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DRUKBEZOCHT CONGRES 
BIEDT VOOR ELK WAT WILS

OP 20 MAART 2019 VOND HET 28STE NEDHIS-CONGRES PLAATS IN 

VIANEN. PRAKTIJKORGANISATIE EN AUTOMATISERING WAREN DE 

CENTRALE THEMA’S TIJDENS DEZE VOLLEDIG VOLGEBOEKTE 

BIJEEN KOMST. MET 469 DEELNEMERS WAS DIT HET DRUKST-

BEZOCHTE NEDHIS-CONGRES OOIT. WE BLIKKEN TERUG OP DEZE 

GESLAAGDE DAG.

COMMOTIE. DIE ONTSTOND NADAT 

BEKEND WERD DAT ZORGDOMEIN 

IN ZEE WAS GEGAAN MET EEN 

AMERIKAANSE INVESTEERDER. GAAN 

VERTROUWELIJKE GEGEVENS NU DE 

OCEAAN OVER? EN: HOORT EEN 

SYSTEEMKRITISCHE ORGANISATIE ALS 

ZORGDOMEIN NOG WEL IN PRIVATE 

HANDEN THUIS?

CONSULTEN, VISITES, TELEFOONTJES, VRAGEN VAN 

ASSISTENTES, OVERLEG MET POH’S, EEN TSUNAMI 

AAN MAILS: DE DAGELIJKSE WORKFLOW VAN EEN 

HUISARTS IS GIGANTISCH. EEN PLEIDOOI OM ICT IN 

ALLE PORIËN VAN DE PRAKTIJK DOOR TE VOEREN.
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Zorgdomein is 
too big to fail

In dit nummer bieden 
we een inkijkje in het 
functioneren van Zorg-
domein. Het is een net-
werkorganisatie die ver-
wijzingen van de huis-
arts naar steeds meer 
instanties faciliteert en 
inmiddels zo belangrijk 
dat huisartsen niet meer 
zonder kunnen. Bovendien is het een monopolist. 
Toen 35 procent van de aandelen in handen van een 
Amerikaanse investeerder kwam zag de redactie dan 
ook reden om een debat aan te gaan met directeur 
Walter Balestra. We zijn benieuwd naar uw mening 
over Zorgdomein. Christie Manintveld was op het 
NedHIS-congres en sprak met een aantal bezoekers. 
Dankzij de aantrekkelijke opzet met een grote keuze 
aan workshops waren de 450 plaatsen al na ruim twee 
weken uitverkocht. Eén workshop, die van Pascale 
Hendriks over het terugdringen van de administratie-
ve lasten, is vanwege het algemeen belang in dit 
nummer opgenomen. Doe er uw voordeel mee. In de 
rubriek Markante mensen komt Bart Timmers aan het 
woord. ICT is in de huisartsenpraktijk niet meer weg te 
denken. Hoe kun je ICT zo inzetten dat het je ook echt 
helpt? En zelfs rust in het hoofd geeft? Het NHG 
denkt na over manieren om meer ziektespecifiek in-
zicht in het HIS in te bouwen. Men wil graag daarover 
in gesprek met huisartsen. Jeroen Stroucken heeft op 
Aruba een cursus goed HIS-gebruik gegeven. Hij 
heeft geprobeerd de relaxte houding die daar heerst 
mee terug te nemen naar Nederland. Dat lukte hem 
een maand. We hebben een achtergrondverhaal over 
de ZorginformatieBouwstenen – een nogal abstract 
onderwerp. Maar knappe koppen werken toe naar 
een betere informatieoverdracht tussen de vele infor-
matiesystemen die in de zorg actief zijn. René van 
Leeuwen schrijft over papierloos werken in de huisart-
senpraktijk. Welke voordelen heeft dat? De tips en 
trucs achterin dit nummer gaan over het gebruik van 
de agenda in het HIS. We hebben weer handige 
 weetjes die direct toe te passen zijn in uw praktijk.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

BIJ HET AFSCHEID VAN LEO VAN ROOIJEN  

IN MAART 2018 ALS VOORZITTER VAN 

GEBRUIKERSVERENIGING ATLAS NAM  

RONALD VAN INGEN DE VOORZITTERSHAMER  

VAN HEM OVER.

ER VOLTREKT ZICH EEN ONZICHTBARE REVOLUTIE 

IN DE ZORG, WAARVAN WE STRAKS ALLEMAAL DE 

VRUCHTEN ZULLEN PLUKKEN. ZORGINFORMATIE-
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PATIËNT ZELF.

DE NIEUWE VOOR
ZITTER VAN ATLAS 
STELT ZICH VOOR 

EENDUIDIGE 
 COM MUNICATIE 
IN DE ZORG MET  
BOUWSTENEN

24

26



4 • SYNTHESHIS • APRIL 2019

Huisarts en huisartsopleider Bart Timmers is bij  vaste bezoekers van het NedHIS-
Congres ook wel bekend als de ‘app-dokter’. Tij dens workshops deelt hij  zij n 
beste ontdekkingen als het gaat om handige apps voor de zorgprofessional. Hij  
is nog steeds een fervent app-gebruiker, maar hield onlangs wel een grote schoon-
maak. Een derde van alle apps  verdween hierbij  van zij n telefoon. Lachend: ‘Ik 
heb er nu nog maar zeshonderd over.’ 

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NL

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

BART TIMMERS

‘Ik ben van het gewoon 
doen en ervaren, want 
wat nou als ’t werkt?!’

FO
TO

 M
IC

KE
Y 

G
RA

AF
LA

N
D



APRIL 2019 • SYNTHESHIS • 5

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

Wat wil je worden als je later groot bent? 
In zijn jongste jaren beantwoordde Bart 
Timmers deze vraag met ‘clown’. Maar 

al gauw wist hij zeker dat hij dokter wilde worden. 
De ‘techniek’ van het menselijk lichaam intrigeerde 
hem: ‘Ik zat vroeger al naar mijn hand te kijken: hoe 
werkt dat allemaal met al die pezen en spieren?’ 
Maar ook het brein en hoe lichaam en geest elkaar 
beïnvloeden vond hij boeiend. ‘Mensen met al hun 
gedachten, gevoelens en emoties zijn complex en 
waanzinnig interessant. Ik speelde met de gedachte 
om neurologie te gaan doen en kindergeneeskunde 
sprak me ook aan: ik ben dol op kinderen. Maar ik 
ontdekte dat ik me met al mijn interesses tegelijk 
kon bezighouden in het vak van huisarts. Daar ben 
ik voor gegaan en ik zit nog elke dag te genieten van 
wat ik doe.’ 

Niet cynisch worden
Kent hij dan helemaal geen frustraties als huisarts? 
‘Natuurlijk wel, iedere dokter kent frustraties. Ook ik 
heb patiënten die een zucht waard zijn. Ik ben zelf 
 iemand die dan vooral de uitdaging ziet. Ik word ge-
prikkeld om beter te worden. En dat is ook zo mooi 
van dit vak: de mogelijkheden om te groeien zijn on-
eindig. Al ben je honderd jaar huisarts, je kunt altijd 
verbeteren. En het grappige is dat je iedere keer beter 
wordt, zonder dat je vroeger slecht was. Ik zie heel 
veel ontwikkelmogelijkheden op het vlak van de 
zachte skills, luisteren en communiceren. Een drie-
daagse training oplossingsgericht werken heeft mij 
een enorme boost gegeven. De andere benadering 
maakt gesprekken leuker en geeft mij veel meer ruim-
te om te luisteren. Het helpt ook bij het niet cynisch 
worden, wat weer goed is voor mijn eigen gezond-
heid.’

Van laatbloeier naar voorloper
Wat ICT betreft was Bart een laatbloeier. ‘Pas tijdens 
mijn huisartsenopleiding kwam ik er een beetje mee 
in contact. Mijn opleider deed wel iets met automati-
sering, maar een HIS zag ik vooral als een niet zo 

‘DE GROOTSTE UITDAGING VOOR HUISARTSEN 
IS HET VERANDEREN VAN DE MINDSET’

‘AL BEN JE HONDERD 
JAAR HUISARTS, JE KUNT 

ALTIJ D VERBETEREN’

heel nuttig, hoekig en moeilijk werkend systeem. 
Toen het internet zijn intrede deed, begreep ik direct 
dat dit de wereld ging veranderen. Inmiddels loop ik 
graag voorop bij het onderzoeken van de mogelijk-
heden van ICT. Om “daar heb je Bart weer met z’n 
 pilots” te voorkomen, probeer ik veel dingen in mijn 
eentje uit, zodat anderen er geen last van hebben. Als 
het werkt, kunnen we breder implementeren. Je kunt 
gewoonweg niet meer om de techniek heen en als iets 
onvermijdelijk is en potentie heeft, ben ik van het er-
varen. Gewoon doen en kijken wat de voor- en nade-
len zijn. Of zoals Kraantje Pappie het zegt: “Wat nou 
als ’t werkt?”’

Andere mindset is een must
‘We gaan in de zorg grote veranderingen tegemoet, 
waarbij ICT ons enorm kan helpen. Het organiseren 
van het zorgdossier rond de patiënt bijvoorbeeld. Als 
grootste uitdaging hierin voor de huisartsen zie ik het 
veranderen van de mindset: het omarmen van de 
techniek en inzien dat dit de kernwaarden van de 
huisarts niet in de weg staat. Technisch is het moge-
lijk om de zorg toegankelijker en zelfs persoonlijker te 
maken en de patiënt de lead te geven, maar dan moe-
ten we het in Nederland wel goed gaan organiseren. 
Dat gaat niet lukken met kunst en vliegwerk en voort-
borduren op oude systemen. Als we vasthouden aan 
het oude, worden we straks links of rechts ingehaald 
door grote jongens als Apple, Microsoft of Amazon. 
Begrijp me niet verkeerd, ik heb echt goede moed, 
maar je hoeft problemen niet te ontkennen om een 
optimist te zijn. Laten we gezamenlijk optrekken en 
de techniek omarmen en humaan houden. Dan is er 
zoveel mogelijk. Ik kan niet wachten!’ 
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Op veel voorgaande congressen was het me-
rendeel van de bezoekers huisarts. Sinds en-
kele jaren is dat aan het veranderen. Naast 

huisartsen weten steeds meer praktijkmanagers de 
weg naar het congres te vinden en ook de assisten-
tes waren dit jaar weer goed vertegenwoordigd. 
Automatisering in de huisartsenpraktijk heeft niet 
meer alleen de interesse van ICT-minded huisartsen. 
Alle medewerkers in de praktijk hebben er vrijwel 
dagelijks mee te maken en het congres bood voor elk 
wat wils. 

Transformatie van de zorg
Na de opening van het congres door voorzitter Leo 
van Rooijen trapte Patrick Bindels, hoogleraar Huis-
artsgeneeskunde, af met de eerste plenaire sessie. 
Hij ging in op de uitdagingen die de huisartsenzorg 
te wachten staan en onderstreepte de noodzaak van 
een transformatie in de zorg. Belangrijk bij een 
transformatie is te weten waar je voor staat. Daarom 
is het goed dat onlangs de kernwaarden van de huis-
artsenzorg werden herijkt: persoonsgericht, continu, 
gezamenlijk en medisch-generalistisch. Met deze 
kernwaarden als uitgangspunt kunnen we op zoek 
gaan naar oplossingsrichtingen voor toekomstbe-
stendige zorg. Technologie speelt hierbij een belang-
rijke rol, bijvoorbeeld in diagnostiek en triage, bij 
zelf management, monitoring op afstand en het ge-
bruik van big data. Het is een must om als zorgpro-
fessional zelf betrokken te blijven bij technologische 
vernieuwing. Bindels moedigde de deelnemers dan 
ook aan om vooral in gesprek te gaan met de aanwe-
zige HIS- en ICT-leveranciers. 

Op 20 maart 2019 vond het 28ste NedHIS- 
congres plaats in Vianen. Praktijkorganisatie en 
automatisering waren de centrale thema’s 
 tijdens deze volledig volgeboekte bijeenkomst. 
Met 469 deelnemers was dit het drukstbezochte 
NedHIS-congres ooit. Een  terugblik op deze 
 geslaagde dag.

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NL

Drukbezocht NedHIS-congres biedt voor elk wat wils
Divers workshopprogramma
Vervolgens konden de congresbezoekers kiezen uit 
een breed scala aan workshops. Hierin was aandacht 
voor landelijke ontwikkelingen, zoals digitale inzage 
door patiënten per 2020 en het programma OPEN. 
Tijdens de workshop over administratieve lastenver-
lichting konden de deelnemers inschatten of ze dit 
jaar nog nieuwe inkt nodig hebben voor hun ‘paarse 
krokodil’ en tijdens ‘ICT voor dummies’ werd de ken-
nis van ICT-terminologie getoetst. Verder waren er 
onder andere workshops over big data, nieuwe mo-
gelijkheden van telefonie, dossieroverdracht en vei-
lig mailen. De sessies die de HIS-leveranciers organi-
seerden met tips en trucs voor de gebruikers werden 
ook zeer gewaardeerd. 

Meesterlijke muzikale afsluiting
Het inhoudelijke deel van de dag werd meesterlijk 
afgesloten door maestro Jules van Hessen, die de 
 parallel trok tussen de dirigent en de huisarts. Wij 
hebben te maken met partituren, jullie met protocol-
len. Maar bestaat de waarheid op papier? Doe je wat 
er staat of wat jij denkt dat er wordt bedoeld? Hoe 
interpretatie de uitwerking kan beïnvloeden, illus-
treerde hij met prachtige muzikale voorbeelden 
waar de zaal stil van werd. Hij bracht de mensen in 
beweging tijdens een minicursus dirigeren en ging 
met veel humor in op zijn meerwaarde als dirigent. 
De strekking? Een orkest kan veel zelf en robots kun-
nen ook dirigeren. Net als de patiënt en ZorgICT. 
Maar het zijn toch menselijke factoren – zoals leider-
schap, emotie, vertrouwen, passie, subtiele afstem-
ming en improvisatie – die het verschil maken: c’est 
le ton qui fait la musique! Na deze vrolijke noot was 
het tijd voor de afsluiting en het walking dinner.
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Drukbezocht NedHIS-congres biedt voor elk wat wils
Congres-

bezoekers 
aan het 
woord

Praktijkmanager Sanne Odijk: ‘Huisartsenorgani-
satie HONK heeft meerdere praktijkmanagers aange-
trokken die worden gedetacheerd bij de aangesloten 
huisartsenpraktijken. We zijn hier met meerdere 
praktijkmanagers aanwezig en we volgen verschil-
lende workshops om vervolgens de informatie met 
elkaar te delen. Zojuist heb ik een sessie gevolgd 
waarin ik allerlei tips over MicroHIS heb gekregen. 
Om een voorbeeld te geven: ik hoor vaak van assis-
tentes dat het omslachtig is om in het HIS terug te 
keren naar een eerder geopend dossier. Als er ie-
mand aan de balie komt, moeten ze het dossier 
waarin ze bezig zijn afsluiten om even iets anders te 
doen. Dan willen ze daarna verder met het dossier 
waarin ze bezig waren. Dat betekent opnieuw op-
zoeken en openen. Maar welk dossier was het ook 
alweer? Nu blijkt er een knop te bestaan waarmee je 
direct het vorige dossier kunt heropenen. Dit is een 
praktisch hulpmiddel, waarmee ik veel assistentes 
blij ga maken.’

