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.

A

ls 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 patiënt de
geïndiceerde medicatie wel goed?
Die informatie is grotendeels wel in
het HIS te vinden, maar het zou fijn
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zijn wanneer alle relevante informatie
snel, in samenhang en (visueel) aan
trekkelijk in één overzicht gepresen
teerd wordt. Dan kan het echte ge
sprek met de patiënt immers meteen
beginnen.
Het is belangrijk dat de inhoud, func
tionaliteit en visualisatie van zo’n
overzicht in het HIS aansluiten bij wat
huisartsen en hun patiënten in de
praktijk 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 Ziektespeci
fieke overzichten die voor HIS-

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-indica
ties, enzovoort) en hoe die informatie
zich verhoudt tot referentiewaarden
(te hoog, te laag, te lang niet gemeten,
te snelle achteruitgang 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
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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 definitieve
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 Ziektespecifieke overzichten?
Mail dan Maret Zonneveld:
mzonneveld@nhg.org.
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