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SLIMMERE MEDICATIEBEWAKING MET MFB’S
TIJDENS DE HIS DEMODAG GAF LEONORA GRANDIA VAN Z-INDEX
EEN PRESENTATIE OVER MEDISCH FARMACEUTISCHE BESLISREGELS
(MFB’S). Z-INDEX HEEFT INTERACTIES EN CONTRA-INDICATIES VAN
DE MEDICATIEBEWAKING AL VERTAALD NAAR MFB’S. WAT
BETEKENT DIT VOOR DE HUISARTS?

NEDHIS DEMODAG 2018 ‘VAN ELKAAR
LEREN IN EEN GEMOEDELIJKE SFEER’

TIJDENS DE JAARLIJKSE NEDHIS
DEMODAG TONEN HUISARTSEN
ELKAAR DE MOGELIJKHEDEN ÉN
BEPERKINGEN VAN HUN HIS AAN DE
HAND VAN THEMATISCHE OPDRACHTEN. DIT JAAR STONDEN ‘OVERZICHTEN
IN HET HIS’ EN ‘KIS IN HIS’ CENTRAAL.
OOK WERD ER GEDISCUSSIEERD OVER
HET STEEDS DRUKKER WORDENDE
BERICHTENVERKEER.

18

HET ONTSLUITEN VAN
PATIËNTENGEGEVENS

IN 2020 ZIJN ALLE NEDERLANDSE HUISARTSPRAKTIJKEN WETTELIJK VERPLICHT OM PATIËNTEN ONLINE INZAGE TE GEVEN IN
HUN MEDISCH DOSSIER. DE LHV, HET NHG EN INEEN HEBBEN DE KRACHTEN GEBUNDELD OM DE ACHTERBAN TE
ONDERSTEUNEN BIJ DE REALISERING VAN DIT PROCES. DAT GEBEURT IN DE VORM VAN HET VIERJARIGE PROGRAMMA OPEN:
ONTSLUITEN VAN PATIËNTGEGEVENS UIT DE EERSTELIJNSZORG IN NEDERLAND. DRIE ARTIKELEN DOEN UIT DE DOEKEN HOE
DEZE DIGITALE TRANSFORMATIE IN GOEDE BANEN WORDT GELEID.
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HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK
WAT IS ER SINDS 2016
VERBETERD?
NET ALS IN 2016 HEEFT DE LHV OOK DIT JAAR EEN
VERGELĲKINGSONDERZOEK GEHOUDEN ONDER
NEGEN HISSEN. HET LAAT ZIEN WELKE
VERBETERINGEN DE HIS-FABRIKANTEN DE
AFGELOPEN TWEE JAAR HEBBEN DOORGEVOERD.

26

DOSSIEROVERDRACHT
VAN HUISARTS OUDERENGENEESKUNDE
(SO)
OP DE FACEBOOKPAGINA DOKTERSASSISTENTEN
WORDEN NIEUWTJES EN ERVARINGEN
UITGEWISSELD EN VRAGEN VOORGELEGD. WE
BEANTWOORDEN EEN VRAAG OVER
DOSSIEROVERDRACHT AAN DE SPECIALIST
OUDEREN GENEESKUNDE.
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Kort nieuws

Markante mensen. Ron Dingjan

Column Monique Hollema-Spijker
Hulp bij digitaal ontsluiten van
patiëntengegevens

Column Isar Wulffaert

Column Lidwien Boons

Wat is de beste manier om papieren
dossiers te digitaliseren?

Column Roelf Norg
Tips en Trucs

Redactioneel
Met handige
weetjes overzicht houden
In het laatste nummer in
2018 besteden we veel
aandacht aan handige
weetjes voor de praktijk,
maar hebben we ook
oog voor ontwikkelingen in de toekomst. We
gaan even van achteren
naar voren door dit
nummer: de tips en trucs gaan over manieren om
overzicht te houden over het HIS wanneer er een patiënt tegenover je zit in de spreekkamer – toch een
van de basisvaardigheden om met een HIS te werken.
Bij uitstek een tip en truc die een nieuwe waarnemer
kan inzien voordat deze de eerste dag komt werken.
Maar ook voor de doorgewinterde HIS-gebruiker is er
wat uit te halen. We hebben dit onderwerp gekozen
omdat het HIS steeds meer informatie moet kunnen
verwerken. En het werd weer eens tijd om de markt af
te struinen voor scanmogelijkheden van de papieren
dossiers. Caroline Norg heeft uitgezocht hoe het zit
met de overdracht van het dossier aan de Specialist
Ouderen Geneeskunde. Bij ons in de regio staat er
expliciet bij dat men het EDI-bericht niet wil ontvangen. In navolging van de NedHIS Demodag gaan we
in op het project OPEN, waarvoor de overheid subsidie beschikbaar heeft gesteld. De bedoeling is dat
iedere zorgaanbieder per 2020 de patiënt inzage kan
bieden in een deel van zijn dossier. Dit roept natuurlijk
veel vragen op en een deel ervan komt in dit nummer
aan de orde via enkele interviews met beleidsmakers.
We hebben de uitkomsten van het HIS-vergelijkingsonderzoek 2018 geplaatst tegenover dat van 2016:
de meeste HISsen hebben wel degelijk vooruitgang
geboekt. Er zijn echter ook achterblijvers, die feitelijk
door de bodem zijn gezakt. Leonora Grandia kan in
simpele termen uitleggen wat de nieuwe farmaceutische beslisregels gaan betekenen. Een lezenswaardig
artikel dat een duidelijke vooruitgang schetst ten opzichte van de huidige praktijk. In de rubriek ‘Markante
mensen’ komt u Ron Dingjan tegen. Hij is voorzitter
van NedHIS, een veelzijdig mens, en naast huisarts en
bergbeklimmer ook een bevlogen bestuurder.
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Mag ik volgens de privacywet AVG per
e-mail medische gegevens verstrekken?
Er bestaat geen wettelijke

Tips bij het gebruik van e-mail

niceerd, kan medisch-

Dit wil niet zeggen dat patiëntgegevens nooit per e-mail mogen worden verstrekt. Wel adviseren wij om daarbij het volgende in het oog te houden:
1. Zorg ervoor dat uzelf en uw collega’s/medewerkers op de hoogte zijn van de regels
voor het gebruik van e-mail, bijvoorbeeld:
• Beperk zo veel mogelijk de gevoelige persoonsgegevens in de tekst van de e-mail
zelf.
• Stuur geen bijlagen mee waar gevoelige persoonsgegevens in staan.
• Dubbelcheck altijd de geadresseerde voor u op ‘verzenden’ drukt.
• Vraag de ontvanger om een bevestiging van ontvangst (dan ontdekt u het sneller als
het onverhoopt toch is misgegaan).
• Als er een collega weggaat bij de praktijk of deze juist tijdelijk komt versterken: regel
goed wie waarbij mag (autorisaties) en hef een e-mailadres op als de betreffende
collega niet meer in dienst/werkzaam is.
2. Gebruik alleen gewone e-mail als er geen vertrouwelijke (bijzondere) persoonsgegevens, zoals patiëntgegevens, worden verwerkt.
3. Kijk naar alternatieven voor het uitwisselen van informatie, zoals:
3.1 Uitwisseling tussen medewerkers van dezelfde instelling onderling: neem in uw
e-mail een link op naar het bestand, in plaats van het bestand zelf mee te sturen.
3.2 Uitwisseling tussen zorgverleners en zorginstellingen (en ook met leveranciers,
gemeenten): gebruik een veiligere manier dan het meesturen van een onbeveiligde bijlage in een e-mail:
Versleutel het Word-document (eenvoudig via 7-Zip) en verstuur het wachtwoord
van het bestand via een ander medium, zoals sms of WhatsApp.
Informeer bij collega’s of zij al gebruikmaken van beveiligde e-mailverbindingen
en sluit waar mogelijk aan; gebruik hiervoor bijvoorbeeld Zorgmail, Voltage, Zivver en dergelijke.
Gebruik een online portaal dat met multifactorauthenticatie is ingericht: naam en
wachtwoord + een derde kenmerk (zoals bij online bankieren met een token,
sms-code, enzovoort).
3.3 Uitwisseling tussen zorgverleners en cliënten/patiënten: voor het e-mailverkeer
tussen arts en patiënt hanteert de Autoriteit Persoonsgegevens de norm van versleuteling. Een arts mag dus met zijn patiënt mailen, mits de arts heeft gezorgd
voor:
• het versleutelen van de persoonsgegevens in een bijlage bij het e-mailbericht;
• het versleutelen van het e-mailverkeer tussen mailservers met een of meer
moderne internetstandaard(en). Voorbeelden van moderne internetstandaarden zijn STARTTLS, SPF, DKIM, PGP en S/MIME. Ook met patiënten kan
worden gemaild via veilige mailprogramma’s, zoals Voltage, Zivver en dergelijke.
En als de patiënt zelf als eerste met u wil e-mailen met gevoelige gegevens in een b
 ijlage?
Attendeer de patiënt op de mogelijkheid tot het versleutelen van een document met gevoelige gegevens (via 7-Zip) en vraag hem het wachtwoord op het bestand via een ander
medium aan u te versturen, zoals sms of WhatsApp.

inhoudelijke informatie

Meer lezen:

bepaling voor het gebruik
van e-mail bij het uitwisselen van medische gegevens, ook niet in de AVG
(Algemene verordening
gegevensbescherming).
Ze moeten wel voldoende
beveiligd zijn. Voordat de
gegevens per e-mail naar
een ander worden verzonden moet eerst vaststaan
dat de ontvanger de te
verzenden gegevens mag
ontvangen. Is vastgesteld
dát gegevens mogen worden verstrekt, dan rest de
vraag of dat via e-mail
mag. Het communiceren
via e-mail is niet zonder
risico. Wanneer u bijvoorbeeld Gmail gebruikt,
heeft Google toegang tot
de vertrouwelijke patiëntinformatie in de e-mail
berichten die u verzonden
of ontvangen hebt.
Ook uit het feit dat vanuit
of naar een bepaald
e-mailadres is gecommu-

worden afgeleid
(denk aan
psychiater@psychiater.nl).
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KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens
AVG Helpdesk Zorg en Welzijn: E-mail: om persoonsgegevens te delen.
Autoriteit Persoonsgegevens: Hoe kan ik veilig persoonsgegevens
via e-mail versturen?
Bronnen: KNMG en Pascale Hendriks (pascale@desluismcs.nl)

Minder regels in de zorg, meer tijd
voor de patiënt
In 2015 ontstond een actiegroep met de naam Het roer
moet om. Deze actiegroep
richtte zich tegen overbodige
bureaucratie en administratieve lasten, te grote macht van
zorgverzekeraars (samenwerking en gelijkwaardigheid) en
kwaliteit (het wantrouwen tegen professionals). Het manifest had succes: achtduizend
huisartsen hebben het ondertekend (zie de website www.
hetroermoetom.nu).

De LHV heeft de handschoen opgepakt en
er is een website gemaakt waarop de gemaakte landelijke afspraken stonden. Die
website heet www.hetroergaatom.lhv.nl.
Onder het kopje ‘Wat verandert er’ en vervolgens ‘Bureaucratie & administratieve
lasten’ kunt u lezen wat de gemaakte afspraken zijn. Hier is ook de zogenaamde
‘weigerbrief’ te vinden en de mogelijkheid
om misstanden of irritante instanties die
blijven vragen wat niet meer hoeft, te melden.
Ondertussen is de actie uitgebreid en hebben ook specialisten, fysiotherapeuten en
thuiszorgverpleegkundigen dezelfde stappen gezet. De actiegroep Het roer moet
om heeft in 2017 met de VVAA de zoge-

naamde ‘schrapsessies’ georganiseerd.
Hierbij is per beroepsgroep afgesproken
welke overbodige regels, formulieren afgeschaft moeten worden. Minister Bruins
heeft de ‘schrapkaarten’ (tien tot vijftien
items per beroepsgroep) in ontvangst genomen, mede ondertekend en er beleidsmedewerkers ‘op gezet’. Nu is er een
landelijke website gemaakt, beheerd door
VWS, waarop iedereen kan zien wat de
landelijke afspraken zijn: www.ordz.nl. Bekijk de hulpmiddelen en inspirerende
voorbeelden op deze website om ook zelf
aan de slag te gaan met (ont)regelen.
Bron: Pascale Hendriks
(pascale@desluismcs.nl)

Project ziektespecifieke overzichten
van het NHG
Op de HIS Demodag toonden de gebruikers van de verschillende HISsen
overzichten die in hun HIS te vinden
zijn. Daaronder bevonden zich ook
overzichten voor patiënten met een
chronische aandoening, bijvoorbeeld
de relevante diagnostische bepalingen
bij diabetes mellitus, waarbij informatie over PSA ontbrak. Dit alles in context met informatie over hoofdbehandelaarschap, medicatie voor diabetes
mellitus, maar ook contra-indicaties

(waarom heb je bijvoorbeeld die statine niet?). Zulke overzichten helpen
om inzichtelijk te maken hoe de pa
tiënt ervoor staat. Dat maakt het voor
zorgverlener en patiënt makkelijker
om hierover in gesprek te gaan en afspraken te maken. Momenteel worden
deze overzichten decentraal voor verschillende HISsen en KISsen uitgedacht. Veel werk voor iedereen. Recentelijk heeft een NHG-werkgroep onderzocht welke wensen er leven rond-

E-consult, hoe regelen we dat?
Bij 62 procent van de huisartsenpraktijken is een e-consult al mogelijk. Het
daadwerkelijke gebruik ervan is echter nog niet zo groot, ook al biedt het econsult meerwaarde voor huisartsenpraktijken en patiënten.
Om huisartsen op weg te helpen en de kansrijke e-health-toepassing een impuls te geven, hebben huisartsenorganisaties LHV en NHG samen met Nictiz
een interactief handboek voor huisartsenpraktijken ontwikkeld. Het is te
downloaden via de websites van NHG, LHV en Nictiz.
Bron: NHG, LHV en Nictiz

om ziektespecifieke overzichten en
hoe het NHG daarbij kan ondersteunen. In een volgend nummer van de
SynthesHis zullen we u uitgebreider
informeren over de stand van zaken.
Wanneer u nu al meer wilt weten
over dit project ziektespecifieke
overzichten van het NHG, dan
kunt u contact opnemen met
Maret Zonneveld
(mzonneveld@nhg.org).

Rectificatie

In het artikel ‘De fax verdwijnt, wat
nu?’ in het vorige nummer van SynthesHis is een foutje geslopen. Er
staat ‘Zorgmail is een besloten systeem: je kunt alleen een mail sturen
naar een deelnemer van Zorgmail.’
Dit is niet juist; het is wel mogelijk
om ook mensen die niet zijn aangesloten op Zorgmail een e-mail te
sturen.
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WOENSDAG 20 MAART 2019
wat is – naast de patiënt – een van de belangrijk
ste pijlers in de huisartsenpraktijk?
ANTWOORD: het huisartsinformatiesysteem (HIS) en alles
wat daarmee te maken heeft.
VRAAG:

En dáárvoor kom je naar het NedHIS-congres op
woensdag 20 maart 2019. Hét congres op het gebied van informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk. Dit jaar de 28ste jaargang, met vele sessies over de workflow in de huisartsenpraktijk.
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Op onze informatiemarkt staan tal van bedrijven die je de laatste snufjes kunnen laten zien en/
of je vragen kunnen beantwoorden.
En er komt een inspirerende keynotespeaker…
Die houden we nog even geheim.
Last but not least: je wordt de hele dag goed
verzorgd met onder andere een uitgebreide lunch
en tot slot een walking dinner.

