als zorgverleners goede zorg willen verlenen,
moeten ze op het juiste moment over

met de stappen die zijn gezet. Tijdens
zijn eigen geneeskundeopleiding werd
er met geen woord over beveiliging
gerept. ‘Ik ben afgestudeerd in 1998’,
vertelt hij. ‘We hadden toen al wel
een computerruimte, maar als studenten klaar waren met hun werk op
de computer, stonden ze op en liepen
doodleuk weg. Ik heb hen geleerd dat
ze eerst moesten uitloggen, maar dan
vroegen ze: “Uitloggen? Wat is dat?
En waarom moet dat?” Enfin, op dat
niveau zijn wij opgeleid en als ik nu
kijk hoe huisartsen met beveiliging
omgaan denk ik: “Wauw, wat hebben
ze veel geleerd.” Maar als ik naga hoe
het eigenlijk hoort, besef ik dat we
nog een weg te gaan hebben. Het is
nog een gatenkaas. Maar nogmaals,
als je bedenkt wat ons hieromtrent
tijdens de opleiding is geleerd, dan
had ik helemaal geen kaas verwacht.
Ik ben dus voor dit moment blij met
die gatenkaas.’

HUISARTSEN ZIJN NOGAL EENS HUIVERIG
VOOR INFORMATIEBEVEILIGING
hoopt op mond-tot-mondreclame door
cursisten. ‘We zijn geen rijke stichting’,
zegt Nabavi, ‘en we hebben geen geld
om te adverteren in landelijke bladen.
We verzorgen trainingen in samenwerking met de LHV-academie en ontwikkelen tools. We werken met zeven
adviseurs die zijn gespecialiseerd in
informatiebeveiliging. Gaandeweg
merken we dat steeds meer mensen
het belang van onze missie inzien.’

de juiste informatie kunnen beschikken en die informatie mag niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. Onze
stichting doet er alles aan om het voor
huisartsen zo makkelijk mogelijk te
maken om veilig te werken.’

Keurmerk

Anno 2016 heeft de stichting IBGZ
zichzelf nog lang niet overbodig gemaakt, maar de voorzitter is toch blij

De komende jaren moet de beveiliging
geoptimaliseerd worden, stelt Nabavi.
En: om zeker te weten dat de betreffende huisarts of ICT-leverancier aan
de eisen voldoet, zou het wenselijk
zijn om te werken met een keurmerk.
‘Wanneer het zover is, weet ik niet. Ik
zou zeggen: schouders eronder, want
dit soort dingen gaat allesbehalve
vanzelf.’
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Het HIS centraal
• Direct vanuit de patiënt in uw HIS inloggen in KSYOS
• Voor huisarts, POH-S, POH-GGZ en doktersassistent
• MicroHis, Mira, OmniHis, PromedicoASP, ZorgDossier en Medicom
• Patiënt en medicatie automatisch klaargezet in KSYOS
• Uitslagen retour in het HIS (journaal en diagnostisch dossier)

De grootste zorginstelling met full-service,
HIS geïntegreerde eHealth-oplossingen in uw praktijk
• GGZ: TeleIndicatie, TeleBegeleiden, TeleConsultatie en TeleVerwijzen
• Somatiek: o.a. Dermatologie, Dermatoscopie en holter ECG’s
• Ketenzorg: o.a. DM, CVRM en COPD

T:
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|

E:

info@KSYOS.org

|

W:

www.KSYOS.org

Hosting YOUR Knowledge

Medicatie optimalisatie
Kennismanagement
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Therapiebeleid
Beslissingsondersteuning
Medicatie
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www.digitalis.nl
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HET HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK VAN DE LHV

Een blik in de gesloten
wereld van HIS-leveranciers
In april heeft de LHV de resultaten bekendgemaakt van een grootscheeps onderzoek
naar negen HISsen, dat in het najaar van 2015 heeft plaatsgevonden. HISsen vergelijken
is wel wat anders dan een stofzuigertest. Dat neemt niet weg dat de onderzoekers van
bureau Inview uit Huizen hebben geprobeerd een Consumentenbond-achtige aanpak na
te streven.

