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ERVARINGEN VAN HUISARTSEN
MET ONLINE INZAGE
WELKE GEVOLGEN HEEFT DIGITALE INZAGE VOOR DE HUISARTSEN
PRAKTIJK? VOLGENS KEES VAN BOVEN VALT HET ALLEMAAL WEL
MEE. VIA DE MIJNHUISARTSAPP KUNNEN PATIËNTEN VAN HUIS
ARTSEN IN NIJMEGEN EN AMSTELVEEN AL MEER DAN VIER JAAR
HUN DOSSIERS INZIEN. EN DAT BEVALT GOED.

DIGITALE COMMUNICATIE VOOR PATIËNTEN
MET BEPERKTE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN
MEER DAN EEN DERDE VAN DE NEDERLANDERS HEEFT MOEITE
OM INFORMATIE OVER ZIEKTE EN GEZONDHEID TE VERKRIJGEN,
TE BEGRIJPEN EN TOE TE PASSEN. HOE MAKEN WE DIGITALE
MEDISCHE INFORMATIE OOK VOOR MENSEN MET BEPERKTE
GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN TOEGANKELIJK? WE VROEGEN HET
AAN THEA DUIJNHOVEN, PROJECTLEIDER BIJ EXPERTISECENTRUM
PHAROS.

21

DE CONSEQUENTIES VAN DE NIEUWE EISEN
AAN HET UZI-REGISTER
OMDAT DE EISEN DIE AAN HET UZIREGISTER WORDEN
GESTELD ZIJN VERANDERD, KON HET CIBG VAN JUNI
2017 TOT NOVEMBER 2018 GEEN UZIPAS NIET OP
NAAM LEVEREN. DAT VERGDE NOGAL WAT AANPAS
SING VAN HUISARTSENPRAKTIJKEN. AANLEIDING OM
ONS TE VERDIEPEN IN DE WERELD VAN DE UZIPAS EN
HET UZIREGISTER.
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EEN COMPLEET EN
ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT BINNEN
HANDBEREIK
EEN COMPLEET EN ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT
MET EEN DRUK OP DE KNOP. WEG MET ONVOLLE
DIGE INFORMATIE, NABELLEN EN FAXEN.
BINNENKORT HOEFT HET NIET MEER VEEL TIJD TE
KOSTEN OM VAN IEDERE PATIËNT EEN COMPLEET
EN ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT TE KRIJGEN.

27

VOORDELEN VAN EEN
VERSTREKKINGENOVERZICHT VAN DE
MEDICATIE
PATIËNTEN KUNNEN VOOR HUN RECEPT TEGEN
WOORDIG BIJ ELKE APOTHEEK TERECHT, WAAR
DOOR HET VOOR HUISARTSEN LASTIGER IS GEWOR
DEN OM EEN ACTUEEL MEDICATIEOVERZICHT TE
VERKRIJGEN. DE UZI-PAS EN HET LSP BIEDEN
UITKOMST.
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Tips en Trucs

Paspoort
naar het
zorglandschap
De UZI-pas bestaat al
weer heel wat jaren. Wat
kunt u ermee? En waarom is de medewerkerspas niet op naam nog
maar heel beperkt beschikbaar? Op steeds
meer sites logt u makkelijk in met de UZI-pas: in
uw eigen HIS, op de huisartsenpost, bij VECOZO,
op de Zorgmail FileTransfer en bij het SVB-z. Op al die
sites moet duidelijk zijn wie er inlogt. Hier worden immers vertrouwelijke gegevens ingezien of verwerkt. In
de loop der jaren is het steeds meer gemeengoed geworden om een UZI-pas te gebruiken. Het is van zichzelf
een veilige inlog met tweefactorauthenticatie: je hebt
een op naam gestelde pas en daarnaast weet je het
wachtwoord. Zo kan gevolgd worden wie wat doet,
met de juiste gebruikersprofielen en vastgelegde bevoegdheden. Inmiddels is het vaak ook makkelijker en
sneller om in te loggen met de UZI-pas dan via een
gebruikersnaam en wachtwoord.
De minister wil toe naar steeds meer elektronische uitwisseling tussen zorgverleners en het ligt voor de hand
dat daarvoor de UZI-pas wordt ingezet. Kortom: de UZIpas is het paspoort naar het zorglandschap. Nu maken
de apotheken daarvan al systematisch gebruik en volgen de huisartsen steeds meer. In dit nummer gaan diverse artikelen in op de mogelijkheden van de UZI-pas.
We hebben een nieuwe rubriek: ‘Vraag uit de dagelijkse praktijk’. Deze keer gaan we in op de bewaartermijn
van elektronische medische dossiers. We nodigen u uit
uw vraag naar ons in te zenden. In een van de komende
nummers proberen wij antwoord te geven.
De postverwerking in uw HIS behandelen we in de rubriek ‘Tips en Trucs’. Al weer heel wat jaargangen geleden is er ook al eens over geschreven. Inmiddels is de
postverwerking complexer geworden, maar ook gebruiksvriendelijker.
Verder leest u over Jos Boesten, de zeer gedreven
huisarts uit Zuid-Limburg. Ook gaan we in op de hobbels die patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, onder andere de laaggeletterden, moeten nemen in de zorg. Verder besteden we weer aandacht
aan de openstelling van de huisartsendossiers. Op 1
juli 2020 is het zover! Last but not least: de stukken van
onze columnisten.
Veel leesplezier en laat ons weten wat u van dit nummer vindt (www.syntheshis.nl).
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Richtlijn Adequate dossiervorming herzien
De Richtlijn Adequate dossiervorming
met het EPD (Richtlijn ADEPD) is volledig herzien: geschikt voor online inzage door de patiënt, efficiëntere informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en persoonsgerichte zorg.
• U ziet sneller de relevante patiëntinformatie in het EPD.
• Uw HIS ondersteunt u beter, bijvoorbeeld met consultondersteuning,
medicatiebewaking, berekening van
indicatoren en kwaliteitsrapportages.
• U kunt beter relevante informatie
uitwisselen:
– met collega-huisartsen binnen en
buiten de praktijk;
– met andere hulpverleners.
• De registratieadviezen geven aanwijzingen voor online inzage door
de patiënt.