Coördinator praktijkmanagement Mirella 
 Koeten: ‘Ik ben naar dit congres gekomen omdat 
 digitalisering een hot item is. Ik wil weten wat onze 
regionale rol kan zijn in het openstellen van patiën-
tendossiers. Welke taak komt er op ons bord te lig-
gen? Ik heb daar antwoord op gekregen tijdens de 
workshop “Dokter zullen we duppen?” Het is fijn dat 
er financiering beschikbaar komt. Het gaat de huis-
artsen tijd kosten om dit te implementeren en daar 
staat dus wel iets tegenover: 64% van de beschikba-
re subsidie is direct bestemd voor de huisartsenprak-
tijken. Er kan bijvoorbeeld met subsidiegeld een pro-
jectleider aangesteld worden die als brug fungeert 
tussen landelijke afspraken en regionale implemen-
tatie. Wanneer de patiënt inzage heeft in zijn dossier 
is de manier van rapporteren nog belangrijker, het is 
dan fijn als er een training “feitelijk rapporteren” be-
schikbaar is voor huisarts en assistente. Medewer-
kers in de huisartsenpraktijk moeten de impact van 
hun manier van schrijven kunnen overzien. Daar-
naast is het bijvoorbeeld ook belangrijk om te weten 
in welke subregels van het HIS je moet registreren. 
Daar ligt wat mij betreft ook een kans om een en an-
der landelijk te uniformeren.’

‘IK VIND HET PRETTIG OM TE HOREN 
WELKE ONTWIKKELINGEN ER LANDELIJK SPELEN’
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gmsnl.com

Uw archief direct 
digitaal toegankelijk!
Van personeelsdossier tot patiëntendossier. GMS digitaliseert al uw bedrijfsarchieven 
op de hoogste kwaliteit. Van statisch papier naar bruikbare big-data.

Kwaliteit als handelsmerk

Gecertificeerd op alle fronten

Transparantie tot in detail

Geconditioneerd transport

T +31 (0)78 69 31 300
info@gmsnl.com

STEEDS MEER 
PRAKTIJ K MANAGERS 

EN ASSISTENTES 
WETEN DE WEG 

NAAR HET CONGRES 
TE VINDEN

Huisarts Roland van Ardenne: ‘Ik volg de work-
shop over administratieve lastenverlichting omdat ik 
het belangrijk vind om kennis te hebben van de re-
gels die er omtrent administratie bestaan. Heel veel 
dingen doe je gewoon maar, omdat je ze voorge-
schoteld krijgt. Maar is het wel echt allemaal nodig? 

Goed om te weten dat de website van “het roer gaat 
om” www.hrgo.nl elke drie maanden wordt bijge-
werkt met nieuwe afspraken omtrent administratie-
ve lastenverlichting. En de weigerbriefjes die ook op 
deze website te vinden zijn, ga ik in mijn praktijk 
 direct gebruiken!’
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Doktersassistente Tineke Boelhouwer: ‘Voor-
heen gingen alleen de huisartsen naar dit congres, 
maar dit jaar ben ik als assistente ook meegevraagd. 
Ik vond het heel prettig om een sessie te volgen die 
specifiek gaat over het HIS dat wij gebruiken – je 
leert weer nieuwe dingen en kunt vragen stellen. De 
workshop over veilig e-mail was ook interessant. Je 
krijgt voor een deel bevestiging: we doen al veel din-
gen op de juiste manier. We hebben alles goed inge-
richt, dat is de basis. Maar het werkt alleen als je je 
elke dag bewust bent van de gevoeligheid van gege-
vens. Daar helpt een dag zoals deze wel bij.’

Huisarts Vincent Kesber:  ‘Ik ben inmiddels 25 jaar 
 praktijkhoudend huisarts en dit is de eerste keer dat ik het 
NedHIS-congres bezoek. Wat is het groot en druk! Dat zou 
kunnen betekenen dat veel mensen digitalisering best inge-
wikkeld vinden. ICT is bedoeld als een handig hulpmiddel, 
maar soms lijkt het toch een doel op zich te worden. Hoe dan 
ook, er komt qua digitalisering nu zoveel op ons af, dat ik er 
echt meer van moet weten. We zijn in onze praktijk bezig 
met een verbetertraject rond het actuele medicatieoverzicht. 
Dat alleen al dwingt mij om me meer in de materie te ver-
diepen. Ik vind het prettig om vandaag te horen welke ont-
wikkelingen er landelijk spelen. Zo krijg ik een idee van wat 
er op ons afkomt, bijvoorbeeld als het gaat om dossieropen-
stelling. Daarnaast heb ik al praktische tips genoteerd, 
 bijvoorbeeld over wat je kunt doen als een binnenkomend 
dossier niet automatisch ingelezen wordt. Het lijkt me goed 
om volgend jaar een of meer assistentes mee te nemen naar 
dit congres. Zij hebben dagelijks met onderwerpen als veilig 
communiceren en dossieroverdracht te maken. Als huisarts 
schep ik de juiste voorwaarden, maar zij moeten er uiteinde-
lijk mee aan de slag.’ 

Huisarts Joost Aalberse: ‘De administratieve 
 lasten zijn hoog in de huisartsenpraktijk. Dat de 
workshop over administratieve lastenverlichting 
 populair is, behoeft dus weinig uitleg. Ik ben er naar-
toe gegaan omdat “het roer gaat om” mij positieve 
energie geeft. Er wordt hard gewerkt aan het af-
schaffen van onnodige bureaucratie en administra-
tie, maar ik heb soms het gevoel dat ik nog niet vol-
doende op de hoogte ben van wat je niet meer hoeft 
te doen. Zo hoorde ik vandaag dat verwijzen naar 
niet-medische zorg binnenkort niet meer nodig is. 
Als mensen vanuit hun aanvullende verzekering 
recht hebben op  behandeling door bijvoorbeeld een 
huidtherapeut, kunnen zij daar ook zonder tussen-
komst van de huisarts terecht. Voor mensen die van 
basis-ggz naar specialistische ggz gaan, is bijvoor-
beeld ook geen nieuwe verwijzing van de huisarts 
meer nodig. Daar hebben wij het afgelopen jaar al 
veel gebruikers gemak van ervaren.’
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‘HET CONGRES IS 
GROOT EN DRUK: 
 MISSCHIEN VINDEN 
VEEL MENSEN 
DIGITALISERING 
INGEWIKKELD’
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Commotie. Die ontstond nadat bekend werd dat Zorg-

Domein in zee was gegaan met een Amerikaanse inves-
teerder. Waarom is dat  gebeurd? Wat zij n de consequen-
ties? Gaan  vertrouwelij ke gegevens nu de oceaan over? 
En: hoort een systeemkritische organisatie als  ZorgDomein 
nog wel in private handen thuis? De huisartsen Jeroen van 
der Lugt en Tejo  Janssen kruisen de degens met Walter 
Balestra, oprichter en CEO van ZorgDomein.

ANNET MUIJ EN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Een lommerrijke buitenplaats, 
sfeervol gelegen aan de Vecht. 
Hoge, deels boogvormige ramen 

voorzien van luiken. Ook de entree 
met het metershoge plafond impo-
neert. We zijn in Breukelen, domicilie 
van ZorgDomein. In een modern 
bijgebouw staan de computers in gelid 
opgesteld. Tientallen hoofden turen 
voorovergebogen naar de beeldscher-
men, vingers razen over de toets-
borden. Hier wordt de missie van de 
onderneming omarmd: het zorgaan-
bod transparanter maken, kwaliteit 
van verwijzen en informatie-uitwis-
seling verhogen en samenwerking 
tussen zorgprofessionals verbeteren, 
met als doel de gezondheidszorg be-
taalbaar te houden. Inmiddels maakt 
ruim 90 procent van de Nederlandse 
huisartsen dagelijks gebruik van het 
digitale platform, evenals 95 procent 
van alle ziekenhuizen plus het over-

grote deel van de ggz en de labora-
toria. Een succesverhaal dat met het 
in beeld komen van een Amerikaanse 
investeerder en een vrijwel gelijktijdig 
doorgevoerde prijsaanpassing een 
deuk lijkt te hebben opgelopen. Op 
internet verschijnen kritische reacties 
van gebruikers: ‘Ik wil dat enge Zorg-
Domein niet meer.’
Vertrouwen komt te voet en gaat te 
paard, beseft Balestra. Nadat in de 
media melding was gemaakt van de 
‘overname’ van ZorgDomein klimt de 
CEO in de pen om zaken recht te zet-
ten. Van een overname is geen sprake, 
meldt hij. Wel heeft investeerder 
 Levine Leichtman Capital Partners 
sinds kort 35 procent van de aandelen 
in handen. Eenzelfde percentage als 
hijzelf als CEO. De resterende 30 pro-
cent is in bezit van een medeoprichter, 
een commissaris en het management. 
Van een Amerikaans meerderheids-

CEO WALTER BALESTRA OVER MISSIE, PRIVACY 
EN DE UITDAGINGEN VAN ONDERNEMERSCHAP

‘Met ZorgDomein de 
zorg verbeteren is mij n 
 levenswerk’

belang is geen sprake, maar 35 pro-
cent is nog altijd een aanzienlijk aan-
deel. Dan rijst de vraag: waarom is 
hiertoe besloten? 

Langetermij nvisie
Balestra: ‘In het verleden hebben we 
directieleden de gelegenheid geboden 
om zich in te kopen. Dat past bij de 
spirit van dit bedrijf – we geloven in 
ondernemerschap. Als je dan na een 
aantal jaren de balans opmaakt blijkt 
dat er inmiddels veel kleine aandeel-
houders zijn die geen inbreng meer 
hebben. Dat was voor ons de reden 
om te zeggen: laten we consolideren 
en een overzichtelijke aandeelhouders-
structuur opzetten. Een groot deel van 
de kleine, niet-actieve aandeelhouders 
is uitgekocht, waarna we met Levine 
Leichtman in zee zijn gegaan.’
Van der Lugt: ‘Waarom is er gekozen 
voor een Amerikaanse investeerder? 
Waren er geen Nederlandse kandida-
ten? ZorgDomein is een lucratieve 
 onderneming. Over belangstelling niet 
te klagen, denk ik zo.’
Balestra: ‘Er waren inderdaad meerde-
re gegadigden. Sommigen wilden per 
se een meerderheidsbelang, die vielen 
af. We waren op zoek naar een partij 
met een langetermijnvisie. Een inves-
teerder die niet uit is op het maken 
van snelle winst. Een partij die inhou-
delijk scherp is, van wanten weet en 
over voldoende contacten beschikt. 
Dat laatste is ook het voordeel bij een 
internationale investeerder: je krijgt 
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toegang tot een groot netwerk. Op 
 termijn hebben we de  ambitie om te 
onderzoeken of we ook andere zorg-
systemen in de wereld kunnen verbe-
teren. Dat lijkt kansrijk.’ 
Van der Lugt: ‘Een aandelenpakket van 
35 procent is fors. Datzelfde percenta-
ge heeft u ook. U kunt Levine Leicht-
man niet negeren.’
Balestra: ‘Dat wil ik ook niet, waarom 
zou ik? Dit soort partijen brengt 
scherpte binnen je bedrijf. Ze waarbor-
gen de continuïteit. Je moet je trou-
wens ook realiseren dat ZorgDomein 
niet uniek is in het aantrekken van 
 extern geld. Dat gebeurt overal in de 
zorg.’ 
Van der Lugt: ‘Uiteindelijk draait het 
bij Levine Leichtman toch om de 
winst. En je moet vrezen dat die winst 
in eigen zak verdwijnt en niet op-
nieuw in de zorg wordt geïnvesteerd.’
Balestra: ‘Waar het de investeerder 
vooral om te doen is, is waardecreatie 

en groei. Zorg dat je goede, nieuwe 
dingen doet en schuw daarbij het 
 risico niet. Kijk, ZorgDomein is wel 
mijn kind, al negentien jaar lang. Ik 
zal er alles aan doen om te zorgen dat 
de waarde die dit bedrijf creëert ook 
in de toekomst blijft voortbestaan. Dit 
is ook een beetje mijn levenswerk.’
Janssen: ‘Maar deze stap heeft wel 
consequenties. Gebruikers plaatsen 
vraagtekens, vragen zich af wat de ge-
volgen zijn. Het is heel ongelukkig dat 
de komst van deze investeerder sa-
menvalt met een prijswijziging. Die 
twee zaken worden gelinkt.’
Balestra: ‘Die dingen hebben echt niets 
met elkaar te maken. Ons prijsmodel 
is sinds 2006 gebaseerd op het aantal 
EPB’s, eerste polikliniekbezoeken. Die 
 parameter is uit de zorg verdwenen en 
dus moesten wij op zoek naar een an-
dere tool. In het nieuwe  systeem 
wordt er betaald naar gebruik. De prijs 
per verwijzing is gebaseerd op de ge-

middelde prijs die ziekenhuizen in 
2014, bij de laatste contracteringsron-
de, betaalden. Bij enkele ziekenhuizen 
resulteert dat in een prijsdaling, bij an-
dere in een prijsstijging.’

Kwaad bloed
Janssen: ‘Het samenvallen met de 
komst van een nieuwe investeerder is 
en blijft hoogst ongelukkig. In mijn re-
gio Nijmegen hebben die zaken kwaad 
bloed gezet. De commotie heeft nu 
zulke vormen aangenomen dat er ge-
zocht wordt naar een alternatief. Daar 
ben ik als gebruiker en promotor van 
ZorgDomein niet blij mee. Ik ben in 
gesprek met de ambulancedienst en 
met de GGD om te zorgen voor opti-
male digitale communicatie. Dan rijst 
de vraag: welke kanalen gaan we be-
nutten? ZorgDomein? Anno 2019 
wordt er bedenkelijk gekeken: “Gaat 
dat wel stand houden hier in Nijme-
gen?” Onze communicatie met de eer-
ste lijn – diëtisten, fysiotherapeuten, 
Thuiszorg – kwam goed van de grond, 
maar nu gaan mensen zich afvragen: 
“Is dit nog wel het platform van de 
toekomst?” Daar baal ik van.’
Balestra: ‘Het is jammer dat die twee 
zaken parallel lopen. Wij waren ge-
dwongen ons prijsmodel aan te passen 
en hebben dat zo netjes mogelijk pro-
beren te doen. We proberen de pijn te 

TEJO JANSSEN:  ‘ZORGDOMEIN 
IS EEN VAN DE 
GROOTSTE ICT-SUCCESSEN 
IN DE ZORG OOIT’
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verzachten door een ingroeimodel te 
hanteren. Het voordeel van het nieu-
we systeem is wel dat de vroegere 
 tariefverschillen tussen ziekenhuizen 
tot het verleden behoren. Sommige 
ziekenhuizen betaalden € 0,60 per 
verwijzing, anderen meer dan € 2,00. 
Nu is het gelijke monniken, gelijke 
kappen.’
Van der Lugt: ‘Een andere gevoeligheid 
rond de Amerikaanse investeerder 
heeft te maken met de privacy. We 
herinneren ons allemaal de problemen 
die we in 2011 hebben gehad toen we 
het Landelijk SchakelPunt wilden in-
voeren. Er kwam een flinke lobby op 
gang die invloed kreeg op de politieke 
besluitvorming, waarna het LSP in de 
Eerste Kamer werd weggestemd. Op 
zo’n moment merk je dat de politiek 
een grote vinger in de pap heeft. Het 
risico om nog een keer rondom priva-
cy van gegevens in conflict te komen 
willen we niet lopen. Daarom mijn 
vraag: waar zitten die gegevens en 
hoe zijn ze beveiligd?’
Balestra: ‘Niemand hoeft zich zorgen 
te maken: de juridische structuur, de 
zeggenschap, de privacy – dat zit bij 
ons echt wel snor. Het is belangrijk om 
te melden dat onze investeerder zowel 
juridisch als fysiek geen toegang heeft 
tot wat voor gegevens dan ook. Dat is 
volledig dichtgetimmerd. Een groot 
deel van ons dagelijks werk bestaat uit 
koppelen, omdat de zorg nu eenmaal 
bestaat uit een scala van informatie-
leveranciers. Op basis van de zorgin-
formatiebouwstenen van Nictiz en 
HL7FHIR zijn we bezig die koppelin-
gen te verbeteren. We gaan ernaartoe 
dat we alleen die data uitwisselen die 
echt nodig zijn in het zorgproces. Dat 
is ook wat betreft de privacy van de 
patiënt de weg die we landelijk moe-
ten bewandelen.’