O

p het besloten deel van de
LHV-website kunt u alle waarderingen bekijken. U moet er
dan echt wel even voor gaan zitten om
het in u op te nemen. Het overzicht
oogt als een soort grote kruistabel – op
de ene as de HISsen en op de andere
as alle onderzochte eigenschappen.
Het is heel makkelijk om iets specifieks terug te vinden, maar overzicht
krijgen is een stuk lastiger.
Dat komt ook omdat het een zeer
gesloten onderzoeksopzet betreft. Beoordeling van ieder onderzocht terrein
resulteert in een puntenscore. Alleen
hierop vergelijken doet tekort aan
het geheel. Vooral het gevoel dat het
werken met een HIS geeft is belangrijk
en moeilijk te meten.

JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

De HISsen hebben een kader waaraan
zij moeten voldoen, het HIS-referentiemodel van de NHG. Geen enkel HIS
lukt dat. De ontwikkeling van ieder
HIS is ook een continu proces met
historie en zich wijzigende visies. De
HIS-leveranciers nemen daarin uiteindelijk de beslissingen. Daarnaast zijn
er invloeden van buiten, zoals wet- en
regelgeving, en veranderingen in het
beleid rond de financiering van de
zorg. En allerlei nieuwigheden die de
ene HIS-leverancier snel en de andere
traag inbouwt. Die cultuur van voorlopers en achterlopers is minstens zo
belangrijk. Het is moeilijk daarop te
scoren.
Elke HIS-leverancier heeft een vragenlijst voor de onderzoekers ingevuld.
De antwoorden kunnen ook minder compleet of ontwijkend zijn.
Dat geeft ook al een indruk van
de cultuur bij het betreffende bedrijf. Daarnaast heeft een gebruikerspanel van vier huisartsen,
twee assistentes en twee POH’ers
een aantal scenario’s dat in de
praktijk kan voorkomen laten
naspelen. De HIS-leveranciers
demonstreerden de prestaties
van hun HIS voor dit panel. Dit
heeft tot een score gebruikersvriendelijkheid geleid.

Eerste serieuze poging

Al met al is het een prima initiatief
van de LHV. Maar het heeft een hoop
energie en geld gekost. En er zijn losse
eindjes. Zo is alleen naar de huisarts
als gebruiker gekeken en niet naar de
assistente en de praktijkondersteuner.
Ook is geprobeerd een overzicht te
krijgen van de kosten van de verschillende HISsen. Dat is niet gelukt. Het
is ook de eerste keer in de dertigjarige
historie van HIS-gebruik dat een serieuze poging wordt gedaan een totaalbeeld te verkrijgen.
NedHIS, de koepelorganisatie van
HIS-gebruikers, had dit onderzoek
nooit kunnen laten doen, omdat het
veel te kostbaar is. Het onderzoek is
een poging om de gesloten wereld van
HIS-leveranciers meer open te stellen.
Alle leveranciers kregen de kans om
mee te werken en de belangrijksten
deden mee. Eén HIS heeft een duidelijke onvoldoende gescoord, Cito HIS.
De andere HISsen zijn allemaal met
een voldoende tot goed cijfer door de
test gekomen. Hoe vaker dit onderzoek gebeurt, hoe beter de kwaliteit
zal worden. Ook dit is een leerproces.
Snel naar de resultaten van het onderzoek? Ga naar www.lhv.nl en vul
in het zoekvenster de termen ‘HIS’ en
‘vergelijking’ in.
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MicroHIS
Nieuw in MicroHIS 13:
het stopbericht
Het stoppen van een medicament
is in MicroHIS 13 eenvoudig geworden. Dat gaat als volgt. Klik via
de medicatiehistorie (MDI-N-02)
Medicatie stoppen aan. Er komt
een uitklaplijstje waarin u de reden
van stoppen kunt selecteren (onder
meer intolerantie, andere toedieningswijze, indicatie vervallen, ander
voorschrijfbeleid), met eventueel een
toelichting in het vrijetekstveld (zie
figuur 1).
In het belang van de medicatiebewaking moet u een contra-indicatie
of allergie meteen vastleggen. Net

als bij andere receptregels kunt u
het stopbericht doorsturen naar de
apotheek (Stopbericht aanmaken),
afdrukken (Stoprecept afdrukken)
of alleen opslaan in het systeem.
De reden van stoppen is nu geregistreerd in het medicatieoverzicht
(Medicatie stoppen).
Medicatie wijzigen
Kies medicatie wijzigen en na het
verwerken van het nieuwe recept
komt vanzelf het stopbericht voor,
met als reden van stoppen dosering
aangepast (zie figuur 2).