Versie 4

De werkgroep ADEPD heeft de richtlijn geactualiseerd. Bijna alle onderdelen zijn gewijzigd. In mei 2019 is deze

vierde versie van de richtlijn geautoriseerd door het NHG.

• contactpersonen;
• individueel zorgplan (IZP).

1. REGISTRATIEADVIEZEN

De functionaliteit van deze dossierdelen is beschreven en uitgewerkt in
het HIS-Referentiemodel.

Voor alle soorten informatie en voor
alle dossierdelen zijn in deze richtlijn
registratieadviezen geformuleerd. Van
de dossierdelen die (nog) niet in de
HISsen zijn geïmplementeerd, zijn telkens alternatieve registratieadviezen
geformuleerd.
2. NIEUWE DOSSIERDELEN IN HET HIS

Voor meer informatie-uitwisseling en
voor persoonsgerichte zorg is het
noodzakelijk dat u bepaalde informatiesoorten gestructureerd kunt registreren. Een aantal informatiesoorten
had echter geen eenduidige plaats in
het HIS. Een deel van deze informatiesoorten is nu opgenomen in deze
richtlijn:
• profylaxe en voorzorg;
• ingrepen en behandelingen;
• behandelgrenzen;

3. NIEUW HOOFDSTUK OVER

EPISODEGERICHT REGISTREREN (EGR)

Nieuw is hoofdstuk 4, ‘Knelpunten episodegericht registreren (EGR)’. Dit
vervangt het hoofdstuk over ontwikkelingen in de nabije toekomst uit de vorige versie van de richtlijn.
Het NHG streeft ernaar om een papierloze of ieder geval papierluwe organisatie te worden en daarom zal er
geen papieren versie meer worden gedrukt. U kunt de tekst van de richtlijn
gratis downloaden als pdf-bestand
(https://www.nhg.org/themas/artikelen/richtlijn-adequate-dossiervormingmet-het-epd).
Bron: NHG

ZorgDomein – het Landelijk Gebruikers Forum
Hebt u vragen of wensen met betrekking tot (de inrichting van) ZorgDomein? Kijk dan eens op www.ZorgDomein.com/lgf. Hier vindt u de namen
van huisartsen die deelnemen aan het
Landelijk Gebruikers Forum. Deze

Goede
ideeën?

huisartsen komen enkele malen per
jaar met medewerkers van ZorgDomein bijeen om de ontwikkelingen
rond ZorgDomein te bespreken. Veranderingen in het menu, de verwijsbrieven en formulieren worden hier bedis-

Bent u over het algemeen blij met uw HIS,
maar denkt u dat het hier en daar toch beter kan en hebt u daar ideeën over?
Meld u dan vooral aan bij een van de HISgebruikersverenigingen, want die staan
open voor uw inbreng. Zij zorgen ervoor
dat de HISsen goed blijven aansluiten bij de
huisartsenpraktijk.
En wie weten er nu beter dan de praktijkmedewerkers wat goed werkt in de
praktijk!
Denk mee over:
• de invoering van de Persoonlijke GezondheidsOmgeving (PGO), een wettelijke verplichting vanaf 2020;
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cussieerd. Wensen uit uw regio en/of
uw HIS kunt u natuurlijk zelf bij ZorgDomein aankaarten, maar ook aan uw
collega in het LGF voorleggen.
Caroline Norg (praktijk.norg@ezorg.nl)

• de aanpassingen die nodig zijn in uw HIS;
• zaken waar de collega’s ‘tegenaan lopen’
in de workflow en zet de HIS-leverancier
aan tot concrete acties;
• het organiseren van tips en trucsavonden voor mede-HIS-gebruikers.
• en nog veel meer…
De bestuursleden van de gebruikersverenigingen Atlas (Promedico- en CGM
Huisarts-gebruikers), Orego (MicroHISgebruikers) en OmniHis heten u van harte
welkom. Natuurlijk staat er ook een
vergoeding tegenover.
Geïnteresseerd? Stuur een mail naar
secretariaat@nedhis.nl.

MARKANTE

MENSEN

JOS BOESTEN

‘Een dag in de week
iets anders doen geeft
me rust en reﬂectie’
‘Ik vind
het mooi om
te zien dat
systemen
steeds slimmer
worden’

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Vier dagen in de week werkt huisarts Jos Boesten in zijn praktijk in Elsloo. In zijn vrije tijd
mag hij graag motorrijden en tennissen, en hij zingt met veel plezier in een kamerkoor en
een closeharmony-herenoctet. Daarnaast weet Jos nog tijd te vinden om zich in te zetten
als datacoördinator bij Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht en is hij lid
van de MicroHIS-pakketcommissie.

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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MARKANTE

MENSEN

‘NAAST DE INZET VAN SLIMME TECHNOLOGIE BIEDT
PATIENT EMPOWERMENT KANSEN’

‘I

k ben de jongste uit een gezin van techneuten.
Op het vwo koos ik ook het meest extreme
bètapakket, maar puur techniek vond ik te
beperkt. Ik was gefascineerd door de geestdrift
waarmee mijn leraar biologie over zijn vak kon
vertellen. En mede daardoor koos ik voor een studie
Geneeskunde. Als specialisatie had Oogheelkunde
mijn interesse. Maar het perspectief van dagelijks
in een donkere kamer naar ogen kijken was toch
minder. Van mijn keus voor Huisartsengeneeskunde
heb ik nooit spijt gehad. De breedte van het werk
en de langdurige relatie die je opbouwt met mensen
maken dit vak zo boeiend.’

Als je alles zelf wilt doen…

‘Afgelopen april was ik 32 jaar huisarts in Elsloo. Ik
vind het bijzonder dat ik jonge ouders zie, die ik bij
wijze van spreken zelf nog geboren heb zien worden. Tachtigers die ik gekend heb als heel vitale vijftigers. Je raakt betrokken bij belangrijke processen
in verschillende fasen van iemands leven. In 2014
heb ik er een tijdje uit gelegen door een burn-out.
Dat was niet omdat ik problemen met mijn vak had,
maar ik trok veel te veel naar mezelf toe. Dat krijg je
als je denkt dat je het zelf allemaal beter kunt en als
je alles leuk vindt. Een van de factoren die me de
das om deed, was de nieuwbouw van onze AHOED.

Advertentie

Geef jij
toestemming
voor
optimale
zorg?
Ga naar Volgjezorg.nl
en regel je toestemming nu.
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MARKANTE

MENSEN

‘WAAROM ZITTEN WIJ NU NOG STEEDS MET ACHT,
NEGEN HISSEN?’

Prachtig vind ik zo’n project en voordat ik het door
had was ik naast huisarts ook bouwcoördinator. Je
ziet veel mensen een carrièreswitch maken na een
burn-out, maar voor mij voelde het terugkomen in
de praktijk als een warm bad.’

Procesondersteuning en patient
empowerment

‘Door de dubbele vergrijzing krijgen we meer en meer
te verstouwen met minder dokters. Dat betekent dat
goede procesondersteuning essentieel is. Ik vind het
mooi om te zien dat systemen steeds slimmer worden
en echt met je “meedenken”. Denk aan de medicatie-

zitten wij nu nog steeds met acht, negen HISsen die
niet goed met elkaar communiceren?’

Samenwerking

Naast de vier dagen die Jos in de huisartsenpraktijk
werkt, is hij een dag in de week datacoördinator bij
Research Network Family Medicine (RNFM) Maastricht. Het netwerk bestaat uit 27 praktijken. ‘Wat ik
erg mooi vind en waar ik ook wel trots op ben, is dat
we een landelijk overleg tussen de huisartsgeneeskundige registratienetwerken hebben kunnen opzetten.
In het begin zagen we elkaar nog een beetje als concurrenten, maar inmiddels is er een hechte samen-

‘ER IS NOG VEEL TE VERBETEREN –
PAKKEN JONGE DOKTERS DEZE HANDSCHOEN OP?’
controle. Hoe hebben we dat vroeger zonder EVS
kunnen doen, dat is niet meer voor te stellen!
Naast de inzet van slimme technologie biedt patient
empowerment kansen. Patiënten meer regie geven en
zelf dingen laten regelen. We werken nu met een
patiëntenportaal waarin mensen zelf een afspraak
kunnen plannen. Ik zal eerlijk toegeven dat ik koudwatervrees had, maar mijn angst bleek ongegrond.
Mensen plannen niet onnodig afspraken of dubbele
consulten.’

Marktverziekeraars

‘Waar ik mij druk om kan maken, zijn de marktwerking in de zorg en de bijbehorende zorgverziekeraars:
een draak van een uitgangspunt. De markt moet het
uitmaken volgens onze liberale politici, maar er worden geen knopen doorgehakt en innovaties die nodig
zijn om de zorg werkbaar en betaalbaar te houden,
worden niet op tijd gerealiseerd. In een land als Estland is voor een prikkie een ICT-systeem neergezet
dat patiënten en zorgverleners met elkaar verbindt.
Een veilig systeem, waardoor de juiste informatie altijd op de juiste plek beschikbaar is. Belangrijk voor
patiëntveiligheid en goede samenwerking. Waarom

werking ontstaan. Doordat we nu een generieke
manier en technologie hebben om data uit de verschillende HISsen te verzamelen, hebben we geen
werk meer aan dataextractie. Dat is grote winst. Een
volgende stap is gezamenlijk onderzoek doen.’

Jongere generatie aan zet

‘De weken zijn vol, maar de dag bij RNFM voelt niet
als extra druk. Het geeft mij juist rust en reflectie.
In de huisartsenpraktijk word je geleefd en is alles
korte termijn. Met mijn werk bij RNFM en in de softwarecommissie van MicroHIS kan ik me bezighouden
met verbeteringen op grotere schaal en meer strategisch denken. Als telg uit een techneutennest zie ik
veel mogelijkheden in ICT en automatisering. Daar
lever ik dan ook graag een bijdrage aan. Voor de
jongere generatie is ICT in de praktijk zo vanzelfsprekend. Maar er is nog veel te verbeteren en dat kan
alleen als wij daar als huisartsen een actieve bijdrage
aan leveren. Pakken jonge dokters deze handschoen
op? Het is in elk geval hoopgevend dat het NedHIScongres de laatste jaren geen bijeenkomst meer is van
alleen mannen van boven de vijftig!’
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ERVARINGEN VAN HUISARTSEN MET ONLINE INZAGE

‘Je geeft wat regie uit
handen en dat is nu juist
de bedoeling’
Digitaal inzicht in het medisch dossier: de datum waarop patiënten dit recht hebben
komt steeds dichterbij, want op 1 juli 2020 is het zover. Welke gevolgen heeft digitale
inzage voor de huisartsenpraktijk? Volgens Kees van Boven valt het allemaal wel mee. Via
de Mijnhuisarts-app kunnen patiënten van huisartsen in Nijmegen en Amstelveen al meer
dan vier jaar hun dossiers inzien. En dat bevalt goed. ‘De deelnemende huisartsen willen
door met de app. Openstelling moet, maar ze willen het zelf ook.’