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Sessies | Zo zijn er natuurlijk ook weer de sessies
over tips en trucs van de HISsen: CGM Huisarts,
Medicom, MicroHIS, OmniHis en Promedico.
Deze sessies zijn ieder jaar een groot succes. Er
is ook veel aandacht voor nieuwe ontwikkelingen
binnen de HISsen en dossieroverdracht.
• In 2020 is het wettelijk verplicht dat de patiënt
digitaal toegang krijgt tot de eigen gezondheidsgegevens. Al gehoord van OPEN (Ontsluiten Patiëntengegevens Eerstelijnszorg Nederland) en wat dit betekent voor de huisartsenpraktijk? Kom er meer over te weten en stel
vragen tijdens de sessie OPEN.
• Wat heb je in de praktijk aan Big Data? Ontdek
het bij Big Data geneest.
• Administratieve lastenverlichting. Landelijke afspraken: wat hoeft er niet meer en hoe ga je om
met verzoeken van instanties die zich niet houden aan (of niet weten van) de landelijke afspraken?
• De mogelijkheden rond telefonie zijn groot.
Wat is handig/zinvol voor een gemiddelde
huisartsenpraktijk?
• Veilig communiceren. Hoe richt je de praktijk
in? Over mogelijkheden en beperkingen.
• Declaja-declanee – wanneer en hoe declareren we nu wat en waar? Wat is handig om te
weten vóór je gaat declareren? Wat mag je nu
precies wanneer rekenen? Allemaal vragen
waarop zo breed mogelijk wordt ingegaan in
deze heldere, interactieve workshop.
• Even uit de comfortzone… Is de praktijk voorbereid op calamiteiten? Wat doe je bijvoorbeeld bij een stroomstoring? Op ludieke wijze
krijg je veel tips.
• Welke websites zijn te vertrouwen? Patiënten
raadplegen veelvuldig Google, maar welke
websites zijn nu betrouwbaar en wat zijn de
valkuilen?
• Natuurlijk weer veel aandacht voor dossieroverdracht.

• ICT-termen zijn niet altijd even duidelijk. Je
zult verrast staan over je ICT-kennis in de sessie ICT voor dummies.
• Natuurlijk ook dit keer aandacht voor AVG en
NEN 7510.
• En ook nog de sessies De Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en de koppeling
met het HIS, Medicatiebouwstenen, de medisch farmaceutische beslisregels.

Voor wie is het congres? | Huisartsen, assistentes, POH’ers, apothekers, managers in de
eerstelijnszorg, medewerkers van huisartsenposten, beleidsmakers in de huisartsenzorg en
andere geïnteresseerden
Accreditatie | Het congres is geaccrediteerd
voor huisartsen, doktersassistentes en
praktijkondersteuners.
Kosten | Deelnemers betalen € 100,per persoon.
Ben je huisarts én lid van Atlas, Orego,
OmniHis of VeGOM, dan kun je – zonder
extra kosten – twee praktijkmedewerkers
meenemen.
Ben je praktijkmedewerker en kom je
zonder de huisarts, dan kun je nog één andere
praktijkmedewerker meenemen. Ook dan
blijven de kosten € 100,-. Voorwaarde is wel,
dat de praktijk lid is van Atlas, Orego, OmniHis
of VeGOM.
De catering, lunch en diner zijn inbegrepen.

Waar en wanneer | Woensdag 20 maart 2019
Hotel Vianen , Prins Bernhardstraat 75,
4132 XE Vianen
Aanmelden | Deelnemen aan het NedHIScongres kan alleen door opgave via de
website www.nedhis-congres.nl. Je vindt
daar ook het complete programma en alle
praktische informatie. De inschrijving zal in
januari 2019 worden geopend. Schrijf in voor
de nieuwsbrief.
Het congres wordt georganiseerd
door NedHIS | NedHIS is de koepel van
gebruikersverenigingen van HISsen. In
NedHIS is 90 procent van de huisartsen
verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de
gebruikersverenigingen in het overleg met
gezamenlijke partners en onderhoudt contact
met landelijke spelers in de zorg, zoals NHG,
LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars.
Contactadres | NedHIS | Eikeboom 21
4101 VA Culemborg | Secretariaat@nedhis.nl |
www.nedhis-congres.nl

MARKANTE

MENSEN

RON DINGJAN

‘In de zorg kun je zaken
alleen goed regelen als je
samenwerkt’

FOTO MICKEY GRAAFLAND

In zijn vrije tijd beklimt hij graag bergen. Maar pieken en dalen kwam Ron Dingjan ook in
zijn loopbaan tegen. Huisarts worden met een plattelandspraktijk was het gedroomde
hoogtepunt, de weg ernaar toe was niet altijd gemakkelijk. Huisarts is hij nog steeds,
maar dan in Oosterhout. Het vak combineert hij met verschillende bestuursfuncties, waaronder het voorzitterschap van NedHis.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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‘IK BEN BLIJ DAT MEDICOM ZICH NA VEEL SOEBATTEN
HEEFT AANGESLOTEN BIJ NEDHIS’

H

et combineren van bezigheden is typerend
voor Dingjan. Zo werkte hij tijdens zijn
studie fysiotherapie als taxichauffeur. Hij
ging als fysiotherapeut aan de slag en studeerde
daarnaast geneeskunde. Zijn directiefunctie bij
een verpleeghuis combineerde hij met een studie
bedrijfskunde. Nu is hij huisarts en bestuurder bij
onder andere zorggroep Zorroo, VZVZ en NedHis.
‘Meerdere dingen tegelijk doen was voor mij een
noodzaak’, vertelt Ron. ‘Ik verliet het zwaar gelovige
nest op mijn zeventiende en heb sindsdien mijn eigen geld moeten verdienen. Maar stilzitten past ook
niet bij mij. Als ADD’er zit ik altijd boordevol ideeën
advertentie

en ik wil met elke nieuwe ontwikkeling mee. Mijn
geluk is dat ik weinig slaap nodig heb. Ik ga om half
twee naar bed en sta om half zeven weer op.’

Uitgeloot

Dingjan studeerde geneeskunde met maar één doel
voor ogen: ‘Ik wilde die plattelandsdokter worden
die iedereen in de omgeving kent. Juist toen ik afstudeerde werd het lotingssysteem voor de huisartsenopleiding ingevoerd. En ik werd uitgeloot. Ik moest
wel aan de bak, want ik had inmiddels een gezin. Ik
vervulde management- en beleidsfuncties bij een ziekenhuis en op het ministerie, en toen maakte ik de
fout om directeur te worden in een gereformeerd,
wat oubollig verpleeghuis, waarvoor ik met mijn gezin naar Groningen moest verhuizen. Daar heb ik
een paar jaar gewerkt en ik werd er alleen maar depressief van.’

Nu of nooit

excl. set-up

‘Op een vrijdagavond ging mijn telefoon: de KNMG.
Ze hadden een opleidingsplaats in Nijmegen, over
drie weken beginnen en direct beslissen. Voor mij
stonden twee kinderen in pyjama: klaar om naar bed
gebracht te worden. Ik had een directiefunctie met
een opzegtermijn. Ik was bezig met het laatste stukje
van mijn bedrijfskundestudie. En ik woonde in Groningen met mijn gezin. Ik was totaal verbouwereerd
en kon onmogelijk direct ja zeggen. ‘Dan bellen we
de volgende op de lijst’, klonk het aan de andere
kant van de lijn. Na een slapeloze nacht reed ik de
volgende ochtend naar Utrecht om een brief bij de
KNMG te bezorgen waarin ik uitlegde hoeveel spijt
ik had. Op maandag werd ik gebeld en uitgenodigd
voor een gesprek. Uiteindelijk kreeg ik een opleidingsplek en door met een andere student te ruilen
kon ik gewoon in Groningen studeren. Mijn droom

‘IK WIL MET ELKE NIEUWE
ONTWIKKELING MEE’
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‘WE MOETEN ERVOOR ZORGEN DAT WIJ DE REGIE
HOUDEN OVER DE COMMUNICATIE BINNEN DE ZORG’

kwam uit. Ik werd huisarts: eerst op het Groningse,
en daarna op het Friese platteland.’

‘… en toen begon het ICT-verhaal’

Inmiddels heeft Dingjan alweer 24 jaar een praktijk
in Oosterhout. ‘Mijn nieuwe collega’s drongen erop
aan dat ik overstapte naar Medicom, het systeem
waarmee alle huisartsen en apothekers hier werken.
Het was niet eenvoudig om mij te overtuigen, maar
na veel discussie over kosten en technische mogelijkheden ging ik overstag. Ik werd de eerste huisarts
die een pc had die tevens als terminal voor Medicom
fungeerde. Ik dacht: ze zullen me wel een heel lastige man vinden bij Medicom, maar ze konden mijn
veeleisendheid wel waarderen en vroegen me voor
de Commissie Applicatiebeheer. Ik ben blij dat Medicom zich na veel soebatten heeft aangesloten bij
NedHis. Ik ben van mening dat je in de zorg zaken
alleen goed kunt regelen als je samenwerkt. Medicom werd bovendien het meest gebruikte HIS. Dan
kun je het niet maken om je rug naar je collega’s toe
te keren, dan moet je er juist voor zorgen dat je dezelfde taal spreekt.’
‘Toen ik in Oosterhout begon, merkte ik hoe waardevol het is als je elkaars dossiers en die van de apotheek volledig kunt inzien. De kans op fouten is vele
malen kleiner, bijvoorbeeld met het voorschrijven
van medicatie. Het is bovendien reinigend voor je eigen manier van dossiervorming: dit doe je toch netter als het niet alleen voor jezelf is. De winst is
enorm. Je kunt efficiënter werken, beter samenwerken en de kwaliteit van zorg gaat omhoog. Laten we
dit landelijk realiseren! Met het EPD leken we een
grote stap in de goede richting te gaan zetten, maar
de wet op het EPD werd afgeblazen. Op dat moment
ben ik samen met Adriaan Mol met de directeur van
Nictiz gaan praten en betrokken geraakt bij de opzet
van VZVZ. Nog steeds zet ik me in voor dit dossier,
wat ik erg belangrijk vind.’

Niet regionaal, maar landelijk

‘Op dit moment gaat het in de eerste lijn veel over
regionalisering. Dat vind ik een fout woord. Als het

over zorg gaat, moeten we zaken landelijk benaderen. Waarom dat zo belangrijk is? Ik kan bijvoorbeeld eindelijk via het LSP een beperkte set aan medische gegevens inzien. Maar door de regioschotten
die de Tweede Kamer verplicht stelde, heb ik daar bij
de gemiddelde campinggast – hier verderop is een
heel grote camping – nog steeds niets aan. Ik geloof
ook niet in regio’s bouwen rondom ziekenhuizen.
Mensen zijn nu eenmaal niet patiënt bij maar één
ziekenhuis en ze gaan niet per se naar een ziekenhuis in de buurt. Ze hebben echter wel binding met
hun huisarts. Daarom moeten we ervoor zorgen dat
wij de regie houden over de communicatie binnen
de zorg. Dat kan alleen als we onze systemen zo inrichten dat we veilig en eenvoudig met elkaar en
met andere zorgverleners kunnen communiceren:
landelijk dus.’

Verantwoordelijkheid nemen

Naast de uitdaging van het optimaliseren van digitale communicatiemogelijkheden is de huisarts zelf
een zorgwekkend punt van aandacht voor Dingjan.
‘Tegenwoordig is er geen huisarts meer die zich op
het platteland wil vestigen. Er zijn überhaupt steeds
minder praktijkhouders en veel huisartsen kiezen
voor parttime werken. Wie neemt straks de verantwoordelijkheid voor de steeds complexere zorg voor
de almaar ouder wordende populatie? Daar maak ik
me wel zorgen over. Als de huisarts dat niet doet, is
er alsnog geen regie vanuit de eerste lijn.’
In de zorg zijn er nog genoeg bergen te beklimmen.
Dat weerhoudt Dingjan er niet van om buiten werktijd ook grote hoogten op te zoeken. Aan het eind
van dit jaar zal hij samen met zijn vrouw de Pachermo in Nepal proberen te bedwingen.

‘IK DACHT: ZE ZULLEN ME
WEL EEN HEEL LASTIGE MAN
VINDEN BIJ MEDICOM’
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Medicatiebewaking

medisch farmaceutis

Z-INDEX HEEFT
DE VOLLEDIGE
NIERFUNCTIE
BEWAKING AL
OMGEZET
NAAR MFB
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wordt slimmer met
che beslisregels
Tijdens de HIS Demodag gaf Leonora Grandia van Z-Index
een presentatie over medisch farmaceutische beslisregels
(MFB’s). Uiterlijk per 1 november 2020 moet deze nieuwe
vorm van medicatiebewaking met MFB’s zijn ingebouwd in
de HISsen. Het mag ook eerder, want Z-Index heeft interacties en contra-indicaties van de medicatiebewaking al
vertaald naar MFB’s. Wat betekent dit voor de huisarts?

D

e huidige medicatiebewaking
is gebaseerd op maximaal twee
factoren: bijvoorbeeld geneesmiddel en contra-indicatie. Er zijn
echter veel meer factoren van belang.
Op dit moment worden deze factoren
onder de aandacht gebracht in een
melding met een vaak lange adviestekst. Daarin staat dan bijvoorbeeld
dat als degene aan wie je dit middel
voorschrijft ouder dan zestig jaar is, je
ook maagbescherming moet toevoegen.
Een totaal overbodige melding als de
betreffende patiënt jonger is of als deze
al maagbescherming gebruikt. Dat kan
dus slimmer. Door meer factoren uit het
HIS op te halen, zoals leeftijd, gewicht
en bepaalde labwaarden, verdwijnen
irrelevante meldingen en verschijnen
er nuttige meldingen die nu ontbreken.
De meldingen zijn specifieker voor de
situatie van de betreffende patiënt.

Hoe werkt het?

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Beslisregels die nu toegevoegd worden,
bevatten patiëntfactoren, zoals leeftijd,
geslacht, labwaarden (creatinineklaring,
natriumspiegel, kaliumspiegel, lithium
spiegel, INR), aandoening en co
medicatie (meer dan één ander middel). Op de achtergrond loopt automa-

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

tisch een stroomschema waarin de
genoemde gegevens worden getoetst.
Op dit moment heeft Z-Index de volledige nierfunctiebewaking al omgezet
naar MFB. Dat betekent dat niet meer
bij elke patiënt ouder dan zeventig jaar
naar de eGFR wordt gevraagd. Als de
waarde er is, vraagt het systeem er niet
meer naar. Ook wordt automatisch beoordeeld of de labwaarde actueel genoeg is. Die mag – op basis van de
richtlijn – in dit geval maximaal dertien maanden oud zijn.

Aandachtspunten voor de
huisarts

Wat de huisarts zich moet realiseren, is
dat het systeem van MFB’s gebruikmaakt van gegevens die zijn vastgelegd. Goede registratie is dus goede
medicatiebewaking. Neem reuma als
risicofactor. Als reuma niet is genoteerd in het HIS, dan wordt dit dus ook
niet als risicofactor meegenomen. Z-Index dringt erop aan dat het HIS inzicht
geeft in het doorlopen stroomschema
en in eventueel ontbrekende gegevens.
Zo, niet standaard maar desgewenst,
kan de huisarts altijd nagaan welke gegevens er zijn geraadpleegd om tot een
bepaald advies te komen. Een ander

aandachtspunt: er kunnen meldingen
verschijnen over patiënten die je op die
dag niet hebt gezien. Tot nu toe trad
medicatiebewaking alleen in werking
tijdens het voorschrijfproces. Nu zou
dit bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren
als er een labwaarde binnenkomt die
wellicht om een wijziging in medicatie
vraagt. Wat is voor huisartsen wenselijk? Willen zij een melding op ieder
moment dat er een labuitslag binnenkomt of liever een lijstje aan het eind
van de dag?

Overleg met HIS-leveranciers

De komende tijd wordt de volledige
medicatiebewaking omgezet naar
MFB’s. Voor wat betreft interacties en
contra-indicaties is dit al gedaan. Ook
de nierfunctiebewaking is omgezet.
Met de HIS-leveranciers is overeengekomen dat per november 2020 de klassieke interactiebewaking uit de G-standaard verdwijnt. Leonora raadt de gebruikersverenigingen aan om op korte
termijn met de softwareleveranciers te
overleggen. Bespreek bijvoorbeeld hoe
het HIS ermee om moet gaan als er
nieuwe labwaarden binnenkomen. En
hoe het HIS het doorlopen pad laat
zien, zodat je weet waarop een advies
is gebaseerd qua gegevens. Gaat het
HIS gebruikmaken van de koppeling
naar de NHG-labcodetabel voor de
labwaarden? En hoe moet het HIS omgaan met nieuwe versies van een
MFB? Verder nodigt Leonora huisartsen uit om contact op te nemen met ZIndex als zij last hebben van onnodige
meldingen en als de aanwezigheid van
Z-Index gewenst is tijdens bijeenkomsten met de HIS-leveranciers.
leonora.grandia@z-index.nl
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NEDHIS DEMODAG 2018

‘Van elkaar leren in een

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Tijdens de jaarlijkse NedHIS Demodag tonen
huisartsen elkaar de mogelijkheden én beperkingen van hun HIS aan de hand van thematische
opdrachten. Dit jaar stonden ‘overzichten in het
HIS’ en ‘KIS in HIS’ centraal. Ook werd er gediscussieerd over het steeds drukker wordende berichtenverkeer.

D

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

e demodag vond plaats op 3 oktober in de
Schola Medica te Utrecht. Zes systemen werden hier door huisartsen vertegenwoordigd:
CGM Huisarts, Medicom, MicroHIS, OmniHis Scipio,
Promedico ASP en Promedico VDF. Na de opening
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door Leo van Rooijen beet Promedico ASP het spits
af met een demonstratie over overzichten in het HIS.
Hierna toonden ook de andere HISsen overzichten
van berichten, medicatie, behandelingen en verrichtingen, en demonstreerden zij diverse filteropties,
zoals het regelfilter, het episodefilter en het episodegroepfilter. De meeste overzichten konden de HISsen
probleemloos tonen. Verschillen lagen vooral in de
manier waarop en de volgorde waarin de gegevens
werden weergegeven.

Inzicht in wie wat doet en ziet

Alle systemen geven op een eigen manier toegang
tot ‘managementinformatie’. Daaruit valt af te lezen
wie wat heeft gedaan: met welke patiënten heeft
een medewerker contact gehad en welke verrichtingen zijn gedaan? In sommige systemen kan je ver-

gemoedelijke sfeer’
richtingen eenvoudig accorderen en corrigeren. De
mogelijkheden om te sorteren – bijvoorbeeld op medewerkers, postcodegebied, episodegroep – verschillen per systeem.
De aanwezigen reageerden enthousiast toen in CGM
de mogelijkheid om te sorteren op ‘alleen vergeten
verrichtingen’ werd getoond. Een van de laatste opdrachten binnen het thema ‘overzichten’ ging over
het zogenaamde loggen: kan je zien wie, wanneer,
welke gegevens in het HIS heeft ingezien? In Promedico ASP kan de huisarts sinds kort nagaan wie welke dossiers heeft geopend. In MicroHIS en Medicom
is de logfunctie wel ingebouwd, maar voor de huisarts niet makkelijk toegankelijk. In CGM is de logfunctie eenvoudig in te zien.

Moeten we alles willen ontvangen en
opslaan?

Belangrijkste vragen zijn: hoe gaan we de toenemende berichtenstroom veilig en efficiënt verwerken? En
is het HIS wel de plek waar alle berichten en data
bewaard moeten worden? Daar zijn de systemen op
dit moment in elk geval niet op ingericht, waardoor
het vaak veel tijd en energie en houtje-touwtje-oplossingen vergt om zaken op te slaan. De zorgprofessionals geven aan dat ze willen kunnen kiezen wat
ze opslaan. Dat kunnen ook delen van berichten zijn,

Discussie over toenemend
berichtenverkeer

EEN GROTE
VERBETERING NOEMT
MEN HET VERWIJZEN
VIA ZORGDOMEIN:
EFFICIËNT EN
EENDUIDIG

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Na de demonstratieronde over overzichten in het
HIS volgde een discussie over het berichtenverkeer.
Steeds meer berichten in een almaar grotere variëteit aan vormen bereiken de huisartsenpraktijk. Als
voorbeeld van een grote verbetering op dit vlak
noemt men het verwijzen via ZorgDomein: efficiënt
en eenduidig. Problemen hebben de huisartsen met
berichten die ze binnenkrijgen via ZorgDomein en
de ZorgMail-postbus. Beide zijn veilig en bevatten in
de regel relevante informatie. Zorgdomein werkt beter samen met het HIS dan Zorgmail.

Jesper van Deelen, huisarts
‘Ik zie vandaag dat alle HISsen zo’n beetje hetzelfde aan inhoudelijke functionaliteit leveren. Het gras is niet overal groener. Een interessant punt is dat we binnen de gezondheidszorg allemaal anders communiceren. Wat we nodig hebben is
een centraal orgaan dat regelt hoe we communiceren en informatie uitwisselen. Dan wordt het ook mogelijk om alles op
een centraal punt inzichtelijk te maken. Anders krijg je hetzelfde als vroeger met recepten. Die konden mensen aanvragen via de herhaalreceptenlijn, de fax werd ervoor gebruikt,
patiënten kwamen met lege doosjes aan de balie, het kon via
de website en daarna kwam ook nog het patiëntenportaal erbij. En voor elke manier moet je als huisarts op een andere
plek de aanvragen verzamelen. Dat is niet werkbaar.’
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‘WILLEN WE NIET TE VEEL OPSLAAN?’,
VRAAGT EEN DEELNEMER ZICH AF

Pascale Hendriks, huisarts
‘Ik zag tijdens de demonstraties prachtige overzichtjes met
managementinformatie die kunnen helpen bij het goed
organiseren van het werk in de praktijk. Die wil ik ook wel,
dus dat ga ik de leverancier laten weten. Na de demonstraties was er een discussie over het berichtenverkeer.
Dat zet me aan het denken. Als je het mij vraagt verkeren
we in een digitale chaos. In de wanhoop wens je soms dat
er landelijk beleid op komt. Intussen gaan we al polderend
verder. Het zit niet in de Nederlanders om zich te conformeren aan een landelijke manier. Als er onbegrensd informatie en manieren van communiceren bij komen, moeten
we als huisartsen zelf heel duidelijk hebben hoe wij het
willen doen en duidelijke grenzen stellen. Het lijkt mij leuk
om met mijn regio te bedenken welke kant wij op willen.
Persoonlijk heb ik er bewust voor gekozen om mijn ZorgMail niet te activeren. Ik wil niet ook nog eens op die manier berichten binnenkrijgen.’
FOTO’S MICKEY GRAAFLAND

Wieteke van de Sande,
zorgcoördinator SEZ
‘Ik werk voor een zorggroep die geen KIS meer
heeft. Dus ik was benieuwd naar de KIS in HISdemonstraties van de verschillende systemen.
Wij werken met zes verschillende HISsen binnen
de zorggroep. Voor mij is het handig om de ins
en outs te weten, zodat ik praktijken weer beter
kan ondersteunen. Het valt me op hoeveel de
verschillende HISsen qua functionaliteit op elkaar lijken. Het ziet er een beetje anders uit of
het heeft een andere naam, maar uiteindelijk
kunnen ze in grote lijnen hetzelfde. Waarom
hebben we dan zo veel verschillende HISsen in
zo’n klein land als Nederland? Wegen de voordelen van het kunnen kiezen uit zo veel systemen echt op tegen alle kosten en problemen
die het ook met zich meebrengt?’
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HET VERGT VAAK VEEL TIJD EN ENERGIE EN HOUTJETOUWTJE-OPLOSSINGEN OM ZAKEN OP TE SLAAN

FOTO MICKEY GRAAFLAND

of alleen een foto uit een bericht. ‘Willen we niet te
veel opslaan?’, vraagt een deelnemer zich af. Vroeger
omschreef je een consult op de groene kaart ook in
één tekstregel. Dit principe zou je ook kunnen hanteren bij het verwerken van berichten, digitale overleggen en telefoontjes.’ Iemand anders voegt toe: ‘We
moeten niet alles willen ontvangen en verwerken, je
moet vooral overal bij kunnen. Denk aan alle metingen die via partijen als Apple en Philips beschikbaar
komen. Laat de patiënt deze informatie beheren en
spreek af wat je er als huisarts mee doet.’

Landelijk afspraken maken

Meerdere aanwezigen vinden dat het HIS de plek
moet blijven waar alle relevante informatie over een
patiënt verzameld wordt. Het lijkt in elk geval goed
om afspraken te maken over wat de huisarts opslaat.
Om dit op een veilige en efficiënte manier te kunnen
doen, zijn er ook landelijke afspraken nodig over de
wijze van aanleveren en de opbouw van berichten.
Een vertegenwoordiger van het NHG geeft aan dat
dit onderwerp ook aan bod komt in de klankbordgroep van het HIS-referentiemodel. Hoe kan je met
het oog op alle beschikbare informatie een dossier
goed beheren en daar verantwoordelijk voor zijn? Er
wordt niet alleen gekeken naar het automatiseringsaspect, maar ook naar de inhoudelijke vraag.

KIS in HIS

Het onderwerp van de tweede demonstratieronde
was ‘KIS in HIS’. Huisartsen toonden tips en trucs,
handigheden en onmogelijkheden in hun systeem.
Handig is bijvoorbeeld dat bij patiënten met COPD
de CCQ-score automatisch wordt uitgerekend na het
invullen van de antwoorden. Dit gebeurt al in vijf
van de zes systemen. Ook de COPD-ziektelastmeter
is in meerdere systemen beschikbaar. CVRM-risicoschatting blijkt een functionaliteit die alle gebruikers
wensen. In de demonstratie van Promedico ASP was
de meerwaarde hiervan goed te zien. Een grafiek
toont hoe een patiënt scoort ten opzichte van het gemiddelde in de populatie. De effecten van veranderingen in bloeddruk, roken en bijvoorbeeld cholesterol worden ook mooi getoond. Wat zinvol is om aan
te pakken, wordt hiermee heel duidelijk.

Gordon Oron, huisarts
‘Ik zat vroeger in NedHIS-bestuur en gaf zelf ook demo’s tijdens de demodag. Ik vind het nu leuk om te komen kijken.
Op de meeste punten ben ik heel blij met mijn HIS en ik ontdek hier toch weer verbeterpunten. Die neem ik mee. Een
overzicht van activiteiten per medewerker inclusief autorisatie
bijvoorbeeld, dat mis ik nu echt. Er worden hier ook taaie
dossiers besproken, zo gaat het al jaren over goede gegevensuitwisseling en de benodigde koppelingen. De combinatie van marktwerking en samenwerking lijkt op dat punt verlammend te werken. Wat mij betreft wordt er op dit punt van
hogerhand een besluit genomen: dit is de taal waarin jullie
moeten communiceren en zo zien de “stekkers” eruit.’
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‘IEDEREEN IS HIER ZELF DE JAARCONTROLE
IN ELKAAR AAN HET TIMMEREN.
KAN DAT NIET BETER LANDELIJK?’
Over KIS-functionaliteit in het HIS zegt een vertegenwoordiger van het NHG: ‘Het valt mij op dat iedereen hier zelf de jaarcontrole in elkaar aan het
timmeren is. Kan dat niet beter landelijk? Zodat iedereen het kan overnemen en naar eigen inzicht kan
aanpassen? Denk aan een inhoudelijke basis voor
een slimme vragenlijst: deze toont alleen relevante
vragen voor een bepaalde patiënt en alleen vervolgvragen waar nodig.’
Tijdens de discussie kwam verder naar voren dat
dubbele registratie en dossiervorming – in zowel HIS
als KIS – voorkomen moet worden. Een goede koppeling is noodzakelijk. Manon Kuilboer van VZVZ
merkte op dat er wordt gewerkt aan een landelijke
zorginfrastructuur voor het gestandaardiseerd uitwisselen van gegevens.

Marianne Le Comte, apotheker
en werkzaam bij het KNMP
Geneesmiddel Informatie Centrum
‘Ik weet het nodige van apothekersinformatiesystemen en ik
vind het interessant om hier een keer te komen luisteren. Tot
nu toe heb ik opvallend weinig over medicijnen gezien bij de
presentaties, maar wellicht was dat ook niet het onderwerp van
deze dag. Dan realiseer ik me weer eens dat wat voor ons apothekers hoofdzaak is, slechts een onderdeel van het werk van
de huisartsen is. Ik snap nu ook waarom mijn huisarts me niet
aankijkt wanneer ik op consult ben. Er zijn in het HIS zo ontzettend veel vakjes in te vullen en aan te vinken. En dan al die
manieren van communicatie. Dat lijkt mij niet te doen. Bij ons
gaat vrijwel alles per mail en dat is al nauwelijks bij te houden.’

Middagprogramma

Na de lunch waren er presentaties over de functionaliteit Medisch Farmaceutische Beslisregels, OPEN
(Ontsluiten van Patiëntengegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) en het Verhuisbericht. Doel hiervan was niet alleen het overbrengen van informatie,
maar ook het kijken naar wenselijke synchronisatie:
hoe kunnen we samen werken aan zaken die op de
ontwikkelagenda staan, zodat we er allemaal profijt
van hebben? De ontmoetingen en uitwisselingen van
kennis, wensen en ideeën tijdens deze demodag
hebben hier zeker weer aan bijgedragen!

Mariëlle van Genderen,
assistente en POH

16 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2018

FOTO MICKEY GRAAFLAND

‘Het is voor mij de eerste keer dat ik de demodag bezoek. Ik werk met Promedico ASP en ik
vind het leuk om te zien hoe de andere HISsen
werken. Ik zag bijvoorbeeld een directe koppeling naar Ksyos-oogonderzoek en dat lijkt mij
ook handig. Tijdens vorige demodagen hebben
collega’s ook al ideeën opgedaan voor verbeteringen in ons HIS. Die koppelen we dan weer
terug aan de leverancier en die reageert er vaak
snel op.’