Figuur 1. Het scherm Medicatie stoppen; het middel is gestopt vanwege intolerantie
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Helaas maakt het systeem geen herberekening van de einddatum van
het aantal tabletten dat nog in huis
is, maar berekent het de einddatum
op basis van het aantal tabletten dat
in het nieuwe voorschrift staat. Dit
moet u dus handmatig aanpassen in
het recept.
In de medicatiehistorie is via een
rechter muisklik op het middel de
voorschriftmutatiehistorie te raadplegen (zie figuur 3).
Let op: de Edifact-berichtenstandaard kent nog geen apart stopbe-

Figuur 2. De dosering van het middel is aangepast.

Figuur 3. De voorschriftmutatiehistorie
Figuur 4. Het scherm Derde-gegevens;
per apotheek wordt de reden van stoppen
aangegeven.

richt. Hiervoor wordt een standaardreceptbericht gemaakt, waarbij in de
indicatieregel wordt aangegeven dat
het om een stopbericht gaat. Per apotheek moet u aangeven of de ‘reden
van stoppen’ in het opmerkingenveld
kan worden opgenomen. Dit doet
u in het scherm Derde-gegevens
(DER-M-01; zie figuur 4).
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

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

In Promedico ASP kunt u een stoprecept voor de apotheek aanmaken.
Het betreffende medicament kan
daarna niet meer worden herhaald.
Kies in het scherm Medisch Dossier
> Medicatie een actueel gebruikt
medicament. Klik op de regel en het
scherm Medicatie inzien verschijnt
(zie figuur 1). Rechtsboven is een
knop in de vorm van een rood hartje
zichtbaar. Via een mouse-over ziet u
de toelichtende tekst: staken recept.
Na aanklikken verschijnt het popupschermpje met een afrolmenu.
Hier kunt u behalve ‘Overig’ nog tien
vooringevulde redenen selecteren.
Kies een reden voor het staken (zie
figuur 2). Na opslaan zijn rechtsboven de knoppen Herhalen, Wijzig
recept en Staken recept inactief
geworden. Onderaan vindt u in
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Figuur 1. Medicatie inzien voor staken

Figuur 2. Het pop-up-scherm Staken recept

Figuur 3. Het medicatieoverzicht na het staken van de medicatie

Figuur 4. De inhoud van het stopbericht

rood de toelichtende tekst ‘Recept
gestaakt’ en daarnaast de datum en
de reden. In het medicatieoverzicht
(zie figuur 3) wordt de regel nu
voorafgegaan door het symbool voor
medicatie die is gestaakt: een rood
hartje met een kruis erdoor. Met een

mouse-over is de reden van staken
te zien. Het stoprecept zelf kunt
u eventueel nog via de functie
Berichten > Uitgaand inzien. Klik
op de regel en de inhoud van het
Medrec-bericht wordt zichtbaar
(zie figuur 4).

Wijzigen van een
gebruiksvoorschrift
Er is geen gecodeerd Medrec-bericht
gedefinieerd waarmee u vanuit een
HIS een apotheekinformatiesysteem
kunt informeren over het wijzigen
van een bestaand gebruiksvoorschrift. Wel kunt u in Promedico ASP
het gebruiksvoorschrift wijzigen. Dit
helpt bij toekomstig herhalen het
aangepaste gebruiksvoorschrift te
benutten. Via het scherm Medicatie
overzicht kunt u de regel aanklikken
van het medicament dat u wilt wijzigen. U komt in het scherm Medicatie
inzien. Hier kiest u rechtsboven voor
het potloodje: wijzig recept. U komt
nu in het scherm Recept doseren.
Hier kunt u de wijziging in het voorschrift aanbrengen. Als u dat hebt
opgeslagen, is het nieuwe actuele
gebruiksvoorschrift vastgelegd. De
einddatum is aangepast. Een bericht
hiervan is dus niet naar de apotheek
gegaan.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM
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CGM Huisarts
Stoppen en wijzigen
van medicatie
Van oudsher zijn wij huisartsen
gewend om alleen startberichten te
versturen. Dat maakt van het hele
medicatieoverzicht een enorme
rijstebrijberg. Daarom is het belangrijk om ook wijzigingen en stopberichten te versturen. Hoe doet u
dat in CGM Huisarts (versie 1.6)?
Het stopbericht maakt u aan in
het gebruiksproﬁel van de patiënt.
Selecteer daarvoor het medicament dat wordt gestopt. In het
scherm Gebruiksproﬁel (zie figuur
1) selecteert u eerst de stopdatum.
Dan wordt de naastliggende rubriek
Stopreden actief. In deze rubriek
kunt u de juiste (standaard)reden
ingeven. Eventuele aanvullende
tekst is facultatief. De schermregel
daaronder geeft de invulling voor
de afhandeling met de apotheek.
Standaard wordt de verstrekkende