K

ees van Boven was 32 jaar lang
huisarts in Franeker en is nu
als onderzoeker verbonden aan
de afdeling huisartsgeneeskunde van
de Radboud Universiteit in Nijmegen.
Een van de projecten waar hij zich
mee bezighoudt draait om het gebruik
van de Mijnhuisarts-app. Via deze app
hebben patiënten uitgebreide inzage
in hun dossier. ‘Die inzage gaat verder
dan wat er straks wettelijk verplicht is’,
vertelt Van Boven.

Wat ziet de patiënt?

‘Via de app heeft de patiënt inzage in
aandoeningen, medicatiegebruik, lab-

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

en meetwaarden, contra-indicaties,
intoleranties en beleid. Daarnaast kan
hij of zij zelf een afspraak plannen,
herhaalrecepten aanvragen en eigen
meetwaarden invoeren, zoals bloed
druk- en glucosewaarden, gewicht
en lengte. En nee, dat loopt niet uit
de hand. Van de ruim 2200 app-
gebruikers waren er maar een of twee
die dagelijks tien tot twintig keer iets
invulden. De meeste mensen gaan
er goed mee om. Het is ook een
kwestie van de juiste verwachtingen
scheppen en afspraken maken over
wat je wel en niet met de ingevulde
data doet.’

Huisartsen over digitale inzage in het patiëntendossier
via de mijnhuisarts-app:
‘Ik zie geen paniekreacties of meer consulten.’
‘Mijn ervaring is dat er wel van de app gebruik wordt gemaakt, maar nog
niet veel. Met de komende app-generatie zal dit veel meer gaan worden.
En dan hebben wij tijd om er rustig wat ervaring mee op te doen.’
‘Ik weet dat een enkele patiënt de uitslag via de app heeft gelezen met
ons commentaar erbij. Hierdoor kan een telefoontje met de assistente
bespaard blijven.’

Spannend

Voor veel huisartsen was het best span
nend om de app te gaan gebruiken. ‘Je
denkt dan toch: oeh, wat zal er nou
gaan gebeuren? Raken mensen niet
ongerust of angstig als ze een afwij
kende labwaarde zien? Worden ze niet
boos over zaken die in het dossier
staan? Dat blijkt allemaal erg mee te
vallen. Specialistenbrieven en uitslagen
van laboratorium- en röntgenonder
zoek moeten overigens wel eerst door
een praktijkmedewerker gekoppeld
worden aan de juiste episode in het
patiëntendossier. Daardoor heb je altijd
de mogelijkheid om een patiënt

‘INZAGE IN
HET DOSSIER
HEEFT EEN
CORRIGERENDE
FUNCTIE’
JUNI 2019 • SYNTHESHIS • 9

‘DE APP VOOR
ONLINE INZAGE
WERKT ALLEEN
ALS DE DOKTER
ER ZELF OOK
IETS MEE DOET’
persoonlijk te informeren, voordat hij
of zij een diagnose via de app kan
inzien. Dat is belangrijk. Je wilt niet
dat iemand onderweg naar zijn werk
leest dat hij longkanker heeft. Van de
SOEP-regels zijn de E- en de P-regel
in te zien. We hebben de huisartsen
aangeraden om beleid in gewoon
Nederlands te noteren en niet met
afkortingen te werken. We hebben
verder weinig voorwerk gedaan. Daar
was simpelweg geen tijd en budget
voor, en het bleek ook niet nodig. Je
zou kunnen denken dat in het dossier
genoteerde diagnoses niet voor
iedereen begrijpelijk zijn. Maar
mensen googelen gewoon, dat vinden
ze heel normaal.’

Niet voor iedereen
interessant

De deelnemende huisartsen promoten
de app in hun praktijk. Zo’n 12 procent
van hun patiënten (> 18 jaar) heeft
tot nu toe de app gedownload, dat zijn
circa 2220 mensen. Van Boven: ‘Ik zie
inzage als een service voor patiënten,
maar lang niet iedereen blijkt daar behoefte aan te hebben. Dat het kan, wil
niet zeggen dat het ook echt gebruikt
wordt. Mensen met chronische aandoeningen hebben meer profijt van de
app dan gezonde jonge mensen die
toch nooit bij de huisarts komen. Je
ziet dan ook dat 30 procent van de 60tot 75-jarigen de app gebruikt. Aan
mensen in deze groep vraagt de huisarts soms ook om bepaalde meetwaarden bij te houden of door te geven. Dat
stimuleert. De app voor online inzage
werkt alleen als de dokter er zelf ook
iets mee doet.’
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Gegevens altijd bij de hand

Als groot voordeel van de app noemt
Van Boven dat mensen altijd hun gegevens bij zich hebben. ‘Kom je op de
spoedeisende hulp terecht? Dan kun je
snel je medicatieoverzicht en intoleranties laten zien. Ook heeft inzage in het
dossier een corrigerende functie. Mensen geven soms aan dat er medicijnen
in hun lijst staan die zij allang niet
meer gebruiken. Verder verwachten we
tegenwoordig van patiënten dat ze
meebeslissen en zelf meer regie over
hun gezondheid nemen. Dat kan natuurlijk alleen als ze over de juiste data
beschikken. Ja, je geeft wat regie uit
handen, maar dat is nu juist de bedoeling. Voor veel huisartsen is het even
wennen, maar blijkt het toch handig
en zelfs leuk te zijn. Je hebt betere dis-

‘JE WILT NIET
DAT IEMAND
ONDERWEG
NAAR ZIJN
WERK LEEST
DAT HIJ
LONGKANKER
HEEFT’

‘DE HUISARTS
GEEFT WAT
REGIE UIT
HANDEN, MAAR
DAT IS NU JUIST
DE BEDOELING’
cussies met mensen als je elkaar van
data voorziet en informatie deelt. Het
is een nieuwe werkwijze, een nieuwe
verhouding en daaraan wennen kost
meer tijd dan de technische realisatie.’