MONIQUE HOLLEMA-SPIJKER,
DOKTERSASSISTENTE
(MONIQUE_HOLLEMA@OUTLOOK.COM)

Mondelinge
afspraken vastleggen

In de week waarin ik het boek Het
laatste woord van Alena Graedon
had uitgelezen, waarin een verhaal
staat over woorden die betekenisloos worden, kwam de auditeur van
het NPA op bezoek. De vervaldata
van alle naalden, spuiten en instrumentarium waren gecontroleerd,
protocollen gereviseerd en geüpload naar het NPA-web. Retour
gekomen verbandmiddelen en medicatie van (overleden) patiënten
die nog wel eens van pas konden
komen, waren zorgvuldig opgeborgen op een plek waar de auditeur
niet zou komen. We deden ons
kunstje en de auditeur ging weg
met het voorstel om astmapatiënten in kaart te brengen. (Hij had
waarschijnlijk die ochtend net De
eerstelijns (september 2018, p. 3233) gelezen.) Het andere puntje was
dat het zinvol was om ‘mondelinge
afspraken schriftelijk vast te leggen…’ Het is dat ik stond toen mij
dat verteld werd, anders was ik van
mijn stoel gevallen van het lachen.
Ik heb in de online Dikke Van Dale
opgezocht wat mondeling betekent
om zeker te weten dat ik niet fout
zat: ‘mon·de·ling (bijvoeglijk naam-

woord, bijwoord) 1. in gesproken
woorden uitgedrukt; niet schriftelijk’.
Tot zover de betekenis van woorden bij het NPA. Mocht u binnenkort ook een auditeur op bezoek
krijgen en deze suggestie krijgen, ik
heb alvast een antwoord voor u
bedacht: ‘Wij vergaderen xx per
jaar en daar worden notulen van
gemaakt. Op deze manier worden
mondelinge afspraken schriftelijk
vastgelegd.’ Iedereen blij. Als hij
daar over doorzaagt, wijs dan op
uw inwerkprotocol voor nieuw personeel. Daarin staat dat de nieuwe
collega de eerste week een-op-een
meeloopt en zo alle (belangrijke)
mondelinge afspraken aan bod
komen en er daarnaast op wordt
gewezen waar de protocollen en
notulen te vinden zijn. Kunstje gedaan. Applaus gekregen.
Nog leuker zou het zijn als u de
Dikke Van Dale erbij pakt en een
échte inhoudelijke discussie gaat
voeren. Want als de NPA mondelinge afspraken zo graag schriftelijk
wil zien, zou het resultaat een behoorlijke obstructie voor de workﬂow zijn. Al die kleine dingen die
wij dagelijks verbeteren, bijsturen
en aanpassen, dat gebeurt in enkele zinnen. Tijdens de kofﬁepauze,
de lunch, een kort overleg. Protocol
34: ‘Het schriftelijk vastleggen van

mondelinge afspraken. Werkwijze:
alle communicatie gedurende de
dag wordt opgenomen om aan het
eind van de dag te worden beluisterd door medewerker A die het
vastlegt in formulier K.’
Op de website van het NPA lees ik:
‘… [de] NHG-Praktijkaccreditering
is van, voor en door huisartsen. De
Deelnemersraad biedt deelnemende praktijken een platform om gericht mee te denken en wensen en
ideeën voor te leggen aan de directie van NPA…’
Hebben huisartsen echt zo weinig
te zeggen? Of wordt er gedacht
dat er weinig te zeggen is?
Marco Blanker schreef in zijn blog*
op de dag dat de auditor bij ons
langskwam: ‘Ik wil geen interessantere audits. Ik wil de komende jaren
helemaal geen audit meer (…) We
zijn uitgedanst.’
Als huisartsen met zorggroepen
tegelijk besluiten dat de manier
waarop het NPA is opgezet niet
meer voor hen werkt, dan zal de
audit moeten veranderen. Hoeven
we niet meer jaarlijks een kunstje
uit te voeren waar we zelf het nut
niet van inzien en dat onze werkwijze niet beter maakt.’
https://www.medischcontact.nl/
opinie/blogs-columns/blog/uitgedanst.htm

*

DECEMBER 2018 • SYNTHESHIS • 17

Huisartspraktijken
spelen eerste viool bij
digitale vernieuwing

In 2020 breken er nieuwe tijden aan. Vanaf dat moment
zijn alle Nederlandse huisartspraktijken wettelijk verplicht
om patiënten online inzage te geven in hun medisch dossier. De LHV, het NHG en InEen bundelen de krachten om
de achterban te ondersteunen bij de realisering van dit
proces. Dat gebeurt in de vorm van het vierjarige programma OPEN: Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de
Eerstelijnszorg in Nederland.

ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL
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O

p 27 juni is het zogenaamde
Hoofdlijnenakkoord getekend.
Daarin is een fors bedrag gereserveerd om de digitale transformatie
in goede banen te leiden – 75 miljoen is voor OPEN. Aan ambitie geen
gebrek: in 2022 moet 40 procent van
de Nederlanders de online mogelijkheden benutten. De vergaarde medische
gegevens worden opgeslagen in een
Persoonlijke GezondheidsOmgeving
(PGO), die gratis voor patiënten beschikbaar komt. Goed geïnformeerde

IK WIL LATEN ZIEN DAT DEZE ONTWIKKELING
HET WERK WAARDEVOLLER, MAKKELIJKER
EN LEUKER MAAKT
burgers, is het idee, zijn in staat medeverantwoordelijkheid voor de eigen
gezondheid te dragen. Daar heeft ook
de zorgverlener baat bij.
Bart Brandenburg, huisarts van oorsprong, is een van de architecten van
het programma OPEN. We vroegen
hem naar de ins en outs van de digitale transformatie in de zorg.
U bent kwartiermaker voor het programma OPEN. Wat behelst dat?
‘Op verzoek van LHV, NHG en InEen
heb ik een programmaplan geschreven
voor de digitale ontsluiting van de
huisartsenzorg en dat heet OPEN.
Andere zorgsectoren – ziekenhuizen,
ggz, verpleeghuiszorg en geboortezorg
– ontwikkelen soortgelijke programma’s. Al die medische gegevens komen
binnenkort op gestandaardiseerde wijze ter beschikking van de patiënt.
Huisartsenpraktijken spelen bij dit
alles de eerste viool: immers, 90 procent van de Nederlanders heeft een
dossier bij de huisarts en dat al vaak
tientallen jaren lang. Patiënten die dat
willen kunnen hun medische gegevens, afkomstig uit verschillende bronnen, verzamelen en bijeenbrengen in
een PGO. Dat is een app of een website die de patiënt beheert en desgewenst aanvult met eigen informatie.
Het programma MedMij stelt de spelregels op en toetst of de aangemelde
PGO’s aan de gestelde veiligheidseisen
voldoen. Is dat het geval dan krijgen
ze het MedMij-stempel.’
‘Welke medische gegevens krijgt een
patiënt al dan niet te zien?’ Het Nederlands Huisartsen Genootschap en

de Patiëntenfederatie Nederland hebben hieromtrent een richtlijn opgesteld. Als een patiënt aan de huisarts
inzage vraagt in zijn medische gegevens krijgt hij of zij informatie betreffende negen items te zien (zie het kader). Persoonlijke aantekeningen van
de huisarts krijgen patiënten niet onder ogen. Ik heb begrepen dat niet alle
HISsen de mogelijkheid bieden om die
aantekeningen apart te houden.
We hebben inmiddels twee consultatierondes achter de rug en dat heeft
geresulteerd in een verlanglijst richting leveranciers. Zij moeten hun
systemen aanpassen om aan het programma mee te kunnen doen. Om
pragmatische redenen is ook besloten
het journaal pas beschikbaar te stellen
vanaf het moment van digitale ontsluiting. Zo voorkom je dat zorgverleners
met terugwerkende kracht hun aantekeningen moeten doorspitten op zoek
naar informatie die niet voor vreemde
ogen is bestemd.’
OPEN kiest voor een regionale insteek. Waarom? ‘Met het programma
bij vijfduizend huisartspraktijken
langsgaan is ondoenlijk. Eén landelijk
model maken en dat van bovenaf aan
heel Nederland opleggen, werkt evenmin. Daarmee negeer je de regionale
verschillen. We kiezen voor maatwerk
met voldoende schaalgrootte en dan
kom je uit bij een regionaal model,
waarbij iedere regio kan instappen op
het eigen niveau. Ik word heel enthousiast van de reacties die ik uit sommige regio’s krijg. Dan wordt er gevraagd: “Mogen wij als eerste beginnen?” Hoopgevend.’

Medio 2020 is de deadline. Kort dag.
‘We moeten er hard aan trekken om
ervoor te zorgen dat medio 2020 aan
de wettelijke verplichting wordt voldaan. Dat is niet alles: we moeten ook
zorgen dat die digitale mogelijkheden
benut worden. Als je alleen de mogelijkheid creëert en verder niets onderneemt, krijg je een spontaan gebruik
van een paar procent en dan houdt
het op.’
Negen items die in eerste
instantie worden uitgewisseld
• Actuele episodes
(met en zonder attentiewaarde)
• Afgesloten episodes
met attentiewaarde
• Behandeling
• Profylaxe en voorzorg
• Medicatie-overgevoeligheid
• Correspondentie
• Resultaten bepalingen
(laatste 14 maanden)
• E (Evaluatie)- en
P (Plan)-regels van
het consult

U opteert voor 40 procent van alle
Nederlanders die online gaan. ‘We
weten uit praktijkvoorbeelden dat het
mogelijk is. Er is een kritieke grens
van 15 tot 20 procent die je moet zien
te bereiken. Als je die passeert, gaat
het zich rondpraten en zie je een vrij
spontane doorgroei naar 40 tot 50
procent. Voor zo’n doorbraak heb je
een gebruiksvriendelijke technologie
nodig, plus enthousiaste patiënten en/
of enthousiaste zorgverleners. Met
alleen enthousiaste patiënten kom je

PERSOONLIJKE AANTEKENINGEN VAN DE
HUISARTS KRIJGEN PATIËNTEN NIET ONDER OGEN
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Bart Brandenburg, huisarts van oorsprong, één van de architecten van het programma OPEN.

ook al een eind: zij kunnen traditioneel ingestelde zorgverleners over de
streep trekken. Omgekeerd kan het
enthousiasme van een dokter aanstekelijk werken richting de patiënt.’
Er is flink in de buidel getast om
OPEN tot een succes te maken. ‘Vijfenzeventig miljoen is inderdaad een
fors bedrag. Het overgrote deel is bestemd voor praktische hulp, ondersteuning en financiële compensatie
voor de tijd en energie die huisartsen
en medewerkers in deze transitie steken. Een kleiner deel is bestemd voor
het aanstelleen van regionale projectleiders en technische aanpassingen.’
Beseffen huisartsen wat er op hen afkomt? ‘Ze zijn niet onnozel, staan
middenin de maatschappij en zien tal
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van digitale ontwikkelingen om zich
heen. Tegelijkertijd is het best ingewikkeld om alles goed te volgen. Je
hebt OPEN, MedMij, PGO’s – om mensen enthousiast te krijgen moet je helderheid scheppen. Ik wil laten zien dat
deze ontwikkeling het werk waardevoller, makkelijker en leuker maakt, en
aanhaakt bij zaken die huisartsen belangrijk vinden: persoonsgerichte
zorg, eigen regie, zelfmanagement en
samen beslissen.’
Wat drijft u? ‘Dit programma moet
leiden tot een gezonder Nederland.

Een Chinees spreekwoord zegt: geef
mensen een vis en ze hebben een dag
te eten. Leer ze vissen en ze kunnen
zich de rest van hun leven redden. Ik
heb het idee dat ik vroeger als huisarts
vooral bezig was met het uitdelen van
vissen. Met OPEN leren we mensen
vissen. Daarmee verbeteren ook het
werkplezier en de kwaliteit van leven
van zorgverleners – zij krijgen goed
geïnformeerde patiënten tegenover
zich. Ik hoop dat achteraf iedereen
concludeert: “Waarom hebben we dit
niet eerder gedaan, maar wat fijn dat
het nu mogelijk is.”’

DIT PROGRAMMA MOET LEIDEN
TOT EEN GEZONDER NEDERLAND

Grip op eigen
gezondheid
WIE KRIJGT
WANNEER
TOEGANG TOT
ZIJN MEDISCHE
GEGEVENS?

FOTO MICKEY GRAAFLAND

De koepel van HIS-gebruikersverenigingen, NedHIS, is
slechts zijdelings betrokken bij het digitaal ontsluiten van
medische gegevens voor patiënten. Niettemin is Ron Dingjan, huisarts en sinds kort voorzitter van NedHIS, enthousiast. ‘Inzicht in de eigen medische gegevens biedt mensen
grip op hun gezondheid.’

D

e start van het programma
OPEN – Ontsluiten van Patientgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland – is enigszins aan
de aandacht van de gebruikersverenigingen ontsnapt. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
eiste alle aandacht op. Daarnaast had
NedHIS te maken met bestuurswisselingen: Adriaan Mol vertrok als voorzitter, Leo van Rooijen volgde hem als

ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

interim op en daarna nam Ron Dingjan het stokje over. ‘We zijn een beetje
teleurgesteld dat het zo is gelopen,’
zegt Dingjan, ‘maar we moeten ook de
hand in eigen boezem steken. Toen wij
een jaar geleden op informele wijze te
horen kregen dat dit eraan zat te komen, hebben we niet alert gereageerd.
Inmiddels zijn we in gesprek met de
programmamakers.’
In zijn eigen praktijk maakt Dingjan

gebruik van de mogelijkheid om online het eigen dossier in te zien, een
afspraak te maken of een herhaalrecept aan te vragen. Toch wordt er
slechts mondjesmaat gebruikgemaakt
van de geboden mogelijkheden. Inloggen met een DigiD plus sms-verificatie
blijkt toch lastig. ‘Bij digitale ontsluiting krijgen we te maken met diezelfde drempel’, zegt Dingjan. ‘De overheid is druk doende om de toegang tot
de eigen gegevens technisch zo eenvoudig mogelijk te regelen, maar heeft
daarbij te maken met strikte wetgeving rondom privacy. Dat wordt nog
een lastige klus.’

Bezorgdheid

Zonder financiële compensatie is de
digitale ontsluiting een doodgeboren
kind, weet Dingjan. De voorzitter is
dan ook verheugd dat er geld beschikbaar komt om huisartsen te compenseren voor hun inspanningen. ‘Niet iedereen zit op hetzelfde niveau. Je hebt
dokters die al langere tijd gebruikmaken van het patiëntportaal, waarbij
patiënten delen van het dossier te zien
krijgen. Voor anderen is dit nog een
brug te ver. Zij moeten niet alleen leren hoe ze met de nieuwe wettelijke
verplichting omgaan, maar ook hun
patiënten stimuleren gebruik te maken
van de geboden mogelijkheid.’
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Bezorgd zijn huisartsen over de persoonlijke aantekeningen die in de nabije toekomst niet langer door partners kunnen worden ingezien. Dat is
lastig als je parttime werkt en je collega wilt attenderen op een patiënt die
bijvoorbeeld erg onrustig is. Een ander
punt van zorg betreft de informatie in
de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Dingjan: ‘Gebruikers lijken niet altijd te kunnen zien van welke zorgverlener de informatie afkomstig is. Dat moet veranderen en daar
gaan we ons hard voor maken.’