Figuur 1. Het scherm Gebruiksproﬁel
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apotheek gekozen en met het
vinkje bepaalt u of er een stopbericht moet worden opgestuurd
(zie figuur 2).
Wijzigen van medicatie
Het wijzigen van medicatie verloopt
in CGM Huisarts nog eenvoudiger.
Zoals te zien is in figuur 2 staat bovenaan in de linker kolom van het
gebruiksprofielscherm een tweetal
modules: Wijzig dosering en Wijzig
sterkte. Als u het bedoelde medicatievoorschrift in het overzicht
hebt geselecteerd, kunt u deze twee
opties gebruiken bij het wijzigen
van medicatie. Er verschijnt dan
een keuzescherm waarin u de stopdatum van het actuele voorschrift
kunt kiezen (zie figuur 3).
Wanneer u de dosis wilt wijzigen,
plaatst u de cursor in de rubriek van

hetzelfde middel, zodat de medicatieafspraak kan worden aangepast.
De doorvoer is pas ten einde als u
onderaan in het scherm na de aanpassing ook op Wijzig klikt. Daarmee verschijnen achter de actuele
medicatieregel een invulling van
de stopdatum, die altijd is te zien
indien de stopdatum later is dan de
systeemdatum, en een nieuwe regel
met de aangepaste dosering.
Bij het wijzigen van de sterkte komt
er eerst een tussenstap. Na ingeven
van de stopdatum verschijnt een
keuzescherm met alle doseervormen van het geselecteerde medicament. Eerst moet u dan een keuze
maken en daarna volgt de verdere
afhandeling zoals boven beschreven.
Deze wijziging hoeft niet altijd
direct te worden geëffectueerd in

een voorschrift (verstrekkingsverzoek). Daardoor kunt u de aanpassing ook doen bij het verwerken van
de medicatiewijzigingen vanuit de
tweede lijn.

Voor het communiceren van wijzigingen bestaat nog geen standaardbericht. Dit betekent dat bij het
doorvoeren van de wijzigingen nu
nog niet altijd alles aan de apotheek

kan worden doorgegeven. Alleen
bij CGM Huisarts en CGM Apotheek
onderling gebeurt dit wel.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Figuur 2. Het stopbericht naar de apotheek is aangevinkt.

Figuur 3. Het kiezen van de stopdatum
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Promedico VDF
Medicatie stoppen
en wijzigen
Voor Promedico VDF is een stopbericht een basisonderdeel, het
HIS is immers ook een apotheek-

systeem. Daarom is berichten doorgeven aan de apotheek dan ook
niet aan de orde. Wanneer u met de

rechtermuisknop op de betreffende
medicatieregel in het voorschriftenscherm klikt, verschijnt een popupscherm (zie figuur 1).
Wanneer u de betreffende regel
aanklikt, kunt u de reden voor het
stoppen aangeven (zie figuur 2).
Zo nodig kunt u bij elke reden een
toelichting geven. Bij de keuze
‘Anders’ is dit verplicht, bij de rest is
het facultatief. Een wijziging in de
medicatie ondersteunt PromedicoVDF ook. De einddatum van het
gewijzigde voorschrift wordt opnieuw berekend.
HANNEKE TAN

HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Figuur 1. Pop-upscherm: hydrochloorthiazide staken

Figuur 2. De reden voor stoppen kan worden aangegeven
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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

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 hunnaasten.
Het WTA wordt in opdracht van Stichting
WTA door een zelfstandige redactie
samengesteld volgens de beginselen van
onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en
deskundigheid. Het wordt inhoudelijk via
blind peer reviewing bewaakt door tientallen
wetenschappers en clinici die werkzaam zijn
op het gebied van autisme.
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,-

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

Hier had uw
advertentie
kunnen staan!

Voor meer informatie:
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl

NEDHIS, KOEPEL VAN HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN
Adriaan Mol voorzitter | adriaanemol@gmail.com
Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
Ron Dingjan | huisarts@dingjan.demon.nl
Casper Tombrock (a.i.) | casper.tombrock@gmail.com
Kees Kanters | kkanters@xs4all.nl)
Leo van Rooijen | vrooijen@hagrozwijndrecht.nl
Gordon Oron | oron@huisartspraktijk-hurts-oron.nl

BESTUUR

SECRETARIAAT

Bep Otterloo | 06 46813881
secretariaat@nedhis.nl

OREGO, VERENIGING VAN MICROHIS-GEBRUIKERS
BESTUUR

Kees Kanters voorzitter | kanters@xs4all.nl
Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
Pieter Vrijdag | prakrijkvrijdag@ezorg.nl

T I J D S C H R I F T V O O R H U I S A R T S P R A K T I J K E N A U T O M AT I S E R I N G

C O LO F O N | E D I T I E 2 - 2 016
SYNTHESHIS IS HET GEZAMENLIJKE TIJDSCHRIFT VAN DE
HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN ATLAS, OMNIHIS EN OREGO

REDACTIE

Jeroen van der Lugt HOOFDREDACTEUR | lugtkus@gmail.com
Casper Tombrock | casper.tombrock@gmail.com
René van Leeuwen | rene.van.leeuwen@planet.nl
Caroline Norg | praktijk.norg@home.nl

WEBSITE www.orego.nl

HAweb-groep Orego | www.haweb.nl
MicroHIS
Healthcare Groep CSC | info.hg.nld@csc.com
071 525 67 89
Service Centre | servicecentre.hg.nld@csc.com
071 525 67 47

VERDER WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE

Wendy Breuker, Eugène van Diepen, Monique Hollema-Spijker,
Herman Levelink, Christie Manintveld, Annet Muijen, Roelf Norg,
Bep Otterloo, Hanneke Tan, Isar Wulffaert
REDACTIESECRETARIS

| Wouter Scheen

REDACTIEADRES |

ATLAS VERENIGING VAN HETHIS-, CGM HUISARTS- EN
PROMEDICO-GEBRUIKERS
BESTUUR

Leo van Rooijen voorzitter | vrooijen@hagrozwijndrecht.nl
Adriaan Mol adviseur | adriaanemol@gmail.com
Michiel Zwartkruis penningmeester | malz@xs4all.nl
René van Leeuwen | rene.van.leeuwen@planet.nl
Hanneke Tan | hanneke@dokter-h-tan.nl
Aldert van der Vinne | avdvinne@knmg.nl
Willem van der Linden | huisartsenpraktijkdeline@xs4all.nl
ADVISEUR Herman Levelink | levelink@hccnet.nl

Redactie SynthesHis
T.a.v. Bep Otterloo - 06 46813881
Eikeboom 21 | 4101 VA Culemborg | secretariaat@nedhis.nl
WEBSITE www.syntheshis.nl
UITGEVERIJ | LandGraphics B.V. Rozenstraat 206 1016 PA Amsterdam

020-531 20 10 | gilles@landgraphics.nl
GRAFISCHE VORMGEVING | LandGraphics Amsterdam
FOTOGRAFIE | Marco Keyzer, Christie Manintveld,

Hans Oostrum, Wouter Scheen

WEBSITE www.syntheshis.nl

Abonnementen kunnen op ieder gewenst
moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens
één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor
vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. De prijs wordt jaarlijks aangepast.

NIEUWE ABONNEMENTEN |

GCM Huisarts
GCM Support | support@cgmnl-nl.cgm.com | 088 3876444
Softwarewensen CGM Huisarts
rene.van.leeuwen@planet.nl)
Promedico
Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
Servicedesk ASP | aspservicedesk@promedico.nl
030 601 6655
Servicedesk VDF | vdfservicedesk@promedico.nl
030 601 6655

OMNIHIS,VERENIGING VAN OMNIHIS SCIPIO-GEBRUIKERS
Bestuur

Casper Tombrock (a.i.) |casper.tombrock@gmail.com
Piet Molenaar penningmeester | p.m@telfort.nl
WEBSITE www.omnihis.nl

OmniHis BV 0900 6664447 | info@omnihis.nl

ADRESWIJZIGING | Bij wijziging van de tenaamstelling en/of het adres
verzoeken wij u de adresdrager met de gewijzigde gegevens op te
sturen naar het redactieadres.

| Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van
het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