Betere keuzen maken

‘Sommige opbrengsten van digitale inzage zijn nog moeilijk te meten. Ik ben
ervan overtuigd dat het meerwaarde
heeft. We worden steeds ouder en we
krijgen allemaal wel iets. Als je een
aandoening hebt, maar niet doodziek
bent, heb je behoefte om aan het stuur
te staan. Er zijn veel mensen met aandoeningen die zich toch gezond voelen. Dus wat is gezondheid? Het heeft
te maken met jezelf kunnen aanpassen
en managen, zelf keuzen kunnen maken. Dokters hebben de neiging om te
focussen op behandeling of genezing
en ze stoppen niet. Waar OPEN aan
bijdraagt is dat de patiënt informatie
krijgt waardoor hij of zij een betere gesprekspartner kan zijn en betere keuzen kan maken. Dan blijkt dat “alles
uit de kast halen” niet altijd de beste
oplossing is.’

Welke delen van het dossier moeten patiënten vanaf juli
2020 kunnen inzien?
Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
Afgesloten episodes met attentiewaarde
Behandeling
Profylaxe en voorzorg
Actuele medicatie
Medicatieovergevoeligheid
Correspondentie
Resultaten van bepalingen, over de laatste veertien maanden
E- en P-regels van het consult, vastgelegd na invoering van online inzage

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

Roeien met de riemen
die we hebben

Mĳn man werkte al een aantal jaar
met veel plezier in het Slotervaartziekenhuis. Totdat het ziekenhuis
failliet ging. VPRO Tegenlicht zond
de documentaire ‘Exit Slotervaartziekenhuis’ uit, waarin de verbĳstering en het verdriet van het
personeel pĳnlĳk voelbaar en herkenbaar waren. Na het kĳken van de
uitzending bleef er een gevoel bĳ
mĳ hangen: er wordt van alle kanten
misbruik gemaakt van de zorgattitude van het personeel. Niet alleen
toen in het Slotervaartziekenhuis,
maar in elk ander hoekje van de
zorg in Nederland.
Bestuurders en (hoge) managers van
instellingen en zorgverzekeraars, het
ambtenarenbestuur – dat zĳn geen
mensen die ervaring op de zorgvloer hebben. Patiënten zĳn nummers die geld kosten of opleveren.
De personeelsleden slechts radertjes in de zorgfabriek. Zolang alles
draait hebben de bestuurders in hun
ivoren toren nergens last van. En
draaien doet het wel. Huisartsen,
assistentes, verpleegkundigen en
verzorgenden – allemaal heel verschillende taakomschrĳvingen, maar
één ding hebben we gemeen: zorg

verlenen. Zorgprofessionals hebben
een groot hart voor de zorg, voor
onze patiënt, onze collega’s. Als een
collega niet (meer) kan, werkt een
ander een dag of twee extra, wordt
nog een extra weekend gewerkt of
een extra nachtdienst aan de reeks
vastgeplakt. Ook al mag het niet
volgens de cao en vraagt het thuisfront zich af of je er ooit nog eens
zal zĳn. Maar die patiënte met die
gebroken heup dan? We kunnen
zeggen dat ze maar een dagje paracetamol moet slikken en dat ze
morgen geopereerd wordt aan haar
gebroken heup. Het kan wel, in
theorie. Maar we willen het niet.
Omdat de patiënt dan pĳn heeft en
het herstel een dag langer op zich
laat wachten. (En omdat de zorgverzekeraar wil dat pĳnscores
worden geregistreerd en te hoge
cĳfers afstraft, en het bestuur dus
nog wat extra druk op de ketel zet.
Niet gek dat tegenwoordig zo
gezellig met morﬁne wordt
gestrooid.)
Wat als we het wel zouden doen?
U1 en U2 behandelen, en alle
andere zorgvragen uitstellen tot de
dag erop? Als we een dag zouden

staken? Als we alleen gaan werken
volgens de cao en ons contract?
Een maand geen overuren draaien,
geen extra inval bĳ ziekte?
Waardoor roostermakers aan hun
manager moeten melden dat er aan
het eind van de volgende maand
een gat van een week is omdat
niemand bereid is extra te werken?
Wat zal Nederland ervan denken?
Zal er begrip zĳn of ontstaat juist
grote maatschappelĳke verontwaardiging? En zĳn het de bestuurders die daar op aangekeken worden of juist wĳ, de zorgverleners?
We zĳn als een gek aan het roeien
zĳn met de riemen die we hebben,
terwĳl er niemand is om een stop in
de zinkende boot te stoppen.
Zouden bestuurders zelf weten dat
ze schromelĳk misbruik maken van
de zorgattitude van het zorgpersoneel?
Zullen we de bestuurders eens uitnodigen om een week mee te lopen? Nee, niet meelopen: meewerken. Laat het bestuur van de ZV
Nederland eens een po omspoelen
of dipside inzetten. Kan iedereen,
zĳ ook. Maar waar halen we de tĳd
vandaan?
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DIGITALE COMMUNICATIE VOOR PATIËNTEN MET BE