Uiteindelijk iedereen blij

In 2022 moet 40 procent van de Nederlanders gebruikmaken van de digitale informatie-uitwisseling met de
huisarts. Een ambitieus streven, meent
Dingjan. ‘Als ik naar mezelf kijk – ik
ben niet ziek, heb geen noemenswaardige kwalen –, dan heb ik totaal geen
behoefte om in mijn dossier te grasduinen. Datzelfde geldt voor 40 procent van de mensen, want die zijn
evenmin ziek. Een andere juridischtechnisch interessante kwestie betreft
de kinderen, de hoogbejaarden, hun
familieleden. Wie krijgt wanneer toegang tot zijn medische gegevens? Allemaal vragen waarop ik het antwoord
schuldig blijf.’
Bij het programma OPEN staan de
neuzen dezelfde kant op. De voorzitter
hoopt vurig dat ook alle huisartsen de
digitale transitie omarmen. ‘In het verleden is er in huisartsenland wel eens
tweespalt geweest. Dat is jammer en
onnodig. We hebben nu te maken met
een wettelijke verplichting, waar we
zo goed mogelijk aan moeten voldoen.
Van het resultaat wordt uiteindelijk iedereen blij.’

VOOR SOMMIGE
DOKTERS IS
DIT NOG EEN
BRUG TE VER
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Het digitaal
ontsluiten
van patiëntendossiers
Carin Littooij, huisarts en bestuurder LHV, is lid van de
stuurgroep van OPEN (Ontsluiten van Patiëntgegevens uit
de Eerstelijnszorg in Nederland). Doel van het programma:
het in goede banen leiden van de digitale ontsluiting van
patiëntgegevens in de huisartsenzorg. ‘Het is ons gelukt
om een doortimmerd programma in elkaar te draaien.
Ruimhartige financiering, regionale organisatie, voorlichting en scholing, afstemming met ICT-leveranciers: alles is
geregeld. Ik ben trots op het resultaat.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Wat kopen huisartsen en medewerkers voor het ontsluiten van patiëntgegevens?
‘Deze wettelijke verplichting heeft
voordelen voor alle betrokken partijen. Patiënten die hun huiswerk hebben gedaan, komen beter voorbereid
op consult. Dat kan zodoende efficiënter en zinvoller verlopen. Er is meer
tijd voor de problematiek van de patient, er zijn meer mogelijkheden om
samen te beslissen. Dat komt de gelijkwaardigheid van de arts-patiëntrelatie
ten goede en kan het werkplezier van
huisartsen en medewerkers aanzienlijk
verhogen.
Aan de andere kant moeten we ook
eerlijk zijn en erkennen dat deze werkwijze zeker in het begin tot allerhande
vragen kan leiden. Dat is vrijwel altijd
het geval als je veranderingen doorvoert. De gedachte achter dit alles is
niettemin duidelijk: wij willen de pati-

ent optimaal in de gelegenheid stellen
de regie over de eigen gezondheid in
handen te nemen.’
Verwacht u dat OPEN de manier
waarop u het eigen HIS gebruikt beinvloedt?
‘In mijn optiek verandert er niet veel.
De patiënt krijgt inzage, maar het HIS
blijft het dossier van de huisarts. Zelf
gebruik ik de E- en P-regel altijd als samenvatting van het consult. Ik tik dat
in op de computer, lees het tegelijkertijd hardop voor aan de patiënt en informeer: “Is dit wat we hebben besloten?” Ons werk bestaat ook nu al voor
een aanzienlijk deel uit overleggen,
registreren, uitleggen aan de patiënt.
Dat verandert niet noemenswaardig,
maar wordt straks beter ondersteund.’
Hoe staat het met inzage voor pubers
en hoogbejaarden?

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Carin Littooij, bestuurslid LHV

‘Dat moet bij de verdere inrichting van
het programma samen met juristen
worden bekeken. Op dit moment hebben ouders en hun twaalf- tot zestienjarige kinderen gezamenlijk inzage.
Vanaf zestien jaar wordt de jongere
geacht zelf verantwoordelijkheid te
kunnen dragen. Hoogbejaarden kunnen ervoor kiezen om een mantelzorger toegang te geven tot hun dossier.’
Wat te doen als de digitale systemen

haperen? Wordt de praktijk dan
overspoeld met telefoontjes van
ongeruste patiënten?
‘Onze ICT-systemen haperen hoogstzelden. Niettemin moet er wel degelijk
ondersteuning komen waar huisartsen
en patiënten terecht kunnen met hun
vragen.’
In hoeverre beseffen uw collega’s wat
hen te wachten staat?
‘Ik vermoed dat de meesten tot over

IK VERMOED DAT DE MEESTE
HUISARTSEN NOG NOOIT VAN
OPEN HEBBEN GEHOORD

de oren in het werk zitten en nog
nooit van OPEN hebben gehoord.
We moeten duidelijk maken dat er een
heel programma klaarligt om hen te
“ontzorgen”. En laten we niet over
drijven: zoveel gaat er niet veranderen
in Nederland.’
Hoe reageren de ICT-leveranciers.
Gaan ze meedoen?
‘Ze zullen wel moeten, het is wet
geving die per 1 juli 2020 van kracht
wordt. Het mooie is dat er in het
programma ook geld voor ICT-aanpassingen is gereserveerd. En alles gaat in
overleg met NedHIS en de leveranciers. We gaan dit met elkaar doen.
Stap voor stap.’
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Paracetamolgebruik

PCM wordt snel afgebroken,
dus probeer als volwassene
eerst 3 à 4x/dag 1000 mg.

Het helpt
toch niet

Ik ben niet zo’n

pillenslikker

Heel goed! Hoe minder medicatie,
hoe beter. Maar medicatie kan uw leven
ook verbeteren. Bent u zelf gestopt
of neemt u minder medicatie dan voorgeschreven, vertel het uw huisarts.

Wat voor type

Paracetamolgebruiker bent u?

Om uit te knippen

Ik ben gestopt
met PCM en
heb een Ibu
genomen
Behoud PCM als basis en vul zo nodig aan
met Ibuprofen (indien u dat mag hebben).
Zo hebt u minder Ibu nodig. Dat is
namelijk slecht voor uw maag en nieren.

PCM is niet verslavend.
Ook blijft de werking hetzelfde
als u het vaker neemt.

Dadelijk
raak ik
er nog
verslaafd
aan

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS
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HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK

Wat is er sinds 2016
verbeterd?
Net als in 2016 heeft de LHV ook dit jaar een
vergelijkingsonderzoek gehouden onder negen HISsen. Het gaat om CGM Huisarts, CitoLive, Medicom, MicroHIS X, OmniHis Scipio,
Promedico ASP, Promedico VDF, TetraHIS en
WebHIS Zorgdossier. Het nieuwe onderzoek
laat zien welke verbeteringen de HIS-fabrikanten de afgelopen twee jaar hebben doorgevoerd.

D

FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

e LHV vergeleek de HISsen op honderden functionaliteiten. Hiertoe kregen de HIS-fabrikanten
driehonderd vragen voorgelegd over de (functionele) kenmerken van het HIS, geplande ontwikkelingen
en innovatie, de kosten en de eigen organisatie. Het
waren dezelfde vragen als van het vergelijkingsonderzoek in 2016, maar dit keer is het gebruikersonderzoek achterwege gelaten en zijn er geen rapportcijfers
gegeven.

Meer mogelijkheden voor e-health

Alle HIS-fabrikanten hebben de vragenlijst ingevuld. Uit
hun antwoorden blijkt dat alle HISsen in vergelijking tot

2016 zijn verbeterd, vooral op het gebied van e-health.
Zo biedt iedere HIS-leverancier ten minste één patiëntenportaal aan. Die portalen kunnen allemaal gekoppeld
worden aan de website van de praktijk. Daarnaast
beschikken steeds meer HISsen over functionaliteiten
op het gebied van telezorg, app’s, PGO’s (persoonlijke
gezondheidsomgeving) en thuismetingen. Tevens ondersteunen alle HISsen, behalve CitoLive, koppelingen met
diagnostische apparatuur, zoals de spirometer.
Wat verder opvalt is dat bij de drie HISsen die zich richten op de apotheekhoudende huisarts (CGM, Medicom
en Promedico VDF) geen noemenswaardige onderlinge
verschillen zijn gevonden in de apotheekhoudende functionaliteit.
Het onderzoek maakt niet duidelijk in hoeverre de HISsen voldoen aan de wet- en regelgeving voor informatiebeveiliging en privacy. Wel bieden ze allemaal de mogelijkheid van een tweefactorauthenticatie en een functionaliteit voor BSN-controle.

Periodieke herhaling

De LHV streeft ernaar om dit onderzoek periodiek te
herhalen, want zowel ontwikkelingen in de markt als
veranderingen in wet- en regelgeving hebben consequenties voor de eisen aan het HIS.
Leden van de LHV kunnen de onderzoeksresultaten via
een inlog opzoeken op de website van de LHV:
www.lhv.nl/uw-praktijk/ict/his/onderzoek2018.

Hoe maak je de keuze voor een (nieuw) HIS?
We vroegen aan de LHV waar je op moet letten bij de keuze voor een HIS. Bijvoorbeeld bij het starten van een nieuwe praktijk of als je overweegt te wisselen van een HIS. De
LHV geeft het volgende advies:
1. Formuleer eerst uw eigen specifieke wensen- en eisenpakket: hecht u bijvoorbeeld veel belang aan e-health
of vindt u uitgebreide declaratieoverzichten belangrijker?
2. Informeer bij collega’s naar hun ervaringen met een HIS.
Wat vinden ze een pluspunt van een systeem en wat
vinden ze minder prettig? Betrek hier als het kan ook
een waarnemend huisarts bij, die heeft vaak veel erva-

ring met verschillende systemen en kan goed vergelijken.
3. Onderzoek welke keuze uw collega-huisartsen in uw
regio hebben gemaakt. Het voordeel van het kiezen
voor dezelfde HIS is dat huisartsen elkaar kunnen helpen bij het gebruik ervan.
4. Kijk verder dan één jaar vooruit. Kijk ook verder dan
alleen de dure aanschafprijs. Het is een investering voor
meerdere jaren. Probeer in te schatten waar u over vijf
of tien jaar behoefte aan hebt.
5. Bestudeer de onderzoeksresultaten van het HIS-vergelijkingsonderzoek van de LHV.
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VRAAG VAN EEN DOKTERSASSISTENTE

Dossieroverdracht van huis
ouderengeneeskunde (SO)

Op de Facebookpagina Doktersassistenten worden nieuwtjes en ervaringen uitgewisseld en vragen voorgelegd. Sommige vragen hiervan zijn de SynthesHis-redactie
op het lijf geschreven en hier willen we dan ook aandacht aan besteden. Zoals deze
over dossieroverdracht.

CAROLINE NORG-SCHULPEN, HUISARTS

PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

W

e hebben in de praktijk een bejaarde dame
die in een verzorgingshuis gaat wonen
waar 24/7 een arts aanwezig is. Deze arts
vraagt haar volledige dossier op. Kan dat zomaar? En
zo ja, hoe verstuur je dan het dossier, per beveiligde
mail of ZorgMail FileTransfer? Iedere Nederlander
behoort namelijk toch ingeschreven te staan bij een
huisarts. Iemand ervaring mee?
Als iemand naar een Zorgcentrum gaat zijn er verschillende situaties mogelijk:
• De betrokkene wordt opgenomen voor verzorgingshuiszorg (wonen met begeleiding en verzor-
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ging). Hij/zij blijft onder de zorg van de huisarts
vallen.
• Tijdelijke opname na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of bij een gebroken pols (eerstelijnsverblijf). Als er sprake is van laag complexe zorg
blijft de huisarts verantwoordelijk. Eventueel
wordt dit om geografische redenen overgedragen
aan een andere huisarts.
• Als het gaat om complexe zorg of herstelgerichte
behandeling, dan zal de zorg tijdelijk door de
Specialist Ouderengeneeskunde (SO) overgenomen worden. De patiënt blijft wel ingeschreven in
de huisartsenpraktijk.

arts aan specialist
HET DOSSIER WORDT
NATUURLIJK BIJ
VOORKEUR DIGITAAL
VERSTUURD
• Blijvende opname met intensieve zorg (verpleeghuiszorg). De patiënt valt dan niet meer onder de
Zorgverzekeringswet, maar onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Over het algemeen wordt de zorg
hier geleverd door de SO.
Bij zorg door de SO zal deze het dossier opvragen bij
de huisarts. Hiervoor is natuurlijk altijd toestemming
van de patiënt of diens vertegenwoordiger vereist.
Kan het dossier volledig worden verstuurd? Bij blijvende opname ligt het voor de hand het volledige
dossier te versturen naar de SO. Ook de correspondentie van derden kan volledig overgedragen worden. De SO wordt immers de ‘nieuwe huisarts’ en
daarmee ook de verantwoordelijke voor het bewaren
van het dossier. Er moet een pdf-bestand gemaakt
worden van het HIS. De SO heeft niets aan een
MEDOVD, want dat kan niet ingelezen worden in
zijn of haar EPD.
Bij tijdelijke opname moet een kopie van (een deel
van) het dossier verstuurd worden. Het origineel
blijft immers bij de huisarts. Kan niet worden volstaan met de ontslagbrief uit het ziekenhuis ?
André Meulendijks, SO bij Stichting Land van Horne
reageert: ‘Soms krijg ik een erg beperkte uitdraai van
de huisarts, bijvoorbeeld van de laatste twee jaar.
Dan kan het toch zijn dat ik essentiële informatie
mis, bijvoorbeeld over een ongeval met hersenbeschadiging dat in het verleden heeft plaatsgevonden.’

‘Het huisartsendossier en de bijbehorende specialistenbrieven worden als documenten aan ons multidisciplinaire EPD gehangen. We werken in één dossier (wij werken met NEDAP) samen met de verzorging, fysiotherapie, diëtist en andere disciplines.
Waar wenselijk kan ik delen van het dossier afschermen voor de andere disciplines, zodat het alleen
voor mij en mijn collega’s toegankelijk is.’
Voorkeur heeft dus het sturen van een uitgebreide
uitdraai van probleem- en episodelijst met relevante
correspondentie. Het is echter niet nodig de volledige journaalgegevens en laboratoriumuitslagen van
de laatste vijftien jaar te sturen.
Iedere Nederlander behoort namelijk toch ingeschreven te staan bij een huisarts? Een van de reacties op Facebook: ‘Specialist ouderengeneeskunde is
zoals het woord al zegt een specialist. Voor zover ik
weet vervangt hij niet de generalistische zorg.’ Dit is
zoals al gezegd dus een misvatting. Iemand valt onder de Wlz (voorheen AWBZ) als ‘24 uur per dag
zorg in de nabijheid nodig is om ernstig nadeel te
voorkomen’. Dit kan in een verpleeghuis, verzorgingshuis of woonvorm voor gehandicapten, of
thuis. Bij opname is er geen sprake meer van een
ziektekostenverzekering. De generalistische zorg kan
geleverd worden door de SO (voorheen verpleeghuisarts genoemd) of door de Specialist Huisartsgeneeskunde (de huisarts heeft tegenwoordig ook de
specialistentitel!).

BIJ BLIJVENDE OPNAME
WORDT DE SPECIALIST
OUDERENGENEESKUNDE
DE ‘NIEUWE HUISARTS’
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In de huidige Zorgcentra is vaak sprake van zowel
afdelingen voor verpleeghuiszorg, als voor verzorgingshuiszorg.
Als er voor gekozen wordt dat de huisarts zorg levert
voor iemand met een Wlz-indicatie die niet thuis
woont, moet de huisarts afspraken maken met het
Zorgcentrum over de vergoeding van deze zorg. Deze kan namelijk niet meer bij de zorgverzekering gedeclareerd worden (geen inschrijftarieven, geen visites), maar wordt door de Wlz betaald aan de instelling die het totaalpakket van zorg moet organiseren.
En zo ja, hoe verstuur je dan het dossier, per beveiligde mail of ZorgMail FileTransfer? Het dossier
wordt natuurlijk bij voorkeur digitaal verstuurd. Op
Facebook is te lezen dat het door sommige praktijken volledig wordt uitgeprint en aangetekend verzonden of door de huisarts zelf wordt afgegeven.
Hoogst waarschijnlijk wordt het vervolgens door de
zorginstelling weer gescand om het digitaal te kunnen bewaren – een onnodige verspilling van tijd, inspanning en papier.
Het gedeelte van het dossier dat nog niet gedigitaliseerd is kan natuurlijk wel op deze manier verzonden worden. Het mag echter volgens de huidige
wetgeving niet meer meegegeven worden aan de
(familie van de) patiënt!
Elk HIS heeft de mogelijkheid om het hele dossier
als pdf-bestand op te slaan. Maak hier dus gebruik
van. Hier kan het scandossier (veelal pdf- en jpg-bestanden) aan toegevoegd worden.
De zorginstellingen zijn niet aangesloten op ZorgMail FileTransfer, dus er zal gebruik moeten worden
gemaakt van beveiligde e-mail. Dit kan onder meer
met behulp van ZorgMail Secure e-mail, KPN Secure
Mail of Zivver. Zie hiervoor de eerder in dit tijdschrift verschenen artikelen (‘Is veilig mailen met de
patiënt mogelijk’ in nummer 2017-3 en ‘De fax verdwijnt’ in nummer 2018-2) op https://www.syntheshis.nu/artikelen/.
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden? Stuur een e-mail
naar secretariaat@nedhis.nl!

HET DOSSIER MAG
NIET MEER MEEGEGEVEN WORDEN
AAN DE (FAMILIE VAN
DE) PATIËNT!
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Dubbelzinnig,
Hebt u er weleens bij stilgestaan dat de betekenis van
door u gebruikte begrippen niet voor al uw collega’s
hetzelfde is? In het dagelijks leven moeten we vaak
lachen om spraakverwarring, maar in de zorg kan
spraak- of begripsverwarring tot ernstige situaties
leiden. Een HALS-dilemma, en dat deel ik graag met u.

‘Ergens een halszaak van maken’

Daar zit ik dan achter mijn bureau bij Nictiz,
het expertisecentrum e-health. Als huisarts in
spe besef ik dat het belangrijk is dat wij op de
hoogte zijn van de mogelijkheden binnen de
zorg. Ook al neemt de complexiteit van de
zorg alleen maar toe, wij blijven streven naar
perfectie, zonder de basis van de geneeskunst
uit het oog te verliezen. Dat wil zeggen: goede zorg voor de patiënt, niet te veel tijd kwijt
zijn aan (nodeloos) administratief werk en
handige tools om gedegen onderzoek mogelijk te maken. Zo blijft de zorg zich alsmaar
verbeteren. Wie weet werken u en ik over een
paar jaar samen in een team met digitale beslissingsondersteuning voor optimale zorg op
maat voor de individuele patiënt.
Voordat het zover is, moeten we ons realiseren wat de valkuilen zijn. Want als u en ik
niet op één lijn zitten, kunnen verschillen in
interpretaties van een begrip of term tot ernstige fouten leiden. Aan de hand van een
voorbeeld illustreer ik graag hoe iedereen onbewust een begrip anders leest of interpreteert. Dit kan tot spraakverwarringen leiden.
Immers, iedereen is van zijn eigen definitie
overtuigd. Mocht u twijfelen aan dit laatste:
leg onderstaande vragen ook maar eens voor
aan uw partner. Wie weet krijgt u een verrassend antwoord.
Ook ik nam de proef op de som en stelde patiënten en zorgverleners de volgende vragen:
waar stopt volgens u de hals en begint de
nek? Zijn het synoniemen of gaat het om een
ander lichaamsdeel? Met welk(e)
antwoord(en) bent u het eens?

u of ik?
lidwienboons@hotmail.com

‘Een taal is dynamisch en de
dokter eigenwijs’

De meeste mensen waren zeer overtuigd
van de juistheid van hun antwoorden, maar
tot onze verbazing liepen de gegeven antwoorden enorm uiteen. In sommige situaties geeft ook de context van een begrip
geen uitsluitsel over ambiguïteit.
Dit voorbeeld over de nek/hals is niet
uniek. Er zijn talloze voorbeelden te noemen waarbij zorgverleners onbewust niet
eenduidig zijn en begripsverwarring op de
loer ligt. En juist omdat het onbewust
gebeurt, baart het mij zorgen.
Droomt u met mij mee: stelt u zich nu eens
de ideale wereld voor waarin de zorgprofessional de medische informatie van zijn/haar
patiënten zo in de computer vastlegt dat
collega’s het op dezelfde manier interpreteren. Hoe kunnen we dit mogelijk maken?
De essentie is: de juiste terminologie gebruiken en duidelijk communiceren over
die terminologie. Vervolgens kunnen artsen
in hun eigen jargon diagnoses en behandelingen blijven invoeren, waarna de terminologie de rest doet. Door de koppeling van
de ingevoerde begrippen met een onderliggend terminologiestelsel ontstaat een cluster van synoniemen en relaties die dit begrip eenduidig definiëren. Elke term heeft
een unieke code, z odat ook computers het
kunnen begrijpen. En uit de term kunnen
andere registraties worden afgeleid.
Op deze manier ontstaat de mogelijkheid
om snel door de administratie heen te werken, waarbij de eenmalig vastgelegde informatie meervoudig kan worden gebruikt.
Zowel voor de directe patiëntenzorg als
voor onderzoek of beslissingsondersteuning
in de praktijk. Het resultaat is meer tijd
voor de patiënt en minder begripsver
warring of dubbelzinnigheden tussen zorgverleners. Betere gezondheid door betere
informatie.

‘Heb ik mij te veel op mijn hals gehaald?’

Als dokter weet je dat er te weinig tijd is om stil te staan bij de eindeloze mogelijkheden om een klacht vast te leggen. Ruis, onnauwkeurigheid en halsstarrigheid liggen op de loer. Misschien haal ik mij te veel
op de hals wanneer ik voor dit dilemma één sluitend antwoord zoek.
Voor bewustwording en consensus is communicatie echter noodzakelijk. Daarom doe ik graag een oproep aan u: keer de digitale administratie niet de rug toe en kijk deze niet met de nek aan! Of zoals een
patiënt (zeven jaar) mij ooit zei: ‘Nee, dokter het eten is niet te heet,
het is te pittig’ – en zo is het.

Legenda:
A. De nek wordt aan de bovenzijde begrensd door de kaakrand, loopt door naar
achteren naar de bovenste wervels en de wervelkolom. De onderzijde van de nek
wordt vanaf de zevende nekwervel begrensd en loopt via de sleutelbeenderen
door naar voren.
B. De hals wordt aan de bovenzijde begrensd door de kaakrand, loopt door naar
achteren naar de bovenste wervels van de wervelkolom. De onderzijde van de hals
wordt vanaf de zevende nekwervel begrensd en loopt via de sleutelbeenderen
door naar voren.
C. De hals en de nek worden door een verticale lijn ter hoogte van de oorlel van
elkaar gescheiden. Hierbij bevindt de hals zich aan de voorzijde en de nek zich aan
de achterzijde.
D. De achterzijde van de hals is de nek.
E. De voorzijde van de nek is de hals.
F. Er is geen verschil tussen nek en hals.
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VOORKOM DAT DE ASSISTENTE OVERLOOPT

Wat is de beste manier
om papieren dossiers te

Alle relevante informatie van de patiënt overzichtelijk bij elkaar in het betreffende patiëntendossier in het HIS, hoe ideaal is dat? Helaas betekent dat vaak dat de doktersassistente
papieren dossiers moet scannen. Niet zelden een heidens karwei dat gepaard gaat met de
nodige problemen – nietjes moeten worden verwijderd, papieren blijven hangen of scheuren en per document moet bepaald worden waar het in het HIS moet worden bewaard.
Kan dit niet handiger?
FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL
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digitaliseren?

H

et digitaliseren van dossiers heeft een aantal
voordelen, bijvoorbeeld:

•
• De patiënteninformatie is bereikbaar vanaf verschillende locaties (computers).
• Informatie is makkelijker te delen met andere
hulpverleners, bijvoorbeeld via het LSP.
• De documenten zijn beschermd tegen brand- en
waterschade.
• Er is minder ruimte nodig voor opslag.
• Je kan makkelijker voldoen aan de wet- en regelgeving.
• De kans op zoekraken is kleiner.

Redenen genoeg dus om zo veel mogelijk papieren
documenten te digitaliseren. Maar hoe pak je dat
aan? Digitaliseer je per document of per pakket tegelijk? En hoe archiveer je dan? En hoe zorg je ervoor
dat het zo weinig mogelijk tijd kost?

Slim scannen

We hebben bovenstaande vragen voorgelegd aan Gerard Roos, werkzaam bij Veenman, een leverancier
van scanners. ‘Ik raad aan om bij het scannen van
pakketten tussen de dossiers van verschillende patiënten een blanco vel of een vel met een barcode te
voegen, zodat er een duidelijke scheiding is tussen
de verschillende dossiers. Gebruik je een geavanceerde scanner, dan is het belangrijk om vooraf het
proces te doorlopen en in de software vast te leggen
met welke kenmerken een document in welk veld
van het HIS moet komen. De HIS-leverancier kan
een koppeling maken tussen de scanner en het HIS,
zodat de bestanden direct geïmporteerd kunnen
worden. Wat de nietjes betreft: Canon heeft een
scanner met een nietjesdetector, maar het blijft veel
werk om alle dossiers voor te bereiden op het scannen.’

Uitbesteden aan studenten

Om de werkdruk van uw assistenten niet te hoog laten oplopen, kunt u gebruikmaken van studenten

voor het digitaliseren van uw papieren archief. Er
bestaan bedrijven die voor dit doel geneeskundestudenten detacheren, zoals BKV. Monique Damen, consultant: ‘Het voordeel van deze studenten is dat ze
de sector en de terminologie kennen, en flexibel inzetbaar zijn. Ze kunnen daarbij voor een bepaalde
periode aan de praktijk verbonden worden, bijvoorbeeld in de maanden waarop ze wachten tot ze aan
hun coschappen kunnen beginnen. Voor de studenten zelf is zo’n opdracht ook interessant, omdat ze
hierbij ervaren hoe een huisartsenpraktijk is georganiseerd. Een student kost een paar tientjes per uur,
afhankelijk van de ervaring. Vanzelfsprekend worden zij aan de geheimhoudingsplicht gehouden.’

Uitbesteden aan een daartoe
gespecialiseerd bedrijf

Een andere mogelijk is om het scannen uit te besteden aan een daarin gespecialiseerd bedrijf. Lianne
Groenendijk is accountmanager bij GMS en legt uit
hoe zo’n digitaliseringsproject in zijn werk gaat.
‘Eerst gaan we met de huisarts aan tafel zitten om te
bespreken wat zijn wensen en verwachtingen zijn –
ieder project is maatwerk. We sorteren de papieren
dossiers op bepaalde kenmerken, bijvoorbeeld het
patiëntnummer. Van elke patiënt of kenmerk bundelen we alle documenten tot één dossier, waarbij we
tussen de verschillende bundels een scheiding aanbrengen. Als alle dossiers zijn gebundeld, de scheidingen zijn aangebracht en de nietjes en paperclips
zijn verwijderd, start het scanproces. We kunnen
daarbij real time volgen of de documenten goed
worden gescand. Onze software zorgt ervoor dat het
scannen stopt zodra er iets niet klopt. Zo voorkom je

‘BIJ GROTE DOSSIERS
RADEN WE AAN OM
OCR TOE TE PASSEN’
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JE MAG HET PAPIEREN DOSSIERSTUK
VERNIETIGEN ALS DIT DIGITAAL IS OPGESLAGEN
dat patiëntendossiers dubbel worden gescand en
zorg je ervoor dat alle dossiers altijd bij de juiste patiënt gearchiveerd worden. De scanner levert de documenten als pdf-bestanden, wat eigenlijk geen
tekstbestanden zijn maar afbeeldingen. Bij grote
dossiers raden we dan ook altijd aan om OCR toe te
passen. Dit is software die ervoor zorgt dat pdf-bestanden met de zoekfunctie doorzoekbaar zijn.
We leveren de digitale bestanden af bij de huisartsenpraktijk. Dat kan met een externe harde schijf of
direct via een beveiligde SFTP-verbinding naar de
server van de huisartsenpraktijk of de HIS-leverancier. Ook is het mogelijk om de gescande documenten direct in het HIS te importeren en te archiveren.
Na het scannen kunnen we de papieren dossiers terugbrengen, opslaan of vernietigen. Meestal kiest de
huisarts ervoor om de dossiers een paar maanden bij

ons in de opslag te laten staan, zodat deze als naslag
gebruikt kunnen worden. Na een paar maanden mogen we ze dan alsnog vernietigen. Dat gebeurt uiteraard veilig, we zijn daarvoor gecertificeerd. Ook het
scannen en het opslaan van de dossiers gebeurt gegarandeerd veilig. Al onze medewerkers bezitten een
VOG-verklaring en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, en wij sluiten altijd een verwerkersovereenkomst af met onze klanten.’

Is het verplicht om originele papieren
dossiers te bewaren?

Volgens de KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische
gegevens’ mag je het papieren dossierstuk vernietigen als dit digitaal is opgeslagen. De KNMG
adviseert wel om van wilsverklaringen en andere
authentieke documenten het origineel te bewaren.

‘HET BLIJFT VEEL WERK OM ALLE DOSSIERS
VOOR TE BEREIDEN OP HET SCANNEN’
advertentie

Voor meer informatie:

RxConForm.nl
Rx ConForm toetst voor de arts Formulariumgericht Voorschrijven

Rx ConForm monitort FGV samen met de HISsen: MicroHIS, Promedico ASP/VDF,
OmniHis Scipio, CGM Huisarts, Zorgdossier, Bricks Huisarts

Rx ConForm is een software service die parallel aan EVS Prescriptor functioneert.
In EVS Prescriptor zijn de meeste formularia beschikbaar, van NHGFormularium tot
regionale formularia.
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roelfnorg@meditta.nl

De sof van een
PowerPoint-koop

Websites hebben in de loop der
jaren een geleidelijke ontwikkeling
doorgemaakt. De 1.0-versie was saai
en functioneel. De 2.0 werd overzichtelijk, de 3.0 fancy en de huidige
4.0-websites zijn fancy én intuïtief.
Eind vorig jaar werden we verrast –
maar bepaald niet verblijd – met de
nieuwe website van de NPA-praktijkaccreditering. Onze laatste audit
was van een kleine twee maanden
tevoren. De nieuwe site was al eerder aangekondigd. Het leek dan ook
verstandig om ons accreditatiedossier niet via de oude site bij te werken. Anders zouden we mogelijk
dubbel werk moeten doen. Zo gaat
dat immers geregeld met gemigreerde en vernieuwde websites?
Achteraf was het een verkeerde
keus: waar we op de oude site onze
– soms onhandige – weg nog wisten
te vinden, bleek de nieuwe site ontworpen als een doolhof. De oude bestanden waren niet of niet volledig
gemigreerd, of geparkeerd op volstrekt onlogische plekken. De ‘helpfunctie’ was modern weergegeven in
‘pakkende’ animaties met een vriendelijke stem, die ons een inspirerend
traject beloofde. Maar die stem vertelde niet waar we onze documenten terug konden vinden. Pas ruim
zeven maanden na de introductie
van de site werden er frequently
asked questions aan de helpfunctie
toegevoegd. Zeven maanden lang
waren we dus ploeterend in het on-

gewisse gehouden.
Er werd nog meer geploeterd: het
verwerken van vragenlijsten liep een
vertraging op, die opliep tot vijf
maanden. En nu nog, bijna tien
maanden verder, loodst de knop ‘Auditreporten’ ons naar een maagdelijk
witte pagina. Geen eerdere rapporten te zien, ondanks de vier eerdere
audits. En ook de knop ‘Bevindingen’, die ons zou moeten tonen hoe
we onze praktijkvoering moeten verbeteren, toont een blanco pagina.
En dat terwijl de vorige auditor ons
een stapel huiswerk had opgegeven!
Als troost is er de enthousiaste knop
‘Welkom!’ (mét uitroepteken).
Helaas: bij aanklikken geeft die de
boodschap: ‘Je [sic] bent niet gemachtigd om deze actie uit te voeren.’ Inderdaad, op deze site voelen
we ons niet welkom.
Nog niet zo heel lang geleden was
er een bijeenkomst waarop een
ICT’er de valkuilen bij het maken én
bestellen van websites en software
besprak. Hij deed uitgebreid uit de
doeken hoe software werd verkocht
met ronkende verhalen, ondersteund door PowerPoint-plaatjes met
een prachtige schermopmaak. Klanten zijn onder de indruk van de mogelijkheden die hen op het scherm
worden getoond. Maar ze vergeten
dat de achterliggende software nog
niet gebouwd is. Het verhaal over de
talloze mislukte projecten was hilarisch en triest tegelijk. De website

van de NPA doet hier sterk aan denken. Aan de NPA is, zo lijkt het, een
mooi verhaal verkocht. Maar de
achterliggende software is niet 4.0,
niet 3.0, niet 2.0 en komt zelfs niet
aan 1.0.
Belangrijker nog zijn de volgende,
prangende vragen: wat nou als we
als huisartsen op dezelfde manier
zouden werken? Onze patiënten
vragenlijsten zou laten invullen om
er pas na bijna een half jaar op terug
te komen? Hun dossiers zouden verstoppen in een achterafkamertje,
terwijl we hen inzage hadden
beloofd? En – nog erger – met de
privacy een loopje zouden nemen?
Want wat gebeurt er als we op de
hulpfilmpjes van de NPA-site klikken? Dan worden we doorgeleid
naar een andere website die al meteen zeven (!) cookies plaatst for
both essential and non-essential purposes including analytics (e.g., Google
Analytics) and advertising (e.g.,
Google DoubleClick for Publishers).
Met andere woorden: de NPA-site
zet volstrekt onnodig de poort van
onze pc open voor de almachtige
Google-ogen en oren. Zou dat ook
op die PowerPoint-plaatjes gestaan
hebben? Misschien in héél kleine
lettertjes dan.
Het lijkt alsof er toch niet goed is
opgelet. Ons heeft de nieuwe NPAsite tot nu toe alleen maar gehinderd. Misschien kan de NPA zich
spiegelen aan de politie: ‘waakzaam
en dienstbaar’. Hoewel… Voorlopig
lijkt de auditor die binnenkort op de
stoep staat dan toch meer op een
dronken politieagent die een blaastest bij ons afneemt.
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DAVID ZORGT
VOOR SCHOON
DRINKWATER
IN ZUID-SUDAN
Onze mensen bieden wereldwijd
medische hulp. Daar waar dit het
hardst nodig is.
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HELP MEE.
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

Overzicht in het HIS
Discipline betaalt
zich uit

Hoe krijgt u snel overzicht over het
medisch dossier van de patiënt die
op dat moment voor u zit? Dit wordt
een grote uitdaging met de toenemende hoeveelheid gegevens die
wordt vastgelegd. Het vraagt iets
meer tijd om informatie op de juiste
plaats vast te leggen, maar de beloning is dat die data later in het juiste
perspectief terug te vinden zijn. Een
voorbeeld van wat een huisarts ons
deze zomer vertelde. Hij noteert het
actuele gewicht van een patiënt in
de O-regel van de SOEP-registratie.
Hij moet later een flinke omweg bewandelen om zo’n eerder genoteerd
lichaamsgewicht weer terug te vinden. Via een zoekactie op de woorden gewicht en/of kilo gaat deze

collega door alle SOEP-notaties
heen. En dan moet hij nog in tweede
instantie bekijken welke datum eraan hangt. Hiermee benut hij niet de
in zijn HIS aanwezige functie waarmee hij een grafiek kan maken van
de ontwikkeling van het lichaamsgewicht. De meeste HISsen kunnen
dergelijke grafieken op het beeldscherm toveren en in één keer zichtbaar maken wat het beloop in de
tijd is. Zo’n grafiek kan ook helpen
om de patiënt inzicht te geven.
De huisarts zelf, maar ook een nieuwe waarnemer, assistente of aios
kan veel sneller werken als ingevoerde gegevens makkelijk terug te
vinden zijn. Dit geldt voor meetwaarden zoals in het voorbeeld,

maar ook voor het actuele medicatieoverzicht, de correspondentie
en natuurlijk de bijgehouden episodelijst. Zo is het ook handiger om
een nieuwe gebruiker een eigen
gebruikerscode te geven dan deze
bij elk contact op de S-regel zijn of
haar initialen in te laten tikken.
Het vraagt enige discipline, maar
het levert winst op voor iedereen
die het dossier raadpleegt.
In deze serie Tips en Trucs leiden
we u rond in elk HIS om te tonen
welke mogelijkheden er zijn om
snel overzicht te krijgen over de
gegevens van de patiënt die voor u
zit, ook al kent u deze al vele jaren.
DE REDACTIE
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Promedico ASP
Episodes helpen
bij het overzicht

Na het kiezen van de patiënt via
Agenda > Spreekuur komt u in het
overzichtsscherm (zie figuur 1).
Hier ziet u in één oogopslag of het
iemand is die vaak komt, probleemepisodes heeft en welke medicaties
de patiënt gebruikt. Ook de taken
die bij deze patiënt zijn neergezet
komen in beeld. Centraal in het
scherm staan de journaalregels van
de laatste contacten. Doet de patient zijn verhaal, dan is het handig

de anamnese in perspectief te plaatsen. Kijk daarvoor in de episode
waarin u de informatie verwacht te
vinden. Korte en duidelijke episodenamen helpen overzicht te houden
en zorgen ervoor dat u niet wordt
afgeleid van het verhaal van de patient. Binnen een episode is detailinformatie te vinden, zoals: hoe lang
geleden was de patiënt hiermee ook
al eens op het spreekuur? Wat is er
toen besproken? Zijn de klachten

Figuur 1. Het overzichtsscherm, met een voorbeeld van een episodebundel
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veranderd of is het nog steeds hetzelfde probleem? Wat voor beleid is
vorige keer afgesproken en is het
handig hierop aan te sluiten? Ook
staat erbij wie de auteur was van
het vorige contact. Dit kan overigens ook de arts zijn van een vorige
praktijk, wanneer het een elektronisch ingelezen dossier betreft. Zo
sluit u goed aan bij het perspectief
van de patiënt. Wanneer de patiënt
merkt dat u goed geïnformeerd

bent, vertrouwt hij u makkelijker.
Om vervolgens medisch inhoudelijk
juiste beslissingen te nemen is verdere informatie nodig. Zoals: welke
medicatie gebruikt de patiënt en
waarvoor wordt die gebruikt? Links
in het tabblad Medicatie staat bij elke regel de episode waarvoor de
medicatie is voorgeschreven. Hoelang wordt die medicatie al gebruikt? Door op de regel te klikken
komen voorgaande voorschriften
van het middel in beeld.
Zo gaat het ook met het uitslagenscherm. Links staan de bepalingen
en door op de naam te klikken krijgt
u als pop-up een grafiek met de
voorgaande bepalingen, geplaatst in
de tijd. (Tip: verlaat de pop-up met
de Escape-toets). Op het datumveld
boven de uitslagen klikken geeft de
hele labbepaling onder elkaar, zonder witregels. Nog eens klikken en u
gaat weer naar het hele scherm.
Wanneer u op de uitslag klikt krijgt

u de normaalwaarden te zien. Invoeren van bepalingen in de spreekkamer kan efficiënt door als praktijk
zelf een onderzoek (Onderhoud >
Meetwaarden > Nieuw onderzoek)
aan te maken. Zet voor de naam het
getal 01, dan staat dat onderzoek
altijd bovenaan.
Nog even de episodes: de gesloten
episodes vindt u in het tabblad Episodes. U opent de gesloten episodes
door te klikken op de grijze knop
met het pijltje voor de naam. En wat
betreft de episodebundels: door op
de naam Hart- en vaatziekten, Diabetes of Artrose te klikken gaan alle
contacten uit die gebundelde episodes in chronologische volgorde
open. Zelf eigen episodebundels
maken kan op patiëntniveau of op
praktijkniveau via het tandwieltje
boven de lijst met episodes. De
functie Alle journaalregels benadert
u het gemakkelijkst door in het
overzichtsscherm te klikken op Laat-

ste journaalregels. De dubbele pijl
rechtsonder toont dan alle regels.
Gericht zoeken naar een woord kan
dan via de zoekfunctie control-f.
Een leuk speeltje is de CVRM-risicoschatting rechts in het overzichtsscherm (figuur 2). Tussen de leeftijden veertig en zeventig jaar geeft
deze een percentage als schatting
van het risico op een HVZ in de komende tien jaar. Door links waarden
aan te passen verandert het risico
en dat is erg inzichtelijk, ook voor
de patiënt. Bovendien wordt u beloond voor het invoeren van meetwaarden in het HIS. Gebruik daarvoor de knop Onderzoek uitvoeren
links in het deelcontactscherm.
Veel HIS-plezier!
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 2. CVRM-risicoschatting als pop-up-scherm in het overzichtsscherm

DECEMBER 2018 • SYNTHESHIS • 37

CGM-huisarts
Ondersteuning bij het
raadplegen van het
patiëntendossier
Op de HIS-Demodag van dit jaar
kwam de opdracht voor alle HISsen
om te laten zien hoe overzichtelijkheid de praktijkvoering ondersteunt.
Voor CGM Huisarts leverde dat toch
zeker een aantal inzichten op. Het
bleek dat bij de opdracht een aantal
stappen heel veel ondersteuning

Figuur 1. Het deelcontactscherm
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geeft bij het raadplegen van het patiëntdossier.
Ga als tussenstap vanuit de agenda
naar het dossier met het Samenvattingsscherm. Dat geeft niet alleen
overzicht, maar maakt het ook mogelijk om met een dubbele muisklik
direct naar een van de rubrieken te

gaan – een niet erg bekende optie.
Wanneer u het Samenvattingsscherm
sluit komen vanuit het Deelcontactscherm alle overzichten snel voor de
dag (figuur 1). De laatst verwerkte
berichten zijn snel zichtbaar te maken met F6 of een muisklik op de
knop, wat ook voor de aanvulling op

EDI-berichten geldt wanneer u Toon
berichten onder het documentoverzicht aanvinkt.
Met Sluit gaat u weer terug via een
klik op F3 of het indrukken van de
functietoets en de actuele medicatie
wordt getoond. Hierna kunt u snel
worden doorgezet op de medicatiehistorie, of u nu vanuit gebruiksprofielen begint of vanuit het receptenscherm. Vanuit deze schermen is het
zelfs mogelijk om het LSP te bevragen, voor het geval niet is ingesteld
dat dit automatisch gebeurt. Dat
laatste is wel zo verstandig, omdat
directe bevraging tijdens het maken
van nieuwe voorschriften onnodig
veel tijd in beslag neemt.
De sprong vanuit het Deelcontactscherm naar het diagnostisch archief
is met de link Bekijken uitslagen een
fluitje van een cent. Alle mogelijke
filters, standaard chronologisch, maken het eenvoudig om op bepaalde
zaken in te zoomen.

Filtering op episodegroep

Dan het dossieroverzicht zelf, dus
het overzicht van alle SOEP-regels.
Het hele overzichtsscherm wordt
benut voor de journaalregels en
hierop zijn allerlei filters toe te pas-

sen. Snelle aanpassing van de presentatie van alleen E of P of allebei
de regels behoort tot de mogelijkheden. Helemaal sterk is de filtering
op episodegroep. Wanneer u namelijk een episodegroep bij de patiënt
selecteert, dan weet u direct of die
voorkomt, want niet getoond, is niet
aanwezig. Wanneer die episodegroep voorkomt, kunt u in de episodeselectierubriek zelf zien welke
episode ICPC echt voorkomt. U
hoeft dus niet door het hele dossier
te scrollen om dit zelf op te snorren.
Het Deelcontactscherm spreekt verder natuurlijk voor zich en is vooral
bedoeld om het patiëntendossier zo
overzichtelijk mogelijk te houden.
Overzichtelijk registreren betekent
vanzelf dat de informatie ook weer
overzichtelijk in de diverse overzichtsschermen kan worden getoond.
Bij het afsluiten van het deelcontact
volgt nog een belangrijk overzichtsgedeelte, namelijk dat van de verrichtingen. Dit gedeelte kan met
handige parameters worden ingesteld en geeft ondersteuning bij een
belangrijk aspect van de praktijkvoering, namelijk de financiële administratie.

De nieuwe agenda

Nog mooier wordt het als de nieuwe
agenda kan worden gebruikt (figuur
2). Als alles volgens plan verloopt
zal deze tegen het einde van dit jaar
voor iedere gebruiker een feit zijn.
De overzichten die nu vanuit het
deelcontactscherm zichtbaar kunnen worden gemaakt, worden dan
vanuit de agenda zelf getoond. Wij
werken nu zelf sinds juli van dit jaar
met deze agenda en zijn heel positief over de mogelijkheden die deze
biedt.
Wat is nu de tip en de truc? Het volgende: het verdient aanbeveling om
het Samenvattingsscherm voor alle
medewerkers als openingsscherm in
te stellen en we adviseren nog nadrukkelijker om eens vaker te klikken op de overzichtsschermen die er
zijn. Dat zal u ondersteunen bij uw
praktijkvoering en zeker stimuleren
om de ADEPD-registratiewijze op de
beste manier uit te voeren.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Figuur 2. De nieuwe agenda
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MicroHIS
Gebruik uw
toetsenbord!

Figuur 1. Snel toegang tot onder andere
het medicatieoverzicht, onderzoeken en de
correspondentie

Als het werkblad van de patiënt geopend is, zijn de laatste journaalgegevens en de episodelijst te zien. Via
Snelle toegang (figuur 1) zijn onder
meer het medicatieoverzicht, het diagnostisch archief (onderzoeken) en
de correspondentie te raadplegen.
Het kan nog al wat muisklikken kosten om een volledig beeld te krijgen
van de medische gegevens van de
persoon die tegenover u zit.
Deze tekst leest overigens het gemakkelijkst met MicroHIS erbij,
probeer het uit! Met enige oefening
kunt u sneller tussen de verschillende schermen navigeren door het
toetsenbord te gebruiken in plaats
van de muis. Zo zijn de schermen
onder 1. Snelle toegang te bereiken
door de alt-toets in te houden tegelijk met de onderstreepte letter van
uw keuze op het bewuste scherm,

bijvoorbeeld voor het correspondentieoverzicht de toetsen alt-c.
In figuur 2 is te zien hoe bij het werken in een deelcontact de alt-toets
in combinatie met de onderstreepte
letter kan helpen om onder meer
snel naar het voorschrijf- of verwijsscherm te gaan (alt-v respectievelijk
alt-w), de episode aan te passen
(alt-d) of het deelcontact af te sluiten (alt-k). Met Escape keert u altijd
weer terug naar het vorige scherm.
U kunt ook met de Tab-toets door
het scherm navigeren, bijvoorbeeld
van Subjectief naar Objectief. Na Plan
springt tab naar R Via EVS. Dit blokje wordt geaccentueerd. Door op
Enter te drukken start dan Prescriptor. Toets nog enkele malen Tab
voor afdrukken. Terug naar het vorige blokje gaat met de combinatie
van shift-tab. Van blokje naar blokje

Figuur 2. Houd de alt-toets ingedrukt tegelijk met de onderstreepte letter van de optie van uw keuze
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Figuur 3. Met het programma MHXSettings past u de functietoetsen aan voor schermen die u veel gebruikt

springen werkt ook met de pijltjestoetsen.
Tijdens het invullen van een deelcontact kan het handig zijn om even
het e-mailadres van de patiënt in te
vullen. Met de muis moet u daarvoor eerst het deelcontact afsluiten
en vervolgens dubbelklikken in de
adresbalk om in het scherm Patiëntgegevens te komen. Hier moet u
dan weer op Alle e-mailadressen
klikken. Terugkeren naar het nog
niet afgeronde deelcontact kost dan
ook weer enkele klikken.
Hiervoor heeft MicroHIS een heel
mooie, enigszins ondergewaardeerde mogelijkheid: de functietoetsen.
Met deze toetsen kunt u een aantal
schermen altijd rechtstreeks bereiken, onafhankelijk van waar u mee

bezig bent. Zo is met F4 het werkblad altijd te benaderen, bijvoorbeeld bij het verwerken van berichten of het autoriseren van een
recept. De Escape-toets brengt u
meteen weer terug naar waar u gebleven was.
In MicroHIS zijn de functietoetsen
F2 tot en met F12 standaard gedefinieerd. Met behulp van het programma MHXSettings is te zien hoe
ze zijn ingesteld. Met dit programma kunt u de functietoetsen naar
eigen wens aanpassen voor schermen die u veel gebruikt. Deze aanpassingen worden per gebruiker opgeslagen. In figuur 3 is te zien dat ik
de standaardinstellingen heb aangepast aan mijn eigen voorkeuren.
De schermnamen die hier ingevuld

moeten worden zijn links boven in
het scherm te vinden. Zo is in figuur
4 te zien dat het medicatieoverzichtsscherm MDI_N_02 heet. Let
op, dit moet in MHXSettings met
lage streepjes ingevuld worden.
De toets F1 is niet zelf te definiëren.
In een aantal schermen werkt hij
als alternatief voor alt-c om naar de
ICPC-selectie te gaan.
Een klein briefje naast uw pc met de
betekenis van de functietoetsen kan
veel tijd besparen!
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op
Haweb in de groep Orego (alleen voor
leden) verenigingszaken

Figuur 4. De schermnamen zijn links bovenin te vinden, hier: MDI_N_02 Overzicht medicatie historie
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OmniHis-Scipio
Het journaalvenster
Stel, u bent invallend praktijkmedewerker in een OmniHis-Scipio-praktijk en u ziet voor het eerst het OmniHis-Scipio-journaalvenster. Wat
ziet u dan? Hieronder een uitleg.
Voor een videofilmpje met uitleg
logt u in op mijn.omnihis.nl.
Het OmniHis-Scipio-journaalvenster
is zo ontworpen dat van de patiënt
alle medische gegevens direct zichtbaar zijn of zichtbaar te maken zijn.
In figuur 1 ziet u het journaalvenster van mijnheer XXX_Groot, een
geanonimiseerde echte patiënt.
Wanneer u het journaalvenster van
een patiënt opent ziet u:

A centraal de inhoud van het laatste deelconsult;
B1 De oudere deelconsulten. U ziet
hier dat de patiënt voor het laatst
geweest is op 30 september,
daarvoor op 13 september, 12
september, enzovoort;
B2 Aan de titels van de kolommen
leest u de inhoud van de kolommen af. De kolommen zijn per
werkplek in te delen in volgorde
en breedte;
C In het rechterdeel van het venster
ziet u de subtabbladen van het
journaalvenster. In deze afbeelding is het tabblad Actieve medi-

catie geopend, zodat de praktijkmedewerker in één oogopslag de
actieve medicatie kan zien;
D Onder in het venster ziet u in een
lijst de medicatiehistorie.
Het venster van het getoonde journaalvenster is gevuld met de gegevens van de laatste twaalf maanden.
Door te klikken op de tab Alles
(links onder lijst B1) worden alle
medische gegevens van de patiënt
in de lijst met de deelconsultgegevens geladen. Het venster reageert
op de gerichte klikken van de gebruiker. Wanneer u op een regel met

Figuur 1. Het journaalvenster van een patiënt in OmniHis-Scipio. Alle medische gegevens zijn in dit scherm direct te zien of ze zijn zichtbaar te maken.
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Figuur 2. Knoppen in het journaalvenster. Met het slotje kan
een deelepisode op slot worden
gezet. De rode signaleringen
in de leeslijst- respectievelijk
de taaklijstknop geven aan dat
er binnengekomen berichten
respectievelijk openstaande
taken zijn. ‘Berichten’ zijn alle in
de postkamer binnengekomen
berichten, zoals specialistenbrieven en laboratoriumgegevens.
Een muisklik op de leeslijstknop
toont het binnengekomen
bericht (of de berichten), indien
aanwezig.

Figuur 3. De keuze voor het
openen van de scoremeter of
een graﬁek van de medicatie in
de loop van de tijd

Figuur 4. Het medicatiegebruik van de heer XXX_Groot in de loop van de tijd

Figuur 5. De inhoud van het subtabblad Ingrepen

een oud deelconsult klikt, vullen de
velden van het geopende deelconsult zich met de betreffende deelconsultgegevens.
Wilt u weten of er onlangs berichten
over de patiënt zijn binnengekomen
of dat er nog taken openstaan, dan
kijkt u of er een rode indicator zichtbaar is in het pictogram van de leeslijst en het pictogram van de taaklijst (figuur 2). Deze pictogrammen
staan in figuur 1 links van de knop
NHGDoc alert.
Na u op de hoogte gesteld te hebben van de actuele mutaties van de
patiënt kunt u zich oriënteren op de
inhoud van de subtabbladen rechts
in het journaalvenster. In dit voorbeeld is het subtabblad Actieve medicatie geopend. Mijnheer XXX_
Groot gebruikt acht middelen en het
volgende uitschrijfmoment is 14 oktober.
Door te klikken op de taakknop Medicatie in de tijd en de CVRM-scoremeter (figuur 3), wordt, na de keuze hiervoor, het medicatiegebruik in
de tijd getoond. Mijnheer XXX_
Groot gebruikt de medicatie conform voorschrift (zie figuur 4).
Overzicht over bijvoorbeeld het
ziektebeeld diabetes mellitus in het

journaalvenster (voor de specifieke
begeleiding van diabetes is er het
protocollaire venster diabetes mellitus) verkrijgt de praktijkmedewerker door met de control-toets ingedrukt te klikken op het plusje in het
journaalvenster. Deze handeling
opent een venster met clusters.
De subtabbladen in het journaalvenster geven na aanklikken allerlei
informatie. Wanneer u klikt op het
subtabblad Ingrepen ziet u de ingevoerde ingrepen die de patiënt heeft
ondergaan. In het voorbeeld ziet u
de partiële miltextirpatie die in
1966 is uitgevoerd wegens een
stomp buiktrauma.
Door te klikken in het subtabblad
Episode kunt u een selectie maken
van alle deelconsulten met de betreffende episode. De op deze wijze
geselecteerde gegevens zijn selectiever, dan wanneer u in het venster
op de knop Selectie voor diagnose
klikt. Deze keuze toont de deelconsulten met eenzelfde tractusletter
en geeft hiermee een ruimere selectie aan gegevens.
Als u na het afsluiten van het consult wilt zien welke afspraken voor
de patiënt zijn gemaakt (bijvoorbeeld door de POH-S), dan doet u

Figuur 6. Indien u op Toon afspraken
van deze patiënt klikt, worden de ingevoerde afspraken getoond

dat door te klikken op Toon agenda
afspraken voor deze patiënt onder
de taakknop Print (zie figuur 6).
Wenst de medisch supervisor een
overzicht van de activiteiten van die
dag van een van de assistentes, dan
wordt hiervoor Rapportage > ContactOverzichten, keuze lijst patiënten naar patiëntenvenster gebruikt.
Tot besluit: alle medische patiëntgegevens zijn zichtbaar te maken in
het journaalvenster. Voor uitgebreidere overzichten van de gegevenssoorten, met selectie- en sorteringsmogelijkheden, gaat u naar de specifieke vensters: zie de respectievelijke tabbladen Episodes,
ProblemenEnRuiters, Lab, enzovoort
boven het journaalvenster.
CASPER TOMBROCK

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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Promedico VDF
Drie belangrijke
overzichten

Figuur 1. Het overzicht van de apotheekhoudend huisarts

Promedico VDF bevat een aantal belangrijke overzichten. Het overzicht
van de assistente in de assistentemodule, het medicatieoverzicht en
het overzicht van de apotheekhoudend huisarts. Omdat Promedico
VDF een apotheekhoudend HIS is, is
er meer informatie beschikbaar over
verstrekkingen.

Overzicht apotheekhoudend
huisarts

Het overzicht van de apotheekhoudend huisarts komt in beeld na het
kiezen van een dossier. Dit kan
rechtstreeks, maar zal vaak gebeuren vanuit de werklijst (zie figuur 1).
Dit eerste overzicht is in principe
het medisch dossier, maar de apo-
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theekmodule is met één klik beschikbaar. De patiëntenkop geeft alle informatie over de patiënt: naam,
geboortedatum, leeftijd en adresgegevens, soort patiënt (passant of
vaste patiënt). Ook is in één oogopslag te zien of de praktijk de medicatie levert voor deze patiënt en op
welke manier (normaal, baxter of
proactief herhalen). Daarnaast is er
een blokje met inschrijving, debiteur
en verzekering. En aan de rechterkant van de patiëntenkop vindt u
BSN, COV, ION en de LSP-status.
Het eerste overzicht laat aan de linkerkant de episodes zien met vetgedrukt de episodes met attentiewaarden. Die staan dan ook bovenaan.
In het midden ziet u een overzicht

van de laatste deelcontacten en
rechts het actuele medicatiegebruik.
Rechtsonder staan alle contra-indicaties en allergieën.
Met de tabbladen net onder de patientenkop zijn andere overzichten
aan te klikken.

Het overzicht van de
medicatie

Het overzicht van de medicatie laat
per regel zowel voorschriften als
verstrekkingen zien (zie figuur 2).
De vetgedrukte regels betreffen de
actuele medicatieregels. Ook extern
verstrekte receptuur is in het verstrekkingenoverzicht te vinden.
Daarbij is ook zichtbaar welke medicatie nog verstrekt kan worden. En

Figuur 2. Het
overzicht van de
medicatie

Figuur 3. Het
overzicht in de
assistentemodule

er is een overzicht van degenen die
hebben bereid, gecontroleerd en uitgegeven.
Het linker blok toont ook de episodes, zodat u zichtbaar kunt maken
welke medicatie bij welke episode
hoort.

Het overzicht in de
assistentemodule

Een heel belangrijk startpunt voor
de assistentes is het overzicht van
de assistentemodule (zie figuur 3).
Dit is in principe volledig ingericht
voor de werkwijze van de assistente.
Een van de grote voordelen is dat
de assistente kan starten met het typen van de hulpvraag voordat er
een patiënt gekozen is.

Bovenaan staat ook weer de standaard patiëntenkop. Daaronder
vindt u de hulpvraag en de mogelijkheid om vanuit de hulpvraag acties te ondernemen. Klik door naar
Afspraak, Medicatie, Overleg, Deelcontact en Naar medisch dossier.
Vanuit dit scherm heeft de assistente direct zicht op de laatste episode,
de actuele medicatie, de afspraken
die zijn geweest en die nog komen,
memo’s (in deze figuur leeg), de
correspondentie (ook de nog niet
verwerkte) en het overleg. Hier
staat overleg met collega’s, dokters,
enzovoort. Dit alles kan verwerkt
worden in het dossier, maar dat is
niet noodzakelijk. Daarnaast kan
een hulpvraag geparkeerd worden,

die altijd zichtbaar blijft als een
overleg beantwoord is. De vragen
komen in de overlegwerklijst van de
dokter, die snel en adequaat een
antwoord kan typen, dat digitaal
weer terugkomt bij de assistente.
Ook kan het overleg plaatsvinden
met een groep functies. Bijvoorbeeld een vraag aan een doktersassistente, waarna de eerste de beste
doktersassistente deze kan afhandelen.
Met dit overzicht kan de assistente
heel snel schakelen tussen telefoontjes, werkzaamheden aan de balie
en apotheek, zonder losse briefjes.
HANNEKE TAN

HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL
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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
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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.
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Ziet u dit?
Valt op hè?

En dan te bedenken dat uw advertentie hier had kunnen staan.
Dan was-ie ook zo opgevallen.
Maar u krijgt nieuwe kansen want SynthesHis valt drie keer per jaar bij de
meeste huisartsen, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op de mat.
Bovendien wordt het gelezen door doktersassistenten,
praktijkmedewerkers, managers in de eerstelijnszorg, coördinatoren
en medewerkers van huisartsenposten, enz.
Kortom, het is meer dan de moeite!
Meer informatie over adverteren:
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121 | advertenties@klinkerenbikkels.nl

Alles over informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk
Op woensdag 20 maart 2019 vindt voor
de 28ste keer hét congres voor huisartsen, 
praktijkmanagers, assistentes, praktijk
ondersteuners en overig praktijkpersoneel
plaats. De hele dag wordt u geïnformeerd en
kunt u meepraten over tal van onderwerpen
die te maken hebben met de workflow in de
huisartsenpraktijk.
U kunt een keuze maken uit vele workshops.

Op het informatieplein staan tal van
bedrijven die u de laatste ‘snufjes’
kunnen laten zien en/of uw vragen
kunnen beantwoorden.
Het congres is geaccrediteerd voor
huisartsen, doktersassistentes
en POH’ers.
Zie voor meer informatie pagina 6.

Noteer in de agenda: NedHIS congres woensdag 20 maart 2019
Van der Valk te Vianen. Meer informatie op www.nedhis-congres.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