BEËINDIGING ABONNEMENT

ABONNEMENTSPRIJZEN | Jaarabonnement zijn inclusief verzend- en
administratiekosten.
Los nummer: € 10,-| Jaarabonnement (minimaal 3 nummers): € 25,-.
Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt
een toeslag op deze prijzen. Leden van Atlas, OmniHis en Orego
ontvangen minimaal 3 nummers per jaar.
Abonnementen of losse nummers bestellen via Bep Otterloo
06 46813881 | secretariaat @nedhis.nl o.v.v. abonnement.
ADVERTENTIEACQUISITIE | Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121

advertenties@klinkerenbikkels.nl

SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE
Atlas en Orego

Secretariaat NedHIS
Bep Otterloo | secretariaat@nedhis.nl | 06468 13 881

OmniHis

OmniHIS BV
Yvonne Vroom | info@omnihis.nl | 0900 666 44 47

AUTEURSRECHT | DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN BERUST BIJ DE AUTEUR(S). DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN HOEFT NIET IN OVEREENSTEMMING TE ZIJN MET HET DOOR DE GEBRUIKERSVERENIGINGEN GEVOERDE
BELEID. ARTIKELEN MOGEN ALLEEN WORDEN OVERGENOMEN EN/OF VERMENIGVULDIGD, OP WELKE WIJZE DAN OOK, NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDACTIE EN UITGEVER MET EEN BRONVERMELDING.

ISSN 1570/2693

DAVID ZORGT
VOOR SCHOON
DRINKWATER
IN ZUID-SUDAN
Onze mensen bieden wereldwijd
medische hulp. Daar waar dit het
hardst nodig is.

HELP MEE.
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

Gemakkelijker, sneller en minder kans op fouten

Promedico:

spilfunctie HIS bij ketensamenwerking

Straks kan de POH ‘gewoon’ in het HIS werken

Gemakkelijker en sneller werken, met minder kans op fouten. Het zijn centrale elementen in
de systemen die Promedico – mede met het oog op de toenemende samenwerking in de
eerste- en tweedelijns zorg – zelf en met partners ontwikkelt. Doelmatigheid staat centraal.
“Met de komst van de keteninformatiesystemen voor de eerstelijns

Promedico creëert daarmee niet alleen onderscheid in de markt, het

zorg is een enorme stap gezet naar meer efficiëntie bij de behandeling

zorgt in de huisartsenpraktijk voor meer gemak, snelheid, minder kans

van chronisch zieke patiënten”, zegt Product Owner Onno Minderaa

op fouten én verdere kostenbesparing, aldus Minderaa. “Het sluit

van Promedico. “De ketenpartners delen informatie en zien met één

naadloos aan op onze visie dat die informatie in het HIS van de

druk op de knop welke zorg de patiënt krijgt. Wat wij willen, gaat nog

huisarts beschikbaar is. Relevante informatie voor andere keten-

een stap verder en biedt straks veel voordelen voor multidisciplinaire

partners wordt direct gedeeld of vrijgegeven, zonder dat daarvoor

samenwerking.”

extra handelingen worden verricht. Om die reden ontwikkelen we ook
een open systeem. We werken nauw samen met Care2U, maar elke

POH in HIS

KIS-leverancier kan aanhaken.”

De innovatie waaraan Promedico momenteel werkt, stelt de praktijkondersteuner (POH) in staat informatie over chronisch zieke patiënten
‘gewoon’ in huisartsinformatiesysteem (HIS) Promedico-ASP vast te
leggen en van daaruit te delen met ketenpartners. Nu gebeurt dat nog
apart via het keteninformatiesysteem (KIS), waardoor sommige
informatie dubbel wordt ingevoerd of helemaal niet terug te vinden is.

“Elke KIS-leverancier
kan aanhaken”
Ontlasten

Vooruitlopend op de ontwikkeling participeerde Promedico in KIS

Het ontlasten van de huisarts staat eveneens centraal in andere in-

Care2U en koppelde het de eigen kennis van de huisartsenpraktijk aan

novatietrajecten van Promedico. Momenteel wordt de mogelijkheid

die over de werking van en in zorgketens. De samenwerking zal dit

ontwikkeld huisartsen in een afgeschermd webportaal voor patiënten

jaar leiden tot de eerste ‘release’ van het nieuwe systeem, het enige

hun visie op uitslagen te laten geven, zodat dat later niet telefonisch

met zo’n verregaande integratie tussen HIS en KIS. Geïntegreerd is

hoeft. Met FocusCura bouwt Promedico mee aan een telemonitorings-

dan onder meer het laten uitvoeren van labonderzoek voorafgaand

programma waarmee thuismetingen van chronisch zieke patiënten

aan een kwartaalconsult, de ketenzorgprotocollen, behandelplannen

voor de huisarts realtime in beeld zijn. “Zo helpen we de huisarts op

op maat en het (sociale) netwerk van de patiënt.

verschillende fronten zijn werk efficiënter te doen”, besluit Minderaa.