‘Hoe had ik nou moeten

perkte gezondheidsvaardigheden. Zij hebben
moeite om informatie over ziekte en gezondheid
te verkrijgen, te begrijpen en toe te passen. Wat
betekent het voor hen dat de communicatie met
zorgverleners steeds vaker via digitale kanalen
verloopt? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat
de digitale medische informatie ook voor hen
toegankelijk is? We vroegen het aan Thea Duijn
hoven, projectleider bij Expertisecentrum Pharos.
FEMKE BERENDS

W

at is het verschil tussen laaggeletterdheid zijn en het hebben van beperkte
gezondheidsvaardigheden? ‘Moeite
hebben met lezen en schrijven belemmert ook zeker
of je informatie over je gezondheid begrijpt. Maar
beperkte gezondheidsvaardigheden zijn breder.
De meeste laaggeletterden hebben wel beperkte gezondheidsvaardigheden, maar zeker niet alle mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden zijn
laaggeletterd. Het is belangrijk om te weten wat er
speelt in het leven van je patiënt, en vervolgens te
zorgen dat de kennis en informatie voor iedereen
begrijpelijk en toegankelijk is. Zo kun je de beste
hulp en zorg geven. Bovendien is wat begrijpelijk en
toegankelijk is voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden voor iedereen toegankelijk.’

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

Hoe herken je dat een patiënt beperkte gezondheidsvaardigheden heeft? En hoe ga je daar als
zorgprofessional het beste mee om? ‘Zorgprofessio-
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FOTO TINEKE DUIJNHOVEN

Meer dan een op de drie Nederlanders heeft be

PERKTE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN

weten dat dit bestond?’
nals moeten hier tijdens persoonlijk contact aandacht voor hebben. Er zijn zeker signalen waarop je
kunt letten. Het is van belang dat je eerst investeert
in een vertrouwensband, om laaggeletterdheid te bespreken. Het opleidingsniveau of de leeftijd kan een
indicatie zijn. Iemand met mbo-niveau 1 of die minder dan tien jaar onderwijs heeft gevolgd, heeft een
grotere kans op laaggeletterdheid. Bij beperkte gezondheidsvaardigheden gaat het om meer. Denk aan
beperkte functionele vaardigheden, zoals lezen en
schrijven, online iets opzoeken; beperkte communicatieve vaardigheden, zoals begrijpend lezen, hoofden bijzaken kunnen onderscheiden, reflecteren; en
beperkte kritische vaardigheden, zoals ordenen van
informatie, vooruit denken, prioriteiten stellen.
Signalen kunnen zijn dat iemand zegt dat hij zijn
leesbril niet bij zich heeft, ongemakkelijk op vragen
reageert, zijn klachten niet goed kan uitleggen of niet
op de afgesproken tijd op een afspraak verschijnt.’
In de communicatie tussen huisarts en patiënt
wordt steeds vaker gebruikgemaakt van e-health,
zoals het patiëntenportaal. Wat betekent het inzetten van e-health voor de communicatie met patiënten met beperkte digitale vaardigheden? ‘Je
vraagt nu naar patiënten met digitale vaardigheden,
maar dat is deels een andere groep. Voor beide groepen is het belangrijk dat e-health-blended-care

wordt aangeboden. Dat betekent een combinatie van
een online toepassing en face-to-face-contact tussen
de patiënt en de zorgverlener. Als ik aan de voordelen van e-health denk, dan zijn die er juist voor mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Het
biedt de gelegenheid om informatie van de zorgverlener minder talig en persoonlijk aan te bieden. Dit
komt door de mogelijkheden die e-health heeft, bijvoorbeeld de inzet van video en beeldgebruik, een
voorlees- en een inspreekfunctie, en vertaling in andere talen dan het Nederlands. Ook is de patiënt
minder afhankelijk van het moment waarop hij of zij
en de zorgverlener elkaar zien en spreken. De patiënt kan de informatie op zijn eigen plek en moment
nog eens rustig nakijken, of bespreken met een
vriend of familielid. Een van de taalambassadeurs
van Stichting ABC verwoordde dat heel mooi: “Thea,
al wil ik dit filmpje thuis honderd keer bekijken, dat
kan dan gewoon!” Het vraagt specifieke aandacht
van zorgverleners om juist deze groepen mee te laten doen met e-health, maar dat is niet echt een nadeel. Bijvoorbeeld bij de patiëntenportalen is het belangrijk dat gezorgd wordt voor bekendheid en
doorverwijzing naar en ondersteuning bij het portaal. Bij het testen vragen taalambassadeurs vaak
“Thea, hoe had ik nou moeten weten dat dit bestond?” Ik zie daar een grote verantwoordelijkheid
voor de zorgverleners en zorgorganisaties.’

‘DE MEESTE LAAGGELETTERDEN HEBBEN WEL
BEPERKTE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN,
MAAR NIET ALLE MENSEN MET BEPERKTE
GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN ZIJN LAAGGELETTERD’
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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