Janssen: ‘Als je over data beschikt, kun 
je daar iets mee. Er staat wel in jullie 
statuten dat dat niet mag, maar dan 
nog. Er gaan natuurlijk medische ge-
gevens over een lijn naar jullie toe, 
worden die gegevens bewaard, en zo 
ja, hoe lang? Wie heeft toegang tot die 
gegevens en gebeurt er nog iets rich-
ting verwerking?’ 
Balestra: ‘Hoe lang wij gegevens bewa-
ren is afhankelijk van het doel en dat 
wordt weer bepaald door de gebrui-
kers. We beschikken over een landelijk 
gebruikersforum waar zo’n vijftien tot 
twintig huisartsen inzitten, onder wie 
Tejo, en aan hen hebben we gevraagd 
hoe lang we de gegevens dienen te be-
waren. Voor een verwijzing zijn we 
uitgekomen op achttien maanden. 
Dan de vraag of we iets kunnen met 
die gegevens. Het antwoord is vol-
mondig “nee”. Er zijn meerdere ma-
nieren om die gegevens zowel juri-
disch als fysiek af te dichten. Onze in-
vesteerder kan daar niet bijkomen. 
 Intern zijn er maar een paar techneu-
ten en die zijn met naam en toenaam 
bekend, die beperkt toegang hebben. 
Als zij bij gegevens komen die ze nor-
maal niet nodig hebben, dan wordt 
dat gelogd. Daar hebben we dan weer 
procedures voor. We zorgen dat dit on-
derdeel in kannen en kruiken is en dat 
is logisch, gezien de gevoeligheid van 
de materie. We werken in een cloud 
en dat betekent dat we op elk moment 
op meerdere plekken back-up syste-
men hebben.’
Van der Lugt: ‘Werken jullie ook met 
een fysieke server?’
Balestra: ‘We hebben lang gewerkt met 
fysieke servers in Den Bosch en in 
Eindhoven met het idee: als er eentje 
uitvalt neemt de ander het over. Toen 
kregen we de vraag: “Wat nou als heel 
Brabant plat gaat?” Onze servers wer-

ken nu gedistribueerd en staan ver-
spreid in Ierland.’ 

Maatschappelijk toezicht
Van der Lugt: ‘Voor mij is heel belang-
rijk dat er vanuit de maatschappij 
 voldoende toezicht is. Dat er wordt 
nagegaan of er veilig met de data 
wordt omgesprongen, maar dat ook 
wat betreft de continuïteit van de or-
ganisatie de vinger aan de pols wordt 
gehouden, zodat ZorgDomein niet on-
verhoopt failliet kan gaan. Jullie heb-
ben een monopoliepositie verworven 
en dan is maatschappelijk toezicht 
 essentieel. Hebben jullie te maken met 
de Autoriteit Persoonsgegevens, met 
de Nederlandse ZorgAutoriteit, de 
 Autoriteit Consument en Markt?’ 
Balestra: ‘Het afgelopen jaar hebben 
we contact gehad met de Autoriteit 
Persoonsgegevens. De patiënt kan bij 
ZorgDomein zelf inloggen en de AP 
wilde dat we dat we daarvoor een 
tweefactoridentificatie op basis van 
sms zouden invoeren en dat is ge-
beurd. Dat was ons eerste contact met 
AP. Het laat zien dat ze ons serieus ne-
men, maar ook in de gaten houden. 
Met NZa hebben we contacten, maar 
dat ligt meer op het vlak van toe-
gangstijden.’
Van der Lugt: ‘ZorgDomein neemt in 
ons zorgsysteem een cruciale positie 
in. Too big to fail, een systeemkritische 
organisatie. Hoort zo’n onderneming 
nog wel in private handen thuis?’
Balestra: ‘We hebben een stevige 
marktpositie, maar het is maar de 
vraag of je onze organisatie systeem-
kritisch kunt noemen. Mochten wij 
uitvallen dan vallen er faciliteiten weg 
en dat is superjammer, maar ik denk 
niet dat het zorgsysteem omvalt. Op 
korte termijn wordt dat net als van-
ouds met veel bellen en inefficiënt 

JEROEN VAN DER LUGT: ‘HET RISICO OM NOG  
EEN KEER RONDOM PRIVACY VAN GEGEVENS 
IN CONFLICT TE KOMEN MET DE POLITIEK,  
WILLEN WE NIET LOPEN’
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 papierwerk opgelost. De vraag of onze 
organisatie niet in publieke handen 
moet komen, of de overheid het moet 
overnemen, beantwoord ik met een 
volmondig “nee”. Nogmaals: ik geloof 
in ondernemerschap. Overname door 
de overheid, dat is in het verleden bij 
herhaling gebleken, betekent geen 
verbetering. Dit bedrijf is met eigen 
geld opgezet. Daarbij hebben we een 
fors risico gelopen. In 2004 ging het 
uiterst moeizaam en zagen we ons bij-
na genoodzaakt te stoppen. Uiteinde-
lijk hebben we besloten het hele sys-
teem opnieuw te bouwen. Dat is intus-
sen al drie keer nodig gebleken. De 
vraag is of die doorstart doorgang zou 
hebben gevonden, of de slagkracht 
even groot zou zijn geweest als de on-
derneming in overheidshanden was 
geweest. Maar als er gezegd zou wor-
den: “De overheid wil een belang in 
ZorgDomein nemen”, dan sta ik daar-
voor open. Dat zullen ze alleen nooit 
doen.’
Van der Lugt: ‘Het gaat er mij om dat 
je niet als particulier bedrijf met een 
cruciale marktpositie maar kunt doen 
waar je zelf zin in hebt. Hoe is het 
 toezicht geregeld of bent u helemaal 
eigen baas?’
Balestra: ‘Nee. In 2007 hebben we een 
raad van commissarissen ingesteld als 
officiële toezichthouder, ook op de 
prijsvorming. Die raad bestaat uit drie 
heren die in andere sectoren hun 
 sporen hebben verdiend. Intern is het 
toezicht wat beveiliging betreft ook 
waterdicht geregeld door iemand aan 
te stellen die waakt over de persoons-
gegevens en de privacy. Voordat we 
bijvoorbeeld een nieuwe tool inzetten 
wordt die ter beoordeling aan deze 
 informatiemanager voorgelegd.  
We zijn overigens ook ISO-gecertifi-
ceerd en voldoen aan de eisen die 

 gesteld worden aan kwaliteits mana ge-
ment.’

Metadata
Janssen: ‘Jullie streven naar transparan-
tie en tonen bijvoorbeeld de wachttij-
den van specialisten bij verschillende 
instellingen. Daar maken huisartsen 
dankbaar gebruik van. Bij een wachttijd 
van twee weken denken we: mooi, daar 
sturen we de patiënt heen. Vervolgens 
blijkt het vervolgtraject uiterst stroperig 
te verlopen en moet de  patiënt zes we-
ken wachten op het  eerste onderzoek. 
Conclusie: aan alleen de wachttijden 
voor het eerste consult heb je niet zo-
veel.’
Balestra: ‘Dat beseffen wij ook, maar 
die informatie over wat er na het eerste 
consult gebeurt, hebben wij niet. Het is 
wel een onderwerp dat al langer bij ons 
op de agenda staat. Bij de ggz speelt die 
vertraging het sterkst. De  intake is vaak 
redelijk snel geregeld, maar daarna is 
het wachten op de behandeling. Wij 
denken na over een  oplossing. Eigenlijk 
zouden zorginstellingen twee wachttij-
den moeten invoeren, dan pas krijg je 
een realistisch beeld. Wat ook gebeurt 
is dat maatschappen de patiënt een 
paar keer  laten terugkomen, in plaats 
van de onderzoeken en het consult in 
één keer te plannen. Zo’n patiënt moet 
telkens vrij nemen, een oppas regelen, 
maakt zich elke keer opnieuw zorgen, 
moet reizen. Volkomen onnodig. Huis-
artsen moeten hun invloed niet onder-
schatten; zij kunnen partijen prikkelen 
om te verbeteren door voor de patiënt 
de juiste zorg in ZorgDomein te kiezen.’
Van der Lugt: ‘Jullie beschikken over da-
ta van patiëntstromen en weten hoe-
veel mensen er naar ziekenhuis A gaan 
en hoeveel naar ziekenhuis B. Is daar 
belangstelling voor? Doen jullie daar 
iets mee?

Balestra: ‘De vraag is: mag je er iets 
mee? Wij mogen niets met persoonsge-
gevens en medische gegevens van pati-
ënten. Daar houden we ons uiteraard 
aan. Die gegevens gebruiken we puur 
voor het doel waarvoor jullie als huis-
arts ze gebruiken. Als het gaat om me-
tadata, daar mogen we wel wat mee. 
Dat is contractueel vastgelegd met de 
aanbieders en daar is ook behoefte 
aan. Partijen willen weten welk zorg-
product goed loopt en in hoeverre de 
toegangstijd invloed heeft op de toe-
stroom van patiënten.’
Van der Lugt: ‘En de zorgverzekeraars, 
de LHV?
Balestra: ‘Nee, geen van beide vraagt 
om die gegevens.’
Janssen: ‘Er is wel een link met het 
 NIVEL.’
Balestra: ‘Klopt. NIVEL is het instituut 
dat alle eerstelijnscijfers voor de over-
heid levert. Een aantal huisartsen is 
daarbij aangesloten en wij maken het 
voor hen makkelijker om hun data 
door te geven. Die gegevens zijn voor 
de wetenschap en om na te gaan hoe 
de zorg in Nederland reilt en zeilt.’
Janssen: ‘ZorgDomein is in feite een 
van grootste ICT-successen in de zorg 
ooit. Iedereen kan met het systeem 
werken, ook alle HISsen. Het zijn niet 
alleen de verwijzingen die heen en 
weer gaan, maar specialisten melden in 
ZorgDomein ook welke voorbereidin-
gen een patiënt moet treffen alvorens 
bij het ziekenhuis aan te kloppen. De 
verwijzing verbetert ook kwalitatief. 
Geen kattenbelletje met: “Patiënt heeft 
pijn in rechteronderbeen. Graag onder-
zoek.” Ik hoop dat de commotie rond 
de tariefswijziging en de nieuwe inves-
teerder snel overwaait. Zorg Domein is 
een stuk gereedschap dat we als huis-
artsen absoluut nodig  hebben en nog 
lang niet ten volle  benutten.’ 

WALTER BALESTRA: ‘ONZE INVESTEERDER  
HEEFT  ZOWEL JURIDISCH ALS FYSIEK  
GEEN TOEGANG TOT WAT VOOR  
GEGEVENS DAN OOK’
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Sommige boeken slagen erin de lezer boven ma-
tig te fascineren en te inspireren. Die sensatie 
beleefde Bart Timmers toen hij het boek Getting 

things done van David Allen onder ogen kreeg. Hij 
las het drie keer en na elke leesronde steeg zijn 
enthousiasme. ‘De inhoud biedt handvatten om je 
staande te houden te midden van de overvloed aan 
werk die er op je af komt. Ik ben de principes van 
Allen gaan toepassen, dat werkte wonderwel en heeft 
geresulteerd in de workshop “Organiseer je praktijk” 
die ik via de LHV-academie geef.’
David Allen beschouwt het dagelijkse werk als een 
continue stroom. Hij stelt dat mensen geneigd zijn 
het eerste wat op hen afkomt gelijk aan te pakken en 
af te handelen. Dat is een valkuil: als de stroom te 
groot wordt, dreig je meegesleurd te worden en 
kopje onder te gaan. Om greep op het werkproces te 
houden is het zaak alles wat er op je afkomt een plek 
te geven en daarvoor je ICT-gereedschap te benutten. 
Timmers: ‘Je moet prioriteiten stellen, bepalen waar 
je aandacht en energie aan besteedt. Dat betekent 
dat je dingen bewust moet laten vallen, maar dat is 
beter dan het werk niet afkrijgen. Losse eindjes in het 

Consulten, visites, telefoontjes, vragen van as -
sis   ten tes, overleg met poh’s, een tsunami aan 
mails: de dagelij kse workfl ow van een huisarts is 
gigantisch. Optimaal gebruik van ICT biedt uit-
komst, weten de digivaardige huisartsen Bart 
Timmers en Caroline Norg. Een pleidooi om ICT 
in alle poriën van de praktij k door te voeren en 
de praktij kinrichting daar naadloos op af te 
stemmen.

ANNET MUIJ EN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

hoofd maken ons onrustig. Het gevoel van paniek en 
overspoeld worden, dat is wat veel huisartsen nekt. 
Neem e-mails. Ik hoor collega’s met droge ogen 
zeggen: “Ik wacht wel tot er een derde reminder 
komt voor ik antwoord. Dat is nodig om te over le-
ven.” Onprofessioneel in mijn ogen. Of ze scham pe-
ren: “Weer een mooi nieuw platform waarvoor ik me 
kan aanmelden? Daar doe ik niet aan mee, want dan 
heb ik er weer een wachtwoord bij.” Dat klinkt voor 
mij als: ik ga op mijn rug liggen, met de pootjes om-
hoog. Betreurenswaardig, want die digitale wereld 
biedt talloze mogelijkheden waar je je voordeel mee 
kunt doen.’ 

Rust in het hoofd
Het woud aan digitale mogelijkheden lijkt misschien 
ondoordringbaar, maar is veel minder complex dan je 
op het eerste gezicht zou denken, stelt Timmers. ‘Ik 
vergelijk het met autorijden, dat moet je ook leren. 
Handig gebruikmaken van ICT heeft mij veel rust in 
mijn hoofd gebracht. Je moet er tijd en geld in inves-
teren, maar dat verdient zich ruimschoots terug. In 
onze praktijk hebben we veel plezier van Evernote. 
Dat is een digitaal archief met talloze mogelijkheden 
om informatie handig op te slaan, maar vooral snel 
terug te vinden. We gebruiken het bijvoorbeeld voor 
alle protocollen. Heel handig is ook Braintoss, dat is 
een app op je telefoon waarop je ideetjes snel “vangt” 
door intypen, inspreken of een foto. De gedachte is 
dan weg uit je hoofd en je kunt die op een geschikt 
moment oppakken en verwerken. Mijn boodschap 
luidt: “Word een leeghoofd.” Probeer niets in je 
hoofd op te slaan, maar noteer het ergens. Je hoofd 
is beter geschikt om over dingen na te denken, dan 
aan dingen te denken.’

Overzicht en regie
De boodschap is duidelijk: maak optimaal gebruik 
van ICT-tools om overzicht en regie te houden. Benut 

BART TIMMERS: ’HANDIG GEBRUIKMAKEN VAN ICT 
HEEFT MIJ  VEEL RUST IN HET HOOFD GEBRACHT’
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IPassword, een onmisbare wachtwoordenkluis. 
Gebruik Textexpander, een programmaatje waarmee 
je veel gebruikte teksten onder een afkorting kunt 
plaatsen. Het programma werkt ook in het HIS, 
waardoor je bijvoorbeeld lichamelijk onderzoek in 
één keer kunt uitschrijven. Slack is een handige 
communicatie-app voor de praktijk, waarmee je per 
onderwerp meerdere kanalen kunt aanmaken, maar 

waarmee je ook privéberichtjes naar personen of 
groepen kunt sturen. Het is een combinatie van een 
digitaal prikbord, mail en WhatsApp, maar dan 
handiger en specifi ek voor de organisatie waarvoor 
je het wilt inzetten. Pocket kun je in je webbrowser 
integreren. Digitale informatie die je op een later 
tijdstip wilt lezen kun je hiermee opslaan en op een 
app, tablet of telefoon teruglezen. Things is een app 
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voor je telefoon, tablet of computer waarin je heel 
geavanceerd je to-dolijstjes maakt en beheert.
‘In onze workshops’, zegt Timmer, ‘zeggen wij ook: 
“Zorg dat je mailboxen gesynchroniseerd zijn”, maar 
we gaan dat niet technisch uitleggen. Het is beter om 
dat uit te besteden aan een goede ICT-man of vrouw. 
Zelf hanteer ik de LPE-index om na te gaan of een 
investering voor mij de moeite loont. Dan denk ik: 
“Een ICT’er kost geld, maar na afl oop draait mijn 
systeem weer als een zonnetje.” De Lol-Per- Euro-
index is hoog, dus laat die professional maar 
opdraven.’

Nadenken over het werkproces
Voor sommige tools is het een must om een kundige 
ICT’er in te schakelen. Dat is bijvoorbeeld het geval 
bij Remote Desktop. Timmers: ‘Wij gebruiken een 
Windows-HIS op Apple-computers. Hiermee krijg je 
overal waar je werkt hetzelfde werkblad te zien; in de 
praktijk, op mijn iPad bij patiënten thuis of op mijn 
laptop thuis. NHG-doc is een voorbeeld van slimme 
software die in je HIS meeleest en meedenkt. Als je 
het eenmaal benut, kun je niet meer zonder.’
Eén uur per week is Timmers niet aan het werk, maar 
denkt hij actief na over het werkproces. ‘Dan neem ik 
het systeem als zodanig onder de loep en vraag ik me 
af of alles nog loopt zoals ik het wil. Heb ik alles 
onder controle? Moet ik dingen anders plannen? 
Anders voorbereiden? Dat levert mij zoveel 
geestelijke rust op, dat ik bijna uitkijk naar dat 
wekelijkse uurtje refl ectie.’

Netwerkprinters
Optimaal gebruik van software stelt eisen aan de 
praktijkinrichting. Zijn er voldoende UTP-
aansluitingen? Is elke werkkamer uitgerust met een 
goed functionerende computer, printer en scanner, 
zodat er niet continu heen en weer gelopen hoeft te 
worden om iets te printen? ‘Netwerkprinters zijn een 
must’, zegt Caroline Norg. ‘Daarmee kun je vanuit je 
werkkamer een labformulier in de behandelkamer uit 
de printer laten rollen. Denk bij de aanschaf van 
printers na over de papierformaten die je denkt te 
gebruiken. Benut je receptpapier, dan is het handig 
om over meerdere printerlades te beschikken. Bedenk 
ook of je kleurenprinters nodig hebt.’
Met het oog op de privacy is de plaatsing van de 
beeldschermen, bijvoorbeeld aan de balie, van 

belang. Norg: ‘Door een folie over het scherm te 
plakken is het vanuit een schuine invalshoek niet 
meer leesbaar. Voorts kan het handig zijn op één 
werkplek twee beeldschermen te gebruiken. Dat 
biedt de mogelijkheid om meerdere applicaties 
tegelijk open te laten staan.’ 
Ook in haar eigen spreekkamer benut Norg twee 
beeldschermen. Eentje staat opzij van het bureau, 
deels naar de patiënt toe gedraaid. Een tweede 
scherm gebruikt ze zelf en staat in een lage schuine 
hoek omhoog, waardoor ze de patiënt makkelijk aan 
kan kijken. In haar behandelkamer zijn ruim 
voldoende UTP-aansluitingen. Dat is ook nodig nu er 
steeds meer apparaten voor POCT-tests komen die 
een verbinding met het laboratorium vereisen.

Verbinding met de telefooncentrale
Voldoende UZI-readers op alle werkplekken is een 
volgend punt van aandacht. Norg: ‘Reuze handig zijn 
ook mobiele headsets op de werkplek van de dokter. 
Daarmee kun je even de spreekkamer uitlopen als de 
patiënt die voor je zit niet mag meeluisteren met het 
telefoontje dat je tussendoor krijgt. Met het oog op 
de toekomst is verbinding van je netwerk met de 
telefooncentrale van belang. Die centrale kan over 
een tijdje nummers rechtstreeks vanuit het HIS 
bellen en ook het nummer van de beller opzoeken in 
het HIS. Ten slotte moet je uiteraard voor een veilige 
dataverbinding zorgen. En wil je wifi  voor de 
patiënten, zie er dan op toe dat deze goed is 
gescheiden van het eigen netwerk in verband met 
databeveiliging.’

Doe jezelf niet tekort
Zowel Norg als Timmers constateert dat de digitale 
mogelijkheden allesbehalve optimaal worden benut. 
‘Ik merk’, zegt Norg, ‘dat vooral oudere huisartsen 
onvoldoende op de hoogte zijn. Ze zuchten: “Nu 
moet ik al die gegevens ook nog invoeren in die 
stomme computer.” Als je je praktijk niet handig 
inricht en gebruikmaakt van de mogelijkheden die de 
beschikbare software biedt, doe je jezelf tekort. ICT 
faciliteert ons enorm en je hoeft geen computernerd 
te zijn om de digitale transitie te maken.’  

Leestip van Bart Timmers: 
Graham Alcott: Zo word ik een productiviteitsninja

CAROLINE NORG: ‘MIJ N BEELDSCHERM STAAT IN EEN 
LAGE SCHUINE HOEK OMHOOG, ZODAT IK DE PATIËNT 
MAKKELIJ K KAN AANKIJ KEN’



Ik ben mij n carrière in de eerste-
lij nsgezondheidszorg in een heel 
andere sector begonnen. Als nét 
 zeventienjarige kwam ik op als 
 matroos geneeskundige dienst bij  
de Koninklij ke Marine. Na een jaar 
opleiding, waarin ik verschillende 
deelkwalifi caties verpleegkunde 
haalde, kon ik aan de slag. In de 
vier jaar die ik daarna bij  de marine 
werkte was ik ook een tij dje ge-
plaatst in de Centrale Ziekenboeg 
op de marinehaven in Den Helder. 
De regel was: als ziekenma (of -pa) 
maken we geen onderscheid in 
rangen en standen. Die ziekenboeg 
kan je vergelij ken met een eerste-
lij nsgezondheidscentrum. Er zaten 
fysiotherapeuten, tandartsen, basis- 
en huisartsen, een lab, er was een 
inloopspreekuur gedraaid door 
verpleegkundigen (in opleiding) en 
in een afgelegen hoekje in het 
pand werden door een burger-
radiologiemedewerkster bedrij fs-
keuringen gedaan en stond een 
röntgenapparaat. Toen ik voor 
een paar weken bij  de keurings-/
röntgenafdeling was geplaatst en 
zij  een dagje vrij  was, kwam er op 
een ochtend een meneer met veel 

sterren op zij n schouders binnen-
gelopen. Het gesprek begon be-
leefd en netjes. Maar al snel was 
duidelij k dat hij  voor het maken van 
een foto kwam. Hij  had daar een 
afspraak voor die ik in het afspra-
ken boek niet terug kon vinden. Ik 
vertelde hem netjes dat de rönt-
genlaborante er niet was, dat de 
afspraak er niet instond en ik graag 
een afspraak voor hem maakte. Hij  
zou vast al een poos last van kies-
pij n hebben gehad, want hij  begon 
mij  schreeuwend mede te delen dat 
ik een kutwij f was en wat voor een 
klotebedrij f dit was en dat hij  wilde 
dat er NU! een foto gemaakt zou 
worden. Zo ging hij  een tij dje door. 
Uiteindelij k vroeg ik met benepen 
stem of hij  even een momentje had, 
waarna ik wegvluchtte. Hij  kwam 
mij  schreeuwend achterna. Ik ging 
een hoekje om en daar liep net een 
groep onderoffi cieren die onder-
weg was naar de koffi e. Ze zagen 
mij n tranen en daarachter de rood 
aangelopen man, die direct zij n 
ver ontschuldigingen begon aan te 
bieden en zei dat hij  het zo niet had 
bedoeld.
Kortgeleden kwam er een bekende, 

snel boze patiënt binnengestormd. 
Schreeuwend. Hij  eiste de arts te 
spreken. Ik hoorde het aan, vroeg 
een momentje en liep naar achter 
om mij n collega in te lichten en de 
arts te bellen. Agressie komt altij d 
onverwacht. Ik was rustig mij n werk 
aan het doen, maakte een praatje 
met een patiënt, dronk mij n thee en 
opeens knalde er iemand binnen. 
Mij n brein werd acuut een pot 
 appelstroop, waarin gedachten 
maar nauwelij ks vorm kregen. Na-
derhand stond ik te trillen op mij n 
benen en moest ik een paar keer 
diep ademhalen voordat ik de 
 telefoon weer kon opnemen.
Als assistente zit je in een dienst-
bare rol. In overleg buig je het soms 
om naar iets anders, maar in prin-
cipe voer je uit wat de patiënt van 
je vraagt. Het duurde dan ook een 
paar dagen voordat ik mij  realiseer-
de dat ik door de arts te roepen 
precies had gedaan wat de patiënt 
wilde. Waarmee ik zij n gedrag had 
beloond. Als een agressor iets niet 
verdient, is het wel beloning voor 
zij n gedrag. Admiraal of niet. Ik ga 
me maar eens inschrij ven voor een 
agressiereductiecursus. 

Even lekker 
schreeuwen

MONIQUE HOLLEMA-SPIJ KER, 
DOKTERSASSISTENTE 

(MONIQUE_HOLLEMA@OUTLOOK.COM)
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ZIEKTESPECIFIEKE OVERZICHTEN IN HET HIS

Het NHG denkt mee

Op de HIS-Demodag gunnen gebruikers van verschillende 
HISsen anderen een kijkje in de keuken van hun HIS. De 
demodag van 2018 was gewijd aan overzichten in het HIS. 
Het middagprogramma zoomde in op overzichten bij 
chronische ziekte, waarbij bleek dat de mogelijkheden van 
de HISsen uiteenlopen. Het NHG werkt daarom samen met 
huisartsen uit de praktijk toe naar uniforme, maar vooral 
ook praktische ziektespecifieke overzichten in het HIS.   

MARET ZONNEVELD
M.ZONNEVELD@NHG.ORG

Als huisarts herkennen we het 
allemaal: als een patiënt met 
een chronische aandoening 

langskomt voor zijn controle, wil je 
met die patiënt het gesprek voeren 
over hoe het met hem gaat en waar 
hij aan zou willen werken. Voor een 
goed behandelplan is een aanzienlijke 
hoeveelheid achtergrondinformatie 
nodig. Wat waren bijvoorbeeld de uit-
slagen van het longfunctie- of bloed-
onderzoek? Hoe zat dat bij eerdere 
controles? Waar wil de patiënt zelf aan 
werken? Ervaart hij klachten of be-
perkingen? Welke medicatie gebruikt 
hij precies? Verdraagt de pa tiënt de 
geïndiceerde medicatie wel goed?  
Die informatie is grotendeels wel in 
het HIS te vinden, maar het zou fijn 

leveranciers beschrijft hoe een over-
zichtelijke presentatie van zorg- en 
gezondheidsgegevens van individuele 
chronisch zieke patiënten eruit moet 
zien. Het gaat in elk geval om mensen 
met diabetes mellitus, COPD, astma, 
hart- en vaatziekten of een hoog risico 
daarop.
Daarbij wil het NHG beschrijven wélke 
informatie er op het scherm moet ver-
schijnen wanneer een patiënt met een 
chronische ziekte voor controle komt 
(uitslagen, medicatie, contra-indi ca-
ties, enzovoort) en hoe die informatie 
zich verhoudt tot refe ren tie waarden 
(te hoog, te laag, te lang niet gemeten, 
te snelle achteruit gang door de tijd). 
Ook de relatie tussen de gemeten 
waarden en de persoonlijke streef-
waarden van de individuele patiënt 
moet zichtbaar zijn. Verder wil het 
NHG aangeven op welk manier die 
informatie moet worden weergegeven, 
zodat duidelijk is hoe het met een 
patiënt gaat: wanneer er aandachts-
punten zijn, moet dat duidelijk 
zichtbaar zijn. 

Meedenken
Een eerste versie van deze leidraad is 
gemaakt aan de hand van de input 
van kaderartsen, wetenschappelijk 
medewerkers van het NHG en 
leveranciers, en is inmiddels gereed. 

ALLE RELEVANTE INFORMATIE MOET SNEL, IN 
SAMENHANG EN (VISUEEL) AANTREKKELIJK IN ÉÉN 
OVERZICHT MOET DAT DUIDELIJK ZICHTBAAR ZIJN

zijn wanneer alle relevante informatie 
snel, in samenhang en (visueel) aan-
trek kelijk in één overzicht gepre sen-
teerd wordt. Dan kan het echte ge-
sprek met de patiënt immers meteen 
beginnen. 
Het is belangrijk dat de inhoud, func-
tio naliteit en visualisatie van zo’n 
overzicht in het HIS aansluiten bij wat 
huisartsen en hun patiënten in de 
prak tijk nodig hebben én bij actuele 
wetenschappelijke inzichten. 

Landelijke ICT-leidraad 
Ziektespecifieke overzichten
Het NHG werkt hier op dit moment 
aan. Het doel is te komen tot een 
landelijke ICT-leidraad Ziekte spe ci-
fieke overzichten die voor HIS-
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Van deze eerste versie is een demo 
gemaakt, die toont hoe dergelijke 
overzichten er in een HIS uit kunnen 
zien. Die demo maakt het eenvoudiger 
voor huisartsen om mee te denken en 
mee te beslissen over een defi nitieve 
versie.

De komende maanden wil het NHG 
deze eerste versie voorleggen aan nog 
meer mensen uit de praktijk. Het is 
immers belangrijk dat de leidraad 
aansluit bij de wensen en behoeften 
van alle huisartsen. Het NHG is 
hiervoor op zoek naar huisartsen die 

verschillende HISsen gebruiken en 
hierover willen meedenken. 
Wilt u meedenken of op de hoogte 
blijven van ontwikkelingen rond de 
Leidraad Ziektespecifi eke overzichten? 
Mail dan Maret Zonneveld: 
mzonneveld@nhg.org. 
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De Amsterdamse huisarts Jeroen Stroucken 
vertrok afgelopen jaar voor vijf weken naar 
Aruba om daar de medewerkers van alle huis-
artsenpraktijken te trainen in het adequaat 
registreren in het HIS. Wat viel hem daarbij 
op?

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL

Zelf ervaart hij dagelijks het 
belang van goed  re gi steren: 
‘Onze praktijk ligt in een achter-

standswijk met veel eenoudergezinnen 
en meer dan twee derde van onze pa-
tiënten heeft een migratieachtergrond. 
Daarbij hebben we te maken met een 
bovengemiddeld aantal verhuisberich-
ten: per jaar wisselt maar liefst 20% 
van onze patiënten door verhuizing 
van huisarts. Voor ons betekent dat 
1400 mutaties; dat zijn er vier per 
dag. Per dossier ben je al gauw een 
half uur bezig om deze goed in je HIS 
te krijgen. Tenzij je een dossier krijgt 
van een collega die netjes heeft gere-
gistreerd. Maar vaak is dit niet zo.’
Stroucken is sinds 26 jaar huisarts in 
gezondheids centrum Venserpolder, dat 
aangesloten is bij GAZO, een stichting 
van gezondheidscentra in Amsterdam-
Zuidoost. Drie dagen per week houdt 
hij praktijk en één dag in de week co-

ördineert hij de automa ti se ring van de 
bij GAZO aangesloten gezondheids-
cen tra. Daarnaast geeft Stroucken en-
kele malen per jaar college in het AMC 
aan studenten Medische Infor ma-
tiekunde over adequate dossiervor-
ming met het EPD (ADEPD). 

Waarom ging u naar Aruba; wat 
was uw opdracht daar? ‘Het bedrijf 
dat op Aruba de communicatie tussen 
de HIS-leverancier en de huisartsen 
organi seert, ITP Caribbean, had me 
gevraagd om er ADEPD-trainingen te 
geven. Ze wisten namelijk dat ik be-
trokken ben geweest bij het opstellen 
van de ADEPD-richtlijnen door het 
NHG. Bovendien ge brui ken we in ons 
gezondheidscentrum net als alle huis-
artsen op Aruba, Promedico ASP. Eer-
der had mijn collega Herman Levelink 
deze trainingen gegeven, maar hij is 
helaas overleden. Na zijn laatste trai-

NEDERLANDSE HUISARTS TRAINT ZIJN ARUBAANSE 
COLLEGA’S GOED TE REGISTREREN

‘Ze maken van een 
episode één grote 
vergaarbak’

ningen waren er op Aruba nieuwe 
huisartsen en praktijkmedewerkers 
bijgekomen, was de kennis bij de 
 andere praktijken afgezakt en had 
 Promedico nieuwe mogelijkheden ge-
kregen. Hierdoor was er weer behoef-
te aan scholing voor een optimaal ge-
bruik van het HIS. Mijn eigen doel was 
te laten zien dat goed registreren niet 
meer tijd kost, maar wel veel meer 
werkplezier oplevert.’

Hoe hebt u de training aangepakt? 
‘Aruba heeft ruim veertig huisartsen, 
veertig dokters assistentes en zo’n 
twintig praktijkondersteuners, die ver-
deeld waren over tien groepen. Iedere 
groep heb ik twee keer een training 
van twee uur gegeven. De eerste trai-
ning ging over de basisprincipes van 
regi streren en de tweede over de 
 mogelijkheden van Promedico voor 
projecten en NHG-protocollen.  
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waardenmodule in het HIS te zetten. 
Veel huisartsen deden dat nog niet.’
 
Wat zijn de opvallendste verschillen 
tussen de huisartsenzorg op Aruba 
en die in Nederland op het gebied 
van automatisering? ‘Het niveau van 
automatisering ligt daar een stuk lager 
dan in Nederland. Ik heb na de eerste 
bijeenkomsten mijn PowerPoint-pre-
sentatie moeten aanpassen, omdat er 
veel in stond dat zij niet kunnen be-
vatten. Ook in Nederland kun je huis-
artsen verdelen over zo’n 20% die di-
gitaal minder vaardig zijn, 70% 
midden gebrui kers en 10% topgebrui-
kers, maar daar is misschien wel 40% 
van de huisartsen minder digitaalvaar-
dig. Zij openen bijvoorbeeld slechts 
één episode en gebruiken die dan als 

Praktijkondersteuners gaf ik een apar-
te training. Zij gebruiken ADEPD op 
dezelfde manier, maar omdat ze ge-
specialiseerd zijn in bijvoorbeeld dia-
betes, CVRM of COPD, registreren ze 
meetwaarden anders. Ik heb ze laten 
zien hoe zij informatie uit de meet-
waarden kunnen halen, die zowel 
voor henzelf als voor de patiënt inte-
ressant is. Een HIS heeft name lijk heel 
veel mogelijkheden – bij beter gebruik 
kun je er leuke dingen mee doen. 
Denk bijvoorbeeld aan het in kaart 
brengen van alle patiënten met een 
nierfunctiestoornis en een MDRD la-
ger dan 40. Handig voor de medica-
tiebewaking. Ik heb ook de SOEP-re-
gistratie doorgenomen en daarbij be-
nadrukt dat het belangrijk is om de 
meetwaarden in de meet-

‘ALLE INFORMATIE VOOR HET 
ZIEKENHUIS, LABORATORIA EN 
APOTHEKEN MOET NOG OP 
PAPIER VERSTUURD WORDEN’

een grote vergaar bak, waar alles in staat: 
algemeen journaal of geen ziekte. Van-
daar dat ik mijn training vooral richtte op 
goed episodegebruik. Ik heb dat gedaan 
aan de hand van het 20-80-principe: 20% 
van de patiënten vraagt 80% van je tijd. 
Als je bij het aanmaken van episodes be-
gint met het in kaart brengen van deze 
groep, dan heb je al veel gewonnen. 
Een groot verschil met Nederland is de 
retour rap portage. Promedico biedt op 
Aruba dezelfde moge lijkheden als bij ons, 
maar daar kunnen ze niet alle communi-
catielijnen gebruiken voor informatie-uit-
wisseling met het ziekenhuis, laboratoria 
en apotheken. De automatisering van de-
ze organisaties is namelijk nog niet inge-
richt op communicatie met de huisartsen-
systemen, waardoor alle informatie nog 
op papier verstuurd moet worden. In de 
huis artsenpraktijk moeten deze berichten 
dan handmatig gescand en in het HIS ge-
zet worden. Veel huisartsen doen dat 
niet, ze bewaren alles op papier en kun-
nen daardoor geen gebruikmaken van 
het bewakings mechanisme van het HIS. 
Ook hebben ze geen moge lijkheid om tij-
dens avond-, nacht- en weekend diensten 
in het dossier van een patiënt van een 
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collega te kijken of om de professionele samen vat ting op te vra-
gen.’

Zag u ook overeenkomsten tussen Aruba en Nederland? ‘De 
huisartsen op Aruba zijn net als die in Nederland goed in het 
aanmaken van episodes, maar slecht in het sluiten daarvan. Zo 
blijven er veel niet-actieve episodes openstaan, bijvoorbeeld 
zwangerschapsepisodes. Deze moet je na de partus sluiten en 
dan hernoemen als episode “Bevallen en levend geboren”. Doe je 
dat niet dan blijft zwangerschaps episode levenslang doordraai-
en. Vrouwen van 70 kunnen dan bij een medicatiecontrole te ho-
ren krijgen: mevrouw, u bent zwanger. Op Aruba heb ik met de 
huisartsen de test gedaan door een protocol te maken van de 
episode zwangerschap in combinatie met het criterium boven de 
45 jaar, daar kwamen ongeloof waardig lange lijsten uit.’

Wat zou de Nederlandse huisarts van zijn Arubaanse collega 
kunnen leren? ‘Wij lopen snel te klagen als iets niet werkt. Zo is 
iedereen gelijk in rep en roer als het HIS een half uurtje uitvalt. 
Dat is daar helemaal niet, ze zijn daar veel relaxter. Als bijvoor-
beeld een patiënt veel te laat komt, is het “So what?”. Ze noe-
men het niet voor niets ‘one happy island’. Na terugkomst heb ik 
een maandlang mijn best gedaan om die mentaliteit vast te hou-
den.’

Wat zijn de vervolgstappen? Aan het einde van de tweede trai-
ning heb ik aan de huisartsen gevraagd wat hun wensen zijn en 
hoe ik daarbij kan helpen. Ze wilden graag digitale uitwisseling 
met de medisch specialisten, apothekers en laboratoria. Ik heb 
deze wens uitdrukkelijk genoemd in mijn evaluatierapportage 
aan de ITP. Een andere grote wens is de mogelijkheid om de dos-
siers van elkaars patiënten te kun nen inzien. Ik heb daarom aan 
Promedico geadviseerd ervoor te zorgen dat de huis artsen op 
Aruba na het inloggen in het dossier van een collega, alleen de 
informatie achter de knop “Afdrukken visitekaart” kunnen inzien. 
Dat is namelijk exact dezelfde informatie die wij in Nederland 
krijgen als we een dossier opvragen via het LSP.
Momenteel ben ik in contact met Saba en Sint Eustatius om daar 
dezelfde trainingen te gaan geven. Het gaat dan in totaal om elf 
huisartsen, die allemaal Promedico gebruiken. Zij zijn in overleg 
met de zorgverzekeraar over eventuele vergoeding van de kos-
ten. 
De huisartsen van Aruba vroegen of ik in 2019 wilde terug-
komen. Dat is wel heel erg snel, maar één keer in de twee tot 
drie jaar een opfriscursus vind ik geen overbodige luxe. En het is 
ook een goed middel om de druk op Prome dico te houden voor 
het honoreren van de wensen van de Arubaanse huisartsen.’  

 
Volgens de uitkomsten van Woud-
schoten willen wij als beroeps-
groep de verantwoorde lijkheid 
voor de ANW-zorg behouden. 
 Menig praktijkhouder vindt de 
diensten echter te belastend en 
verkoopt deze deels aan waar-
nemers. Niet alle aangeboden 
diensten worden ingevuld, vooral 
tijdens vakanties en in de krimp-
regio’s. Hoe gaat dit samen?
Het is het probleem van de 
praktijk houders, omdat zij een 
dienst moeten doen die zij niet 
willen doen. Het is een vraag- 
aanbodkwestie. Er zijn meerdere 
opties om dit op te lossen: de 
ANW- zorg toch afstoten, het aantal 
patiënten tijdens ANW terug drin-
gen, de diensten aantrekkelijker 
maken, alle huisartsen samen 
verantwoordelijk maken voor de 
diensten of een combinatie van 
deze mogelijkheden.
Gedeelde verantwoordelijkheid is 
niet de oplossing. Gedeeld klinkt 
mooi, maar verschuift het pro-
bleem. De verplichting voor de ene 
groep, komt bij de verplichting 
voor de andere groep terecht. Heel 
veel diensten, zo niet de meeste 
(vooral in de nacht), worden juist 
al door waarnemers gedaan. En 
gaat deze gedeelde verantwoorde-
lijkheid dan ook gelden voor de 
dagzorg? Zodat waarnemers 
inspraak krijgen in praktijken en 
delen in de jaarwinst? 
Waarschijnlijk niet.

Regel de  ANW-zorg 
JOVIAAL  met olie

‘OP ARUBA IS MISSCHIEN 
WEL 40% VAN DE HUISARTSEN 
MINDER DIGITAALVAARDIG’
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Huisartsen kiezen bewust voor het 
voeren van een eigen praktijk, met 
de bijbehorende grote verant woor-
delijkheden en diensten, waar con-
tinuïteit en zeggenschap tegenover 
staan. Het waarnemerschap is 
(meestal) ook een bewuste keuze, 
met onzekerheid, beperkte conti-
nuïteit van zorg en onregel matig-
heid, waar vrijheid tegenover staat.
Door deze vrijheid te beperken 
ko men wij als collega’s tegenover 
elkaar te staan, terwijl we elkaar 
juist moeten aanvullen. De prak-
tijkhouder is verantwoordelijk 
voor de ANW-zorg (die de meeste 
praktijkhouders ook willen behou-
den) en de waarnemer zorgt er-
voor dat de praktijk blijft draaien 
als de praktijk groeit of de praktijk-
houder niet aanwezig is, en verlicht 
de last van de diensten, leert daar-
mee het vak in de volle breedte en 
neemt een praktijk over, indien 
gewenst. De waar nemer als 
smeerolie van het  huisartsenvak.
Het kan helpen om het verplichte 
aantal diensten per waarnemer 
jaarlijks via de herregistratie 
omhoog te brengen, maar laat de 
waarnemer zelf bepalen waar en 
wanneer. Om dit te sturen kan de 
aantrekkelijkheid van bepaalde 
diensten op allerlei manieren 
worden vergroot. Hiermee wordt 
de olie wat vloeibaarder en loopt 
de motor beter.

Optie 2: beperk het aantal 
patiënten. Een groot deel van de 
patiënten komt op de HAP omdat 
er overdag te weinig tijd wordt 
ingepland. Verbeter dus de voor-
waarden voor de dagpraktijk: 
langere consulten, realistische 
agendaplanning en tijd voor uitleg 
en scenario denken met duidelijke 
uitleg. Zorg zo snel mogelijk dat de 
patiënt digitale toegang heeft tot 
de PGO (Persoonlijke Gezond-
heids Omgeving), met integratie 
van thuisarts en 
MoetIkNaarDeDokter, waarbij 
persoonlijke als-dan-scenario’s 
gedocumenteerd worden, 
patiënten meer verantwoorde-
lijkheid kunnen nemen en inzicht 
hebben in de logistieke processen.
Optimaliseer de triage met behulp 
van ICT. Hierdoor kunnen veel 
mensen thuis blijven en in 
sommige gevallen juist direct door 
de ambulance opgehaald worden. 
Doe dit met behulp van 
beeldbellen, digitale 
gepersonaliseerde vragenlijsten per 
ingangsklacht, die gekoppeld zijn 
aan het dossier, en gebruik 
beslisondersteuning op basis van 
richtlijnen en big data. Maak van 
het triagesysteem een continu zelf-
lerend systeem door terugkoppeling 
van de uitkomsten naar de beslis-
regels.

Optie 3: maak de diensten 
aantrekkelijker. Zorg voor minder 
druk door een variabele en 
realistische agendaplanning op 
basis van de klacht. Maak het 
mogelijk om diensten makkelijker 
op te splitsen. Strijd voor passende 
dienstvergoeding voor de 
praktijkhouders, met differentiatie 
voor de nacht, opdat de financiële 
strijd niet onderling gevoerd hoeft 
te worden en het alle huisartsen 
stimuleert concessies te doen.
Zorg voor revolutionaire ICT die 
echt ondersteunt en JOVIAAL is: 
Juist, Overzichtelijk, Volledig, 
Integratie, Actueel, Artificial 
Intelligence, Lerend.
Toch ontkoppeling? Als 
praktijkhouders in sommige regio’s 
de diensten niet meer verkocht 
krijgen, kunnen ze de zorg (deels) 
door andere partijen laten 
organiseren. De vraag is of dit 
beter is voor de patiënt en 
goedkoper voor de verzekeraar. 
Anders kunnen ze dit geld net zo 
goed gebruiken om toch huisartsen 
aan te trekken.
Laten we vooral de olie vloeibaar 
en de motor draaiende houden. 
Kijk naar elkaars behoeften en 
betrek ook andere partijen bij de 
oplossing. Ga mee met de tijd en 
maak optimaal gebruik van ICT, 
want daar is nog een wereld te 
winnen! Tot op de HAP:)  

Regel de  ANW-zorg 
JOVIAAL  met olie



24 • SYNTHESHIS • APRIL 2019
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Wie is Ronald van Ingen? Ik ben een 54-jarige 
huisarts en run samen met mijn vrouw een 
duopraktijk in Apeldoorn. We hebben twee 
kinderen en mijn hobby is trailrunning in de 
bergen. Sinds alle huisartsen in Apeldoorn een 
paar jaar geleden op Promedico ASP zijn 
overgestapt ben ik gebruiker van dat systeem.’

Waar komt uw belangstelling voor HISsen 
vandaan? ‘In 1998 ben ik als huisarts gestart 
bij een hagro. Omdat ik toen ook al 
geïnteresseerd was in automatisering hebben ze 
me daar betrokken bij het uitzoeken van een 
nieuw systeem in mijn praktijk. HetHIS was 
toen net in opbouw.  
Ik was jong – dan durf je meer – en ben een van 
de allereerste HetHIS-gebruikers geworden: 
mijn HIS had nummer 001.  
Vlak daarna nam ik ook zitting in de gebrui-
kers  vereniging, die in 2001 met die van CGM-
huisarts en Promedico is overgegaan in Atlas. 
Daar ben ik tot 2005 bestuurslid geweest. Ik 
ken Leo van Rooijen dus al vanaf die tijd.’

Wat is de aanleiding om weer terug te komen 
bij Atlas en hoe is dat gegaan? ‘Sinds 2015 
leid ik kaderhuisartsen op voor het beweging s-
ap paraat. Mijn interesse in huisartsen automa-
tisering werd hierbij opnieuw aangewakkerd, 
aangezien deze een grote rol speelt bij een 
Europees project voor artrosezorg, waar ik aan 

‘IK BEN EEN VAN  
DE ALLEREERSTE 

HETHIS-GEBRUIKERS: 
MIJN HIS HAD 
NUMMER 001’

‘ONZE BELANGRIJKSTE 
AMBITIE IS GOEDWERKENDE, 
INNOVATIEVE EN TOEKOMST-
BESTENDIGE HISSEN’

Bij het afscheid van Leo van Rooijen in maart 2018 
als voorzitter van gebruikersvereniging Atlas nam 
Ronald van Ingen de voorzittershamer van hem 
over. In een kort interview stelt hij zich aan ons 
voor.

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL

meegewerkt heb. Langzamerhand kreeg ik ook 
wat meer tijd en toen Leo mij eind 2017 belde 
met de vraag of ik hem wilde op vol gen, begon 
het eigenlijk gelijk te kriebelen. Daarna is het 
snel gegaan: in januari 2018 heb ik bij de 
bestuursvergadering van Atlas met hem mee-
gedraaid en twee maanden later, tijdens de 
jaarlijkse ledenvergadering, ben ik tot voorzitter 
gekozen.’ 

Kunt u vertellen wat Atlas is en doet?  ‘Atlas is 
de gebruikersvereniging van CGM-huisarts en 
Promedico. We behartigen de belangen van 
onze leden bij de leveranciers en houden de 
vinger aan de pols bij de ontwikkelingen en het 

jaar plan. Daarnaast ondersteunen we ent hou-
siaste collega’s bij het op de agenda krijgen van 
hun ideeën, beantwoorden we vragen en 
bemiddelen we bij problemen tussen gebruiker 
en lever ancier. Via NedHIS en de overleg struc-
turen van NedHIS vertegenwoordigen we de 
gebruikers ook op het beleidsmatige en poli tieke 
vlak. En NedHIS is voor ons van belang om 
ontwikke lingen met de andere gebruikers-
verenigingen te kunnen afstem men, denk aan 
verhuisberichten en dossier overdracht.’ 

Hebt u een bepaalde ambitie met  Atlas? ‘Onze 
belangrijkste ambitie is goed wer kende, inno va-
tieve en toekomstbestendige HISsen. Voor de 
komende twee jaar betekent dit dat OPEN 
(Ontsluiting van de Patiëntgegevens uit de 
Eerstelijnszorg in Nederland) hoog op de 
agenda staat. Meer inzage voor de patiënten 
vraagt immers een andere manier van dossier-
vorming. Verder vind ik dat we ons als Atlas wel 
wat meer mogen profileren, voor veel ge brui-
kers is namelijk onbekend wat we doen.’  



Betekenisvolle 
communicatie 
dankzij  
Zorginformatie-
Bouwstenen
Er voltrekt zich een onzichtbare revolutie in de 
zorg, waarvan we straks allemaal de vruchten 
zullen plukken. Die revolutie bevindt zich nog 
achter de ICT-systemen. Daar wordt gewerkt 
aan zorginhoudelij ke standaarden die de basis 
vormen voor het verbinden van de ver schil-
lende zorgtoepassingen, de Zorginformatie-
Bouwstenen (ZiB’s). Deze gestandaardiseerde 
elementen van gegevens zorgen ervoor dat 
informatie eenduidig vast te leggen is en kan 
worden uitgewisseld tussen alle betrokken 
zorgverleners en de patiënt zelf.
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Dat de behoefte daaraan groot is bleek in 
oktober tijdens een demonstratie van 
dossieruitwisseling op basis van ZiB’s. De 

aanwezigen raakten meteen enthousiast: ‘Dit is wat 
we willen!’ Want hoe anders is de praktijk vandaag 
de dag: gegevens worden geprint en weer gescand, 
gefaxt en op allerlei verschillende manieren in het 
eigen systeem ingevoerd. 

Eenheid
Als je alleen op je eilandje werkt, zou dat misschien 
niet eens zo’n probleem zijn, maar zorg is per 

defi nitie een kwestie van samenwerken. En dat 
vraagt wat van informatievoorziening. ‘De infor ma-
tiebehoefte in de zorg explodeert, want het aantal 
overdrachtsmomenten neemt enorm toe’, constateert 
Manon Kuilboer, productmanager huisartsen bij 
VZVZ. ‘Je ziet het onder andere bij het medisch 
tucht recht: de helft van de zaken heeft te maken met 
problemen tijdens de overdracht van verantwoor-
delijkheden en informatie.’
Dat laatste komt onder andere doordat de systemen 
informatie op verschillende manieren vastleggen of 
een andere betekenis geven. 

‘DE INFORMATIEBEHOEFTE 
IN DE ZORG EXPLODEERT’
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Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Promedico en VZVZ. Het verscheen eerder in aangepaste vorm in de Eerstelijns.

Zorgverleners moeten vervolgens zoeken en inter-
pre teren. Dat kost tijd en vergroot het risico op 
fouten. Het antwoord daarop is eenheid in seman-
tiek. En dat is precies waar de ZiB’s voor zorgen. De 
exacte betekenis van de uit te wisselen informatie 
wordt centraal vastgelegd, waardoor de verschil len-
de autonome systemen informatie eenduidig kunnen 
vastleggen en deze eenvoudig kunnen uitwisselen, 
waarbij de betekenis gelijk blijft.
Kuilboer: ‘ZiB’s zijn niks meer of minder dan be-
schrij vingen van wat er in informatie-elementen 
moet staan. Daarna ga je kijken hoe je dat verpakt, 
verzendt en ontvangt.’ Die informatie-elementen 
kunnen bijvoorbeeld NAW-gegevens zijn, meet-
waarden, labbepalingen, medicatieafspraken en 
verstrekkingsverzoeken, of afspraken over behandel-
grenzen in de palliatieve zorg. ‘De kracht van het 
sys teem is dat deze manier van kijken naar stan daar-
disatie fundamenteel anders is dan de manier waar-
op standaarden voorheen tot stand kwamen. 
Voorheen werd meer gekeken naar de technologie 
die werd gebruikt om informatie van het ene naar 
het andere systeem te krijgen, zonder dat daarbij 
aandacht was voor de betekenis van de over te 
dragen informatie.’

Een flinke stap voorwaarts
Het kost aardig wat werk om tot de juiste elementen 
te komen. Het vergt aandacht om de betekenis van 
informatie te scheiden van de processen. Nu wordt 
namelijk nog gebruikgemaakt van vaste sets met 
stukjes informatie, gericht op specifieke zorgpro ces-
sen. Voor elke interactie tussen zorgsystemen, on der-
deel van een zorgproces, moet een aparte set wor-
den afgesproken. Wanneer een van de stukjes infor-
matie uit de set verandert, moet de hele set worden 
aangepast omdat deze alleen als geheel functioneert. 
De ontwikkeling en uitrol in het veld zijn hierdoor 
arbeidsintensief en kosten veel geld.
Kuilboer: ‘Neem bijvoorbeeld medicatie: in de tra-
ditionele voorschriften staan inhoud en logistiek in 
één opdracht die de dokter “uitschrijft”. In de ZiB’s 
halen we die uit elkaar in 1) een medicatie af spraak 
en 2) de logistieke afspraak met de apotheker – 
wordt het geleverd in een doosje of in een strip, 
noem maar op.’
Omdat de ZiB’s losse, op zichzelf staande elementen 
met informatie zijn, kunnen ze onafhankelijk van 
elkaar functioneren. Dus kan voor ieder proces een-
voudig informatie (een ZiB) worden toegevoegd of 
aangepast (zonder dat een complete set hoeft te 
worden aangepast). ZiB’s zijn hierdoor ook voor 
meerdere processen bruikbaar. Daardoor kan infor-
matie uiteindelijk op een veel generiekere wijze 

worden uitgewisseld, zonder dat voor ieder proces 
een aparte set hoeft te worden afgesproken. Manon: 
‘Dit is echt een flinke stap voorwaarts. Hiermee 
kunnen we sneller ontwikkelen en implementeren. 
Ook het beheer en de doorontwikkeling zijn een vou-
diger, domweg omdat je niet alles opnieuw hoeft te 
herschrijven.’ 

Voorloperrol
In het proces om de bouwstenen te benoemen en te 
beschrijven worden grote stappen gezet, vertelt 
Marijt Witteman, product owner/product manager 
Promedico-ASP bij Promedico. Binnen het Project 
Bouwstenen werken de verenigingen NHG, Nictiz en 
VZVZ, en de leveranciers Promedico en OmniHis 
samen aan zorgbrede afspraken en beschrijvingen. 
In eerdere projecten met LSP-ketenzorg en het ont-
wik kelen van keteninformatiesystemen zijn al heel 
veel bouwstenen vastgelegd. Witteman wijst ook op 
de nieuwe dossieroverdracht die Promedico-ASP en 
OmniHis momenteel ontwikkelen, waarbij bouw-
stenen snel en eenvoudig via het LSP kunnen wor-
den uitgewisseld, met behoud van betekenis. ‘Die 
proof of concept heeft veel kennis opgeleverd.’
Manon Kuilboer van VZVZ prijst de voorloperrol van 
Promedico en OmniHis, maar het succesvol invoeren 
van ZiB’s vraagt commitment van veel meer partijen 
– leveranciers en gebruikers. ‘De wil is er wel. Je ziet 
in de eerstelijnszorg dat er al heel lang gewerkt 
wordt aan het structureel uitwisselen van gegevens. 
Daarom is het belangrijk dat we nu snel doorpakken 
– gezamenlijk. Want standaardisatie is alleen mo ge-
lijk wanneer iedereen zich erbij aansluit. De betrok-
kenheid van verschillende leveranciers en partijen is 
noodzakelijk.’

Oogsten
Er zijn mooie stappen gezet, zo is inmiddels na ge-
noeg het gehele HIS-referentiemodel vastgelegd in 
ZiB’s. Witteman: ‘Daarnaast werken we verder aan 
het project dossieroverdracht. Samen met Stichting 
ION zijn we bezig met het standaardiseren van de 
processen rond dossieroverdracht. Benoemen wie 
wat doet en wie waar verantwoordelijk voor is. Denk 
bijvoorbeeld aan toestemming van de patiënt bij het 
overdragen van het dossier bij verhuizing.’
Kuilboer verwacht binnen afzienbare tijd nieuwe 
resultaten: ‘2018 was een investeringsjaar, dit jaar 
gaan we echt oogsten.’ Het doel is om zo veel 
mogelijk zichtbaar en tastbaar te maken, benadrukt 
Witteman. ‘Zodat gebruikers als huisartsen en 
assistenten het gaan doorvertellen: “Hier willen we 
in mee, op deze trein willen wij springen.” Net als 
Promedico al eerder heeft gedaan.’  
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Stel, je rijdt van de praktijk naar 
huis. Onderweg zie je bij het rechts-
af slaan een fi etser over het hoofd. 
Er is verder niemand in de buurt. In 
paniek rijd je naar huis, zonder de 
fi etser hulp te verlenen. Op de radio 
hoor je die avond dat de fi etser is 
overleden. Men zoekt de bestuurder 
van het onbekende voertuig. Bij wie 
kan je dan altijd terecht?
Ik vroeg het mijn aios bij wijze van 
gedachte-experiment in een gesprek 
over de waarde van het beroepsge-
heim. ‘Het zou jou zomaar kunnen 
overkomen. Het zou ook mij zomaar 
kunnen overkomen’, zei ik. ‘Weet je 
zeker dat je zou stoppen en plichts-
getrouw hulp zou verlenen? Ik niet. 
Paniek is een raar ding en wat er ge-
beurt als die mij te pakken krijgt... 
Ik durf vanuit mijn luie stoel niet 
voor mezelf in te staan.’
Tja, bij wie kan iemand altijd te-
recht? Bij de pastoor of de dominee 
of andere geestelijke? Natuurlijk, 
maar dat geldt voor steeds minder 
mensen. Bij een advocaat à raison 
van dik 200 euro per uur? En wie 
heeft een persoonlijke advocaat? 
Nee, bij de enige voor iedereen vrij 
toegankelijke functionaris in onze 
maatschappij: de huisarts.
Al vroeg in de geschiedenis werd het 
belang van een vrije toegang tot ver-
trouwelijke hulp erkend. De oude 
Grieken hadden het in hun tempels. 
Ook in de Middeleeuwen waren er 

dergelijke plaatsen, meest rond ker-
ken. En dat was niet voor niets. Als 
zoiets al zo lang geleden bestond, 
zou het dan niet nuttig zijn? Zouden 
we niet, met andere woorden, het 
beroepsgeheim willen uitvinden als 
we het nog niet hadden?
In de huidige tijd wordt op allerlei 
manieren aan de stoelpoten van het 
beroepsgeheim gezaagd. Door ver-
plichte indicaties op verwijzingen, 
aanvragen voor machtigingen, aan-
vragen in het kader van wetten als 
de Wmo, Wlz, enzovoort. Maar 
denk ook aan de multidisciplinaire 
overleggen, wijkteams. Concrete 
voorbeelden? Ik kreeg van Veilig 
Thuis (via niet-veilige e-mail) een 
verzoek om medische informatie. Er 
zat geen toestemmingsverklaring bij. 
Op mijn weigering om informatie op 
deze manier te versturen werd af-
keurend gereageerd. Twee dagen la-
ter kreeg ik een nieuwe e-mail van 
Veilig Thuis met allerlei zeer gevoeli-
ge informatie plus commentaar, met 
zes mensen in de cc. Een van hen 
antwoordde hierop en zette twee 
extra personen in de cc. De volgen-
de dag werd deze mailwisseling 
door twaalf mensen van vijf ver-
schillende instanties in cc gevolgd. 
Ik was blij dat ik zelf aan deze 
sneeuwbal geen informatie had bij-
gedragen. Alles goed en wel, maar 
‘aanpalende’ professionals in en om 
de zorg behoren ook maildiscipline 

te hebben. Of, zoals voormalig 
 politieagente en Wie is de Mol-ster 
Ellie Lust het zou uitdrukken: ‘ether-
discipline’.
Dus. De vraag aan mijn aios leek 
een gedachte-experiment. Maar en-
kele dagen later kreeg ik een situatie 
op mijn spreekuur die er wel mee te 
vergelijken was. De vraag bleek 
hoogst actueel. En ik dubde. Wat 
schrijf ik hier nu over op? Met de 
komst van de computer, het geleide-
lijk aan uitbreiden van het aantal 
medewerkers in de huisartsenprak-
tijk, het openstellen van de gegevens 
via LSP aan de huisartsenpost, maar 
ook het online patiëntenportaal, 
ontstaat de neiging om steeds min-
der of minder gedetailleerd op te 
schrijven.
Ik wil graag dat vertrouwde en ver-
trouwelijke luisterende oor bieden. 
Blijven bieden. Zonder ‘luistervink-
jes’ die over mijn schouder mee-
gluren.
MicroHIS heeft enige jaren de optie 
gehad om aan episodes de status 
‘niet uitwisselbaar via LSP’ te geven. 
Tegenwoordig heet het vinkje ‘Episo-
de is privacygevoelig’. Dát is een 
vinkje naar mijn hart. Een vinkje dat 
ik al geregeld gebruik en nog vaker 
ga gebruiken. Een vinkje dat ik wil 
koesteren. Een vinkje dat mij als 
huisarts helpt naar mijn patiënt te 
luisteren. Ik heb er al een koos-
naampje voor: ‘Mijn luistervinkje’.  

roelfnorg@meditta.nl
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Privacyvink of 
Luistervink?

Rx ConForm is een aanvullende software service van EVS Prescriptor.
Wilt u meer weten over uw HIS, Rx ConForm en de Resultaatbeloning?
Kijk op www.prescriptor.nl/status

Voor meer informatie:
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RX CONFORM TOETST
VOOR DE ARTS
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VOORSCHRIJVEN
Rx ConForm monitort FGV samen met de 8 HISsen: MicroHIS,
Promedico ASP/VDF, OmniHis Scipio, CGM Huisarts, Zorgdossier,
Bricks Huisarts en TransHis
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Waarom iets doen  
wat niet meer hoeft?

Huisartsen vinden het lastig om nee te zeggen 
wanneer een patiënt om een verklaring vraagt, 
bijvoorbeeld over schoolverzuim, annuleringen 
van vakanties en ziekte. Veel praktijken geven 
deze verklaringen vrijwel nooit af en patiënten 
vragen er ook niet meer om, wat wel zo rustig is. 
Het kost wel een paar jaar investeren om het 
iedereen uit te leggen, maar uiteindelijk heb je 
er als praktijk profijt van. Waarom lukt het die 
andere praktijken dan niet? 

PASCALE HENDRIKS
PASCALE@DESLUISMCS.NL

Een goed voorbeeld is de geneeskundige 
verklaring van de KNMG, die je als huisarts 
niet hoeft af te geven (zie link 1). Er zijn nog 

steeds huisartsenpraktijken die dergelijke verklarin-
gen veelvuldig afgeven. Terwijl het al lang niet meer 
hoeft, en zelfs niet moet.
In de afgelopen jaren zijn meer zaken afgeschaft die 
de huisarts onnodige administratieve tijd kostten. 
Het is heel goed dat huisartsen hierover geklaagd 
hebben. Na ‘Het manifest van de bezorgde huisarts’ 
van HetRoerMoetOm in 2015 is een werkgroep zich 
gaan buigen over de knelpunten in de huisartsen-
zorg. Alles is te vinden op de website van HetRoer-
GaatOm (zie link 2). 
De werkgroep BAL (bureaucratie en administratieve 
lasten) houdt hier precies bij wat allemaal afgeschaft 
is: heel veel machtigingsformulieren, onnodige 
 dubbele verwijzingen, ingewikkelde declaraties voor 

onverzekerden, enzovoort. Lees maar eens goed wat 
u allemaal niet meer hoeft te doen (zie link 3).

Zorg ontlasten
En het gaat steeds beter! Want de werkgroep houdt 
ook bij wat er afgesproken is tijdens de Schrapsessies 
van OntRegelDeZorg. Hier was het ministerie bij be-
trokken en werden nog meer stappen gezet om de 
zorg te ontlasten. Voor de huisartsen gelden verschil-
lende afspraken (zie link 4). 
Heel fijn is dat de werkgroep BAL voor ons bijhoudt 
wat er van de afspraken al terecht is gekomen (zie 
link 5).
Conclusie: er is veel vooruitgang op het gebied van 
de administratieve lasten voor de huisartsenzorg.
Al die afspraken moeten nog wel ‘landen’ in de huis-
artsenpraktijken en bij de partijen die maar blijven 
vragen om verklaringen, machtigingen, 
verwijzingen, enzovoort.  

Link 1: 
https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/
geneeskundige-verklaring.htm
Link 2: 
https://hetroergaatom.lhv.nl/
Link 3: 
https://hetroergaatom.lhv.nl/wat-verandert-er/
bureaucratie-administratieve-lasten
Link 4: 
https://www.ordz.nl/huisartsen/actiepunten-sector-
huisartsen
Link 5: 
https://hetroergaatom.lhv.nl/wat-verandert-er/
bureaucratie-administratieve-lasten/geplande-
veranderingen
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WORKSHOP OP NEDHIS-CONGRES
Een aantal tips:
Tip 1:  bespreek de feiten in je huisartsenpraktijkteam.
Tip 2:  gebruik het ‘weigerbriefje’, dat te vinden is op de 

home pagina van HetRoerGaatOm.
Tip 3:  informeer de patiënt met behulp van de 

standaardbrief.
Tip 4:  investeer nu in nee-zeggen om later tijd over te 

houden.

Tip 5:  laat de assistentes je helpen, dus bellen en 
uitleggen.

Tip 6:  houd vol, alleen dan verandert er iets.
Tip 7:  doe dit met een lach, dan komt de boodschap 

beter aan. En geniet van successen.
Tip 8:  kijk voor nieuwe ontwikkelingen af en toe op de 

website van HetRoerGaatOm.



32 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2018

Papierloos werken:  
een uitkomst?

Er zijn allerlei argumenten te bedenken om ge-
heel papierloos te gaan werken. Het meest ge-
bruikte argument heeft natuurlijk met het milieu 
te maken: het spaart papier en daardoor bomen. 
De belangrijkste reden betreft echter een wette-
lijke maatregel: vanaf 1 januari 2020 worden wij 
namelijk geacht om papierloos te werken.

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

Als we papierloos willen gaan werken, zullen 
we eerst moeten kijken naar de formulieren 
die we gewend zijn te gebruiken – neem 

alleen al de invulformulieren voor de aanvragen die 
we doen. De overstap naar papierloos werken lijkt 

nogal wat voeten in de aarde te hebben. Toch is het 
goed om te kijken wat het oplevert. Om dat te laten 
zien neem ik ZorgDomein als uitgangspunt (zie de 
figuur). 
Ten eerste is digitaal aanvragen al heel snel en bijna 
realtime te regelen. Dankzij de aanvraagschermen 
die ZorgDomein voor een bepaald laboratorium voor-
stelt kunnen we centraal aanvragen, wat het onder-
houd vergemakkelijkt. Een wijziging is voor iedereen 
meteen actief en ‘oude’ formulieren hoeven niet te 
worden opgebruikt of vernietigd. Dat is duidelijk een 
voordeel.
Een bijkomend voordeel is dat we via een digitaal 
formulier gemakkelijk kunnen regelen dat een bloed-
afname thuis wordt uitgevoerd. Het scheelt de extra 
tijd die nodig is voor het faxen van een papieren aan-
vraag en het telefonisch regelen van de bloedafname.
Een derde winstpunt is dat het beleidsplan procedu-
reel wordt vastgelegd in het patiëntrecord. Het feit 

Figuur. De verwijssite van ZorgDomein



PAPIERLOOS WERKEN 
BEPERKT HET RISICO 
OP EEN DATALEK

dat een actie is ondernomen met het aanmaken van 
een digitaal bloedprikformulier wordt immers in het 
dossier van de patiënt vastgelegd.
Een vierde voordeel is dat de inhoud van de ver-
stuurde aanvraag bewaard blijft. De aanvragend 
huisarts kan het aanvraagformulier desgewenst als 
retourbericht ontvangen en de regieoptie binnen 
ZorgDomein maakt het tevens mogelijk om het for-
mulier gedurende enige tijd in te zien. Dit ontbreekt 
allemaal bij een papieren bloedafnameaanvraag, 
want zo gauw we het formulier aan de patiënt mee-
geven of opsturen zijn we de inhoud van het formu-
lier kwijt. We kunnen dan dus niet meer nagaan of 
we een bloedbepaling hadden aangevraagd of niet.

Veel extra winstpunten
Een ander, niet onbelangrijk voordeel is dat het risi-
co op een datalek wordt beperkt. Wanneer een pa-
pieren brief of formulier in handen een derde komt, 
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is er in principe al sprake van een datalek. De maat-
regel die wettelijk is gesteld om de brieven en for-
mulieren per 1 januari 2020 niet meer expliciet in 
papieren formaat te verstrekken, wordt hierdoor ook 
in een majeur voordeel omgezet.
Papierloos werken levert dus flink wat extra winst-
punten op, ook al lijkt het een forse tijdsinvestering 
te kosten. Welbeschouwd neemt het gebruik van de 
‘oude’ papieren methode ook allerlei extra handelin-
gen met zich mee, die met papierloos werken ‘onder 
water’ door de hard- en software voor ons worden 
uitgevoerd.
Kijk dus vooral naar de nieuwe mogelijkheden van 
 papierloos werken en bepaal hoeveel winst dat voor 
uw workflow met zich meebrengt. Het extra regis-
treren wordt langzamerhand een vereiste, waar we 
de tijds inspanning vooral niet van mogen onder-
schatten. 

DIGITAAL AANVRAGEN IS 
AL HEEL SNEL EN BIJNA 
REAL TIME TE REGELEN



Open standaarden
is onze standaard.

CGM HUISARTS is het meest complete Huisarts Informatie Systeem 
dat wordt ontwikkeld met de visie dat open standaarden belangrijk 
zijn voor goede samenwerking in de zorg.
www.cgm.com/nl
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Vorig jaar is de kalender van Prome-
dico-ASP helemaal vernieuwd (zie 
fi guur 1). Het is nu mogelijk om in 
het scherm met de muis een af-
spraak te verslepen naar een andere 
medewerker en een al gemaakte 
 afspraak te verlengen. Dit waren 
wensen die onder gebruikers al heel 
lang leefden. Verder is er een 
snelmenu gekomen dat u tijdens 
elke  afspraak kunt benaderen door 
rechtsboven op de drie horizontale 
puntjes te klikken (zie fi guur 2). 

Dit zijn wat betreft het gebruikers-
gemak de grootste verbeteringen.

Kleurcodes
Veel instellingen kunt u individueel, 
maar ook groepsgewijs en over lan-
gere tijd toepassen. Kleurkenmerken 
voor de verschillende soorten afspra-
ken kunt u instellen via het menu 
Onderhoud Agenda (zie fi guur 3). 
Zo kan voor de assistentes van 
 tevoren ingesteld worden hoeveel 
tijd voor specifi eke afspraken 

ingepland moet worden.

Tij dlij n
Doordat Promedico-ASP geheel via 
internet communiceert was een 
 aantal handige kalenderfuncties 
eerder niet makkelijk in te bouwen. 
 Inmiddels lukt dat wel. Gedurende 
de dag loopt er een rode horizontale 
tijdlijn mee over de kalender en 
hoeft u als assistente niet op de klok 
te  kijken om te zien waar u in de 
kalender bent.

PromedicoASP
Een vernieuwing die 
hard nodig was 

Figuur 1. Een geanonimiseerd overzicht van de kalender met alle medewerkers

Open standaarden
is onze standaard.

CGM HUISARTS is het meest complete Huisarts Informatie Systeem 
dat wordt ontwikkeld met de visie dat open standaarden belangrijk 
zijn voor goede samenwerking in de zorg.
www.cgm.com/nl
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Figuur 2. Het snelmenu dat bij  ieder 
item in de kalender beschikbaar is

Overzichtelij k werken
Via de ster linksboven naast het af-
rol menu kunt u de standaard ka len-
d erpresentatie instellen die voor uw 
 situatie handig is om bij het instellen 
van de functie terug te laten komen. 
De afspraakherinnering via e-mail 
naar de patiënt is bijna afgebouwd 
en kan binnenkort ook gebruikt 
 worden. 

Figuur 3. De functie afspraaksoorten maakt de verschillende soorten afspraken herkenbaar 
dankzij  kleurcodes

De werklijst geeft een niet tijd ge bon-
den overzicht van taken, overleggen, 
autorisaties en berichten. Zo wordt 
de agenda niet vervuild met dit soort 
werkzaamheden, wat een stuk 
overzichtelijker werkt.
Tijdens het spreekuur kunt u het 
aantal items in onderdelen van de 
werklijst in de gaten houden. Het 
spreekuurscherm zelf is bij de laatste 
update ongewijzigd gebleven, want 
dat functioneerde naar tevredenheid.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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CGMhuisarts 
De nieuwe agenda

Wanneer we naar de functionaliteit 
van de nieuwe agenda kijken, dan 
vallen een paar dingen op (zie de 
 fi guur). De agenda vult het hele 
scherm en dat werkt in veel opzich-
ten heel prettig. De look and feel is 
veel grafi scher van karakter en dat 
is ook heel fi jn. Alles is met een 
muisklik te bedienen. Een heel groot 
voordeel is dat je eerst de klacht kan 
noteren en pas later het patiënt-
record erbij kan zoeken, natuurlijk 
zonder dat je deze gegevens kwijt-
raakt. Een tijdstip wordt realtime 
geblokkeerd als iemand er op een 
andere werkplek mee bezig is. Het 
verversen gebeurt ook realtime, iets 
wat we in de oude agenda niet 

 hadden. De melding ‘tijdsblok reeds 
 bezet’ komt dus niet meer voor. Een 
verrichting is direct vanuit het 
 agendascherm te boeken en dat is 
zeker een aanwinst.
Natuurlijk moeten we nog een klein 
aantal ontberingen verdragen. Zo is 
het nog niet mogelijk om direct van-
uit het scherm een etiket te printen, 
NAW of uitgebreid. De aanwezige 
memo kunnen we ook nog niet in-
zien.

Een voorspoedige 
conversie
Hoe bij ons de overstap verliep is in 
feite een kort verhaal. De aanmel-
ding voor de conversie resulteerde 

in een datum en op die dag was al-
les van de ochtend naar de middag 
geregeld. Hierop vooruitlopend 
 kregen we de nodige instructies en 
demonstraties aangereikt.
We hadden wel een voordeel van de 
aanpassing die wij hadden gemaakt 
in de oude agenda. Dat gaat als 
volgt. Als je in de oude agenda naar 
een nieuw dagschema wilt, dan kun 
je dat in die agenda op een week-
enddag ontwerpen. Dat deed ik dan 
op zaterdag. Toen alle partijen te-
vreden waren met dit ontwerp heb-
ben we voor een overgangsdatum 
gekozen. Dat betekende dat in die 
week op het moment dat de maan-
dag afgerond was, de agenda van 

Figuur. De 
nieuwe agenda 
van CGM-
huisarts



zaterdag naar de maandag werd ge-
kopieerd. Natuurlijk was er wel een 
beperking, want de afspraken op de 
maandag met de nieuwe indeling 
waren gehouden aan de begin- en 
eindtijden van de blokken. We heb-
ben dus met een afdruk van de 
nieuwe agenda-indeling bij de hand 
de afspraken van één week vooruit 
gepland.
Na het kopiëren van de zaterdag 
naar de maandag zag de verstreken 
maandag er wel iets minder over-
zichtelijk uit. Niettemin was er geen 
enkele afspraak verloren gegaan. 
Een afspraak op de verstreken 
maandag kon wel in het rood gepre-
senteerd worden, maar dat bleek 
niet storend.

Zodra de andere weekdag afgerond 
was werd de zaterdag naar die dag 
gekopieerd. En daarmee was de 
 mutatie een feit.

Vooruit plannen
De conversie naar de nieuwe agen-
da is voorspoedig verlopen, in één 
lunchuur. Het aanpassen van de 
aparte agenda’s op zich is ook een 
stuk handzamer geworden. Hierbij 
is natuurlijk goed gebruikgemaakt 
van de grafi sche omgeving.
Nog een mooi element is het wer-
ken met de kalender. Je kunt meer 
maanden onder elkaar op het 
scherm zetten, maar je krijgt ook 
een overzicht van alle maanden van 
het jaar door op de maandtitel 

 boven de kalender te klikken. Je 
kunt dus zonder veel moeite een 
 afspraak voor over een half jaar 
plannen, net zoals de poh dat kan.

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

Geef jij 
toestemming 
voor  
optimale  
zorg?

Ga naar Volgjezorg.nl  
en regel je toestemming nu.

Vjz Adv SynthesHis 1/2 pagina liggend.indd   1 21-03-19   17:55
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Figuur 2. De agenda met links in het venster de taakknoppen en boven in het venster 
de menu’s

OmniHisScipio
Zo gebruikt u 
de agenda 

De gebruikersinterface van OmniHis 
Scipio kan het best ontdekt worden 
door er rustig de tijd voor te nemen. 
Ga achter het toetsenbord en het 
beeldscherm zitten en ontdek hoe u 
het werk het beste kunt doen. Hier 
volgt een aantal algemene en meer 
specifi eke tips voor het gebruik van 
de agenda.

Algemene tip 1
Raadpleeg de helpteksten van Om-
niHis-Scipio om te zien hoe de 
agenda gebruikt kan worden en hoe 
u een taak uitvoert. Trefwoorden: 

agenda, takenlijst, sjabloon. U kunt 
de helpfunctie in de regel bij ieder 
venster aanroepen. Een klik op de 
taakknop (‘Toon help-informatie 
voor dit scherm’) toont de help-
teksten (zie fi guur 1). 

Algemene tip 2
Bekijk de functie van de taakknop-
pen (links in het venster) bij de 
agenda en rol de menu’s uit (boven 
in het venster) (zie fi guur 2). Wan-
neer u bijvoorbeeld de taakknop 
met het printerpictogram in het 
 venster aangeklikt houdt, krijgt u te 

zien dat u in het agendavenster de 
afspraken van de in de agenda 
 geselecteerde patiënt kunt printen.

Specifi eke tip voor het 
gebruik van de functie 
Agenda > daglij st
Wanneer u de daglijst oproept, kunt 
u de omzet op een dag zien. In de 
eerste maand van het jaar kunt u zo 
controleren of u de juiste tarieven 
hebt gedeclareerd. Zeker wanneer u 
verschillende contracten met verze-
keraars hebt afgesloten (wat moge-
lijk is!), waarvan u de tarieven in 

Figuur 1. Helpfuncties bij  de agenda
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het begin van het jaar handmatig 
moet invoeren, is deze controle-
functie nuttig.

Specifi eke tip bij  het 
aanmaken van agenda’s
Maak de agenda voor een jaar aan. 
Wees niet bang dat op een eerder 
moment voor de toekomst aange-
maakte dagen tot doublures zullen 
leiden. Het systeem controleert bij 
het maken van een reeks of een dag 
reeds is aangemaakt. Als dat zo is, 
zorgt het systeem ervoor dat er geen 
extra dag wordt aangemaakt.

Algemene tip 
weekoverzichten
Weekoverzichten kunt u voor een 
enkelvoudige gebruiker en voor alle 
medewerkers tonen (Handelingen > 
WeekOverzichtAllen). Voor het ver-
krijgen van grote overzichten (veel 
kolommen) kunt u het beste de 
beeldscherminstellingen optimalise-
ren en met grote beeldschermen 
werken. 

Algemene tip kleur 
toekennen
Spreek in ieder geval op praktijk-
niveau af welke kleuren genoteerde 
afspraken krijgen. Zo betekent 
bijvoor beeld in onze praktijk de 
kleur geel dat het initiatief van de 
betreffende zorgverlener zelf nodig 
is (en niet dat van een ander) (zie 
fi guur 2). 

Algemene tip instellingen
Agenda extra > Instellingen mede-
werkers: in dit venster bepaalt u per 
medewerker van wie de agenda-
kolommen op het beeldscherm te 
zien zijn. Houd het beeldscherm 
rustig en stel het zo in dat alleen de 
agendakolommen van de mede-
werker zelf getoond worden. De 
functie van Toon agenda van geeft 
per dag ad hoc inzage in de agenda 
van andere medewerkers. 

Algemene tip bij  het maken 
van sjablonen
Stel voor iedere medewerker een 

op maat gemaakt sjabloon in en 
zorg ervoor dat geen van de mede-
werkers op andermans (gepersoni-
fi eerde) sjabloon werkt. 

Tip alternatieve takenlij st
Voor het maken van een alternatie-
ve takenlijst kunt u een sjabloon 
maken (zie fi guur 3). 

Algemene tip takenlij st 
versus agenda
Gebruik de agenda voor concrete af-
spraken die tijdgevoelig zijn. Ge-
bruik de takenlijst voor het inplan-
nen van al dan niet persoonsgebon-
den management(overleg)taken. 
Houd de takenlijst overzichtelijk en 
klein, en gebruik de takenlijst dage-
lijks (anders gaat het niet werken).

Algemene tip voor het 
gebruik
Voeg aan een afspraak op de agenda 
geen anamnestische gegevens toe. 
Deze kunt u in het infoveld plaat-
sen. Wel kunt u logistieke zaken 
 toevoegen (Afspraak wij zigen), 
 zoals: ‘bellen i.v.m. afwijkende uit-
slagen’ of ‘controle consult’.

Algemene tip voor het 
gebruik
Versleep eens een afspraak en een 
weekoverzicht.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 3. De alternatieve takenlij st
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MicroHIS
Verborgen functies 
in de agenda 

De agenda in MicroHIS kan het 
handigst worden opgestart vanuit 
het negenknoppenmenu, want dan 
worden de inloggegevens van de 
medewerken automatisch ingevuld. 
Maar dat valt natuurlijk niet onder 
de ‘verborgen functies’…

Wist u dit?
• Bij het inrichten van de agenda 

wordt gebruikgemaakt van tem-
plates (‘dagindelingen’). Hierbij 
zijn verschillende soorten cycli te 
kiezen. Meestal zult u kiezen voor 

een- of tweeweekse cyclus. Daar-
naast kan voor een medewerker 
een template met een maand-
cyclus gemaakt worden, bijvoor-
beeld om het werkoverleg aan te 
geven dat iedere tweede dinsdag 
van de maand plaatsvindt. De 
maand-template krijgt prioriteit 
boven (oftewel overschrijft) de 
week-template.

• Door slim gebruik te maken van 
de verschillende contactsoorten 
krijgt de agenda overzichtelijke 
blokken, zoals te zien is in fi guur 

1. Houd per dag een aantal plek-
ken beschikbaar voor spoedgeval-
len (in de fi guur: op de dag zelf 
SU).

 Per contactsoort is aan te geven of 
deze beschikbaar is voor webaf-
spraken.

• In één tabblad zijn meerdere 
agenda’s bij elkaar te zetten, bij-
voorbeeld de weekagenda’s van 
alle artsen (zie fi guur 2). Maak 
hiervoor meerdere tabbladen aan 
met dezelfde naam en opvolgende 
volgnummers (fi guur 3). Er zijn 

Figuur 1. Gekleurde blokken maken de agenda overzichtelij ker
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Figuur 2. In één tabblad zij n meerdere agenda’s zichtbaar te maken

verschillende combinaties te ma-
ken, bijvoorbeeld zowel de dag-
weergave als de weekweergave 
van een medewerker, de agenda 
van de arts en die van de behan-
delkamer, de agenda van de arts 
en die van de aios, enzovoort.

• De naam van de Agendahouder 
zoals die is ingevuld bij Omschrij -
ving is zichtbaar in het patiënten-
portaal bij het maken van de 
webafspraken en bij E-consulten. 
Vul daar dus niet zomaar een 
voornaam in… (zie fi guur 4).

• Desgewenst wordt hetgeen bij de 
reden van de afspraak ingevuld 
wordt, gekopieerd naar het werk-
blad. Geef dit aan in het tabblad 
Applicatie bij de agenda-instellin-
gen (fi guur 5).

• Met de zoekknop (het vergroot-
glas) in het linker menu kunt u 
naar een vrij tijdslot in één of alle 
agenda’s zoeken. Dit is te zien in 
fi guur 6.

• Via de sidebar in de agenda kunt 
u zoeken in toekomstige en histo-
rische afspraken. U kunt zoeken 
op naam, geboortedatum of zoek-
woord. Zo vindt u bijvoorbeeld al-
le afspraken met ‘spirometrie’ als 
reden voor de afspraak. Door dub-
bel te klikken op de gevonden af-

Figuur 3. Meerdere agenda’s bij  elkaar zetten met tabbladen 

Figuur 4. Het bepalen van de naam van de agendahouder voor webafspraken en E-consulten
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spraak springt de agenda naar dit 
tijdstip, zoals te zien in fi guur 7. 

 Afspraken van een patiënt kunt u 
ook zoeken door boven in het 
agendascherm te klikken op Infor-

Figuur 5. De reden van de afspraak laten kopiëren in het werkblad

Figuur 6. Zoeken naar een vrij  tij dslot in één of alle agenda’s

Figuur 7. Zoeken in toekomstige en historische afspraken

matie – reeds gemaakte afspra-
ken. De gevonden afspraken 
 worden in de sidebar geopend.

• Bij incidentele afwijkingen van 
het reguliere schema kan de tem-

plate van een andere dag voorge-
zet worden. Rechtsklik in de ‘kop’ 
van de dag die gewijzigd moet 
worden, en kies voor de optie 
 Gebruik template van. De dag-
indeling van die tweede dag 
wordt nu ‘gekopieerd’.

• Onder de helpknop in de agenda 
zit een handleiding waarin het 
 bovenstaande uitgebreid is na te 
zoeken.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

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

leden) verenigingszaken.
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Promedico VDF
De agenda inrichten
De agenda in Promedico VDF is een 
paar jaar geleden volledig vernieuwd. 
Dat was toen een fl inke verbetering. 
Vanuit afspraken kunt u het medisch 
dossier openen en afspraken kunt u 

verschuiven door ze te slepen. 
Sinds update 10.6.1 kan er van een 
afspraak ook een afspraaketiket 
 gemaakt worden, naast de al be-
staande mogelijkheid om op A6 

te printen (een receptpapier). 
De agenda is ook prima te benade-
ren vanuit de assistentemodule. 
Daarin kan de assistente bij het 
 maken van een afspraak aangeven 

Figuur 1. Overzicht van afspraken uit het verleden en in de toekomst.
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Figuur 2. Kleuren duiden de verschillende soorten consulten aan

Figuur 3. Twee dagen naast elkaar

met welke agenda deze gekoppeld 
moet worden. In de agenda kunnen 
afspraken met patiënten gemakkelijk 
opgezocht worden, maar de assisten-
temodule heeft een totaaloverzicht. 
Hier kunt u afspraken uit het verle-
den en in de toekomst in één oog-
opslag overzien (zie fi guur 1).

Persoonlij ke wensen in 
kleur
In de agenda kunt u aangeven welke 
afspraken op welke tijdstippen ge-
pland mogen worden. De agenda 

kan rekening houden met persoon-
lijke wensen, maar ook standaard-
planningen overnemen. Een voor-
beeld is  fi guur 2. Daarbij zijn de 
 consulten van het patiëntenportaal 
roze gekleurd, gewone consulten 
geel en  visites oranje, terwijl de 
lunchpauze donkerblauw is en het 
telefonisch spreekuur lichtblauw. 
U kunt een harde of zachte blokkade 
op het blok zetten. Het verschil is  
dat er bij uitzondering bijvoorbeeld 
een visite in de lunchpauze gepland 
kan worden. VDF stelt dan wel 

even de vraag of dat wel de bedoe-
ling is. 

Twee dagen naast elkaar
Iets wat veel mensen niet weten, is 
dat de agenda twee dagen naast 
 elkaar kan tonen. Wanneer u in de 
agenda met shift-linker muis op de 
tweede dag klikt, toont VDF twee 
 dagen naast elkaar. Dat kan soms 
handig zijn (zie fi guur 3).

HANNEKE TAN
HANNEKE@DOKTERHTAN.NL



Ziet u dit? 
Valt op hè?C O L O F O N  |  E D I T I E  1 - 2 0 1 9

SYNTHESHIS IS HET GEZAMENLIJKE TIJDSCHRIFT VAN DE 
HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN ATLAS, OMNIHIS EN OREGO

REDACTIE

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

Caroline Norg | praktijk.norg@home.nl

VERDER WERKTEN AAN DIT NUMMER MEE

Femke Berends, Monique Hollema, Christie Manintveld,   
Annet Muijen, Roelf Norg, Isar Wulffaert, Bep Otterloo, 
Joost Aalberse, Roland van Ardenne, Walter Balestra, 

Tineke Boelhouwer, Pascale Hendriks, Ronald van Ingen, 
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REDACTIESECRETARIS | Wouter Scheen

REDACTIEADRES | Redactie SynthesHis
T.a.v. Bep Otterloo - 06 46813881

Eikeboom 21 |  4101 VA Culemborg | secretariaat@nedhis.nl

WEBSITE www.syntheshis.nl

UITGEVERIJ | LandGraphics B.V. Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam 
020-531 20 10 | gilles@landgraphics.nl

GRAFISCHE VORMGEVING | LandGraphics Amsterdam

FOTOGRAFIE | Wouter Scheen, Mickey Graafl and

NIEUWE ABONNEMENTEN | Abonnementen kunnen op ieder gewenst 
moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens 
één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor 
vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt een-
maal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar bere-
kend. De prijs wordt jaarlijks aangepast. 

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

BEËINDIGING ABONNEMENT | Beëindiging van het abonnement kan uit-
sluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afl oop van 
het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

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

ADVERTENTIEACQUISITIE | Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl

AUTEURSRECHT  | DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE ARTIKE-
LEN BERUST BIJ DE AUTEUR(S). DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN HOEFT NIET IN OVER-
EENSTEMMING TE ZIJN MET HET DOOR DE GEBRUIKERSVERENIGINGEN GEVOERDE 
BELEID. ARTIKELEN MOGEN ALLEEN WORDEN OVERGENOMEN EN/OF VERMENIGVUL-
DIGD, OP WELKE WIJZE DAN OOK, NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDAC-
TIE EN UITGEVER MET EEN BRONVERMELDING. 
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SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE 

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

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

NEDHIS, KOEPEL VAN HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN

BESTUUR Ron Dingjan | voorzitter huisarts@dingjan.demon.nl
 Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
 Ronald van Ingen | ronald.vaningen@gmail.com
 Casper Tombrock (a.i.) | casper.tombrock@gmail.com
 Kees Kanters | kkanters@xs4all.nl)
 Ruud Gebel | gebel@huisartsenprelude.nl

 SECRETARIAAT 
 Bep Otterloo | 06 46813881
 secretariaat@nedhis.nl
 www.nedhis.nl

OREGO, VERENIGING VAN MICROHIS-GEBRUIKERS

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

WEBSITE  www.nedhis.nl/orego
HAweb-groep Orego | www.haweb.nl

MicroHIS 
Service Centre | servicecentre.hg.nld@dxc.com
 071 525 67 47

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

BESTUUR  Ronald van Ingen voorzitter | ronald.vaningen@gmail.com
 Michiel Zwartkruis penningmeester | malz@xs4all.nl
 René van Leeuwen | rene.van.leeuwen@planet.nl
 Hanneke Tan | hanneke@dokter-h-tan.nl
 Aldert van der Vinne | avdvinne@knmg.nl
 Willem van der Linden | huisartsenpraktijkdeline@xs4all.nl
 Heidi van den Maagdenberg | heidivdm66@hotmail.com
 Jasper Hartman | Hartman@dejagerwegpraktijk.nl
 

 WEBSITE www.nedhis.nl

 GCM Huisarts
 GCM Support | support@cgmnl-nl.cgm.com | 088 3876444
 Softwarewensen CGM Huisarts 
  rene.van.leeuwen@planet.nl

 Promedico 
 Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
 Servicedesk | aspservicedesk@promedico.nl 
  030 601 6655

OMNIHIS,VERENIGING VAN OMNIHIS SCIPIO-GEBRUIKERS

Bestuur Casper Tombrock (a.i.) |casper.tombrock@gmail.com
 Piet Molenaar penningmeester | p.m@telfort.nl
 Thomas Hazenoot | thomas@hazenoot.org

 WEBSITE www.omnihis.nl
 OmniHis BV 0900 6664447 | info@omnihis.nl

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

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!



Ziet u dit? 
Valt op hè?

Meer informatie over adverteren: 
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121 | advertenties@klinkerenbikkels.nl 

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!



Behoud nu en in de toekomst 
uw keuzevrijheid, 

kies voor het best te koppelen HIS.  
Ervaar ook het gemak van OmniHisScipio,

stap vandaag nog over en  
word mede-eigenaar !

www.omnihis.nl     0900-6664447

Koploper in  
LSP-overdrachtdossier

Medicatieproces 9.0