‘WE ZIEN VAAK NOG ONZEKERHEID EN
HANDELINGSVERLEGENHEID OP EEN THEMA ALS
BEPERKTE GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN’
Hoe kun je e-health in het algemeen slim inzetten
voor de communicatie met patiënten met beperkte
gezondheidsvaardigheden? ‘Dan gelden de drie
principes van e-health4all, zoals we dat noemen. Het
eerste principe, blended care aanbieden, is daarbij
heel belangrijk. Pharos heeft hiervoor een quick scan
ontwikkeld voor professionals. Een zorgprofessional
moet aansluiten bij de kennis en vaardigheden van
de patiënt en de toepassingen waar deze al gebruik
van maakt, zoals WhatsApp of Youtube. Daarnaast
cocreatie: ontwikkel het samen met de groepen die
je wilt bereiken. En ten derde: zorg voor een inclusief ontwerp, geschikt voor iedereen.’
Hoe zorg je er als huisarts voor dat je digitale communicatiekanalen, zoals website en patiëntenportaal, zo goed mogelijk aansluiten bij de vaardigheden van je hele patiëntenpopulatie? Denk aan digibeten, anderstaligen en mensen met een beperking.
Naast de drie principes werken we bij Pharos in vier
stappen naar e-health4all. Het moet begrijpelijk en te
vinden zijn voor iedereen. Zorgverleners moeten patiënten coachen in het gebruik. En in de laatste stap
leggen we nadruk op de samenwerking tussen lokale
spelers, om eHealth in te zetten.’
Hebt u tips voor de aanpak van de verbetering van
de digitale communicatie? ‘Ook hier hebben we een
handige checklist voor ontwikkeld, de Checklist Toegankelijke Informatie. Dit is een uitgebreide lijst met
onderwerpen als het gebruik van medische en Engelse termen, de voorlees-inspreekfunctie, het vergroten van het lettertype, afbeeldingen die duidelijk zijn
en de tekst ondersteunen.’

De huisarts is vanaf 2020 wettelijk verplicht om
patiënten elektronische toegang te verlenen tot
hun eigen medische dossier. Dit betekent dat je er
bij het registreren van medische gegevens in het
HIS rekening mee moet houden dat deze door de
patiënt gelezen kunnen worden. Hoe kan de huisarts ervoor zorgen dat de inhoud van het patiëntendossier begrijpelijk is voor de patiënt? Zijn er
bijvoorbeeld hulpmiddelen, zoals een woordenlijst
waarop medische termen in begrijpelijk taal worden uitgelegd? Is het een idee om HIS-leveranciers
zo’n lijst in het HIS te laten integreren? ‘Zeker. We
werken samen met het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, aan een lijst met meer
dan vijfhonderd patiëntvriendelijke termen rond het
gebruik van medicijnen. Daarnaast zijn we in gesprek met het Terminologiecentrum van Nictiz om te
kijken of we kunnen samenwerken bij de uitbreiding
van patiëntvriendelijke termen in SNOMED [de verzameling medische termen die zijn gecodeerd om door
een computer verwerkt te worden – FB].
En we werken op drie onderdelen mee aan het programma OPEN (Ontsluiting van de Patiëntgegevens
uit de Eerstelijnszorg in Nederland). Daarin denkt
Pharos mee over de communicatie en deskundigheidsbevordering. We gaan in cocreatie met gebruikers de HIS-leveranciers adviseren die meedoen aan
OPEN. Om dat goed te kunnen doen gaan we in
samenwerking met de taalambassadeurs van ABC
het patiëntgedeelte van de portalen testen. Hier
plukken de regio’s die zich hebben ingeschreven
voor het OPEN-programma de vruchten van.’
Wat is Pharos? ‘Pharos is het expertisecentrum
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‘EEN SIGNAAL KAN ZIJN DAT
IEMAND ZEGT DAT HIJ ZIJN
LEESBRIL NIET BIJ ZICH HEEFT’

Hoe slec

gezondheidsverschillen. Onze missie is het vermin
deren van gezondheidsverschillen met een persoons
gerichte en integrale aanpak. We zetten ons in om
de toegankelijkheid, effectiviteit en kwaliteit van
zorg, preventie en ondersteuning te verbeteren voor
laagopgeleiden, en migranten en vluchtelingen.
De gezondheidsverschillen zijn nog steeds groot in
Nederland. Gemiddeld leven laagopgeleide mensen
zes jaar korter dan hoogopgeleiden en hun ervaren
kwaliteit van leven is zelfs vijftien jaar minder. Die
gezondheidsverschillen zijn onacceptabel.’
Hoe kan Pharos huisartsenpraktijken ondersteu
nen bij hun digitale communicatie met mensen
met beperkte gezondheidsvaardigheden? ‘Dat doen
we in het eerder genoemde OPEN-programma.
Daarin kan naast de basismodule, die elke huis
artsenregio standaard volgt, de tweede module
gekozen worden, die vooral ingaat op het stimuleren
van het gebruik. Naast onze inzet op e-health voor
iedereen ontwikkelen we ook eenvoudig voorlicht
ingsmateriaal en trainen we zorgprofessionals in
effectief communiceren en coachende vaardigheden.
We werken – samen met het OPEN-programma –
aan een aanbod voor intensievere begeleiding in
regio’s die daar belangstelling voor hebben. We zien
vaak nog onzekerheid en handelingsverlegenheid op
thema’s als e-health, laaggeletterdheid en beperkte
gezondheidsvaardigheden.’
Meer informatie is te vinden op www.pharos.nl/
ehealth4all. Daar zijn ook de Quickscan Digitale
Vaardigheden Patiënten en de Checklist Toegankelijk
informatie gratis te downloaden en kunt u uw eigen
kennis testen in de Grote onbegrijpelijke e-healthquiz.

‘JUIST VOOR MENSEN MET BEPERKTE
GEZONDHEIDSVAARDIGHEDEN HEEFT
E-HEALTH VOORDELEN’
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Onlangs las ik een boek, waaruit ik
letterlijk wil citeren:
‘Zijn vriendin duwt hem omhoog via
een stijl Siciliaans zandpad. Niet
omdat hij lui is. Ook niet omdat zijn
vriendin graag haar vakantie zo
besteedt. Hij denkt hierbij terug aan
twee weken ervoor, toen hij ook
nauwelijks omhoog kwam tijdens
een driedaagse berghike in Colombia, langs de hoogste palmbomen
ter wereld, naar de top van de Nevado del Ruiz, boven de 5000 meter.
Hijgend probeert hij de groep bij te
houden en voetje voor voetje komt
de eerste hut in zicht. Is hoogteziekte echt iets wat zo als donderslag bij heldere hemel op komt
zetten? De duizeligheid trekt langzaam weg, maar vreemde dromen
en innerlijke koude zorgen voor
een slechte nachtrust. Zonder hem
vertrekt de groep naar de top en
hij wordt zelf met een ezel begeleid
naar de volgende slaapplaats. Pijn
in zijn nek houdt hem de volgende
nacht uit zijn slaap, met name vanwege de zorg dat dit duidt op iets
anders dan hoogteziekte. Paracetamol brengt enige uitkomst en nu is
hij nog slechts zeven uur lopen

hte geneeskunst
een leven redt
verwijderd van de dichtstbijzijnde
weg. Tijdens de afdaling zorgt
iedere stap voor een dreunende
pijn in zijn borstholte.
Het landschap trekt als een waas
aan hem voorbij, totdat ze eindelijk
de bewoonde wereld bereiken en
hij zichzelf kan nakijken in het
hotel met de meegebrachte
saturatiemeter, die niet hoger dan
92% aangeeft. Dat zijn reisgenoot
dezelfde waarde heeft stemt hem
gerust en is begrijpelijk vanwege
de hoogte. Gelukkig geen koorts,
maar wel een hartslag van boven
de 100. Over drie dagen gaat de
vlucht terug naar Nederland.
Tijdens de laatste nacht schrikt hij
wakker, badend in het zweet en
met hoge koorts. In de spiegel
kijken twee waterige rooddoor
lopen ogen hem vertwijfeld aan.
Op de spoedeisende hulp steekt de
zuster een thermometer onder zijn
arm: 37,2. De meegebrachte oorthermometer zegt toch wel degelijk
38,9. Na een kort gesprek in het
Spaans met de lokale arts volgt een
nog korter lichamelijk onderzoek.
Diagnose: een virus. Geen bloed
afname of ander aanvullend onderzoek, maar een infuus met een
onbekende vloeistof volgt. De
okselthermometermethode is de
redding om snel uit deze kliniek te
komen en hij houdt de thermo
meter ergens halverwege zijn
bovenarm: 36 graden. Even later

staan ze buiten en nemen de taxi
naar het vliegveld. Het instappen
in het vliegtuig voelt als een Russisch roulette, wetende dat er onderweg geen medische hulp van
betekenis mogelijk is. Zijn toestand
blijft gelukkig stabiel, met perioden
van zwakte en misselijkheid. Aangekomen in Nederland begint het
braken met een dusdanige druk
dat zijn gezicht opzwelt en de
puntbloedingen tot aan zijn wangen reiken. Het bezoek aan de
spoedeisende hulp blijkt niet overbodig: een CRP boven de 300 met
lever- en nierfunctiestoornissen.
Na uren onderzoek en overleg
wordt hij opgenomen met de
werkdiagnose leptospirose en op
een isolatiekamer gelegd met
ceftriaxon iv.
Hij slaat er snel de richtlijn op na:
“Verschillende typen van de bacterie
Leptospira veroorzaken de ziekte,
ieder met hun eigen gastheer. Muizen
en ratten zijn een bekend reservoir,
die modderkoorts en de ziekte van
Weil veroorzaken. Cardiovasculaire
problemen, nierinsufficiëntie en longbloedingen zijn beruchte complicaties
die tot de dood kunnen leiden. Zonder
adequate ondersteunende behandeling (vooral dialyse en beademing),
kan de ziekte in 20 tot > 50% van de
gevallen tot de dood leiden.”
Het braken neemt toe, met spoortjes bloed erbij en ook bij niezen en

hoesten komt er bloed uit zijn neus
en keel. Is dit dan de definitie van
doodziek? Voor lopen naar de wc
heeft hij nauwelijks nog kracht en
de toegesnelde infectioloog kan
hem nauwelijks geruststellen.
Een week later, voetje voor voetje op
het Siciliaanse zandpad komt de top
in zicht en eindelijk bovenaan verzucht hij “Ik ben er. Ik ben er nog”.’
Het boek dat ik las, was een reisdagboek. En de auteur ben ik zelf.
Nog steeds ben ik de Colombiaanse
arts dankbaar dat hij mijn ziekte
afdeed als een virus, want als er
wél bloed was geprikt, dan was ik
zeker niet gaan vliegen. Waarschijnlijk was de diagnose dan niet
gesteld, of te laat en had dit heel
anders af kunnen lopen. Zodra ik
koorts mat, had ik contact met een
Nederlandse tropenarts. Die kon
mij echter geen vliegadvies, noch
een duidelijke DD geven en raadde
mij aan lokale hulp te zoeken. Op
zo’n moment zou een persoonlijk
gezondheidsdossier, gekoppeld aan
beslisondersteuning en big data
met een Nederlandse arts op afstand wellicht behulpzaam zijn
geweest. Want pas nu weet ik
dat koorts met misselijkheid,
conjunctivale vaatinjectie en pijn
in de kuiten kan wijzen op
leptospirose.

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS
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‘Bij het vertrek naar een nieuwe huisarts, dus bij een uitschrijving, sturen wij alles
wat we digitaal hebben per ZorgMail FileTransfer naar de nieuwe arts. Van een
groot aantal patiënten bevat ons archief ook nog een papieren dossier. Het gebeurt dan ook af en toe dat we nog papieren dossiers (naast het ZMFT-bericht)
naar de nieuwe arts verzenden. Ik werd van de week gebeld door een huisartsenpraktijk die stelde dat dit nu verboden is en dat ik alleen maar digitaal mag versturen. Klopt dit?’

Overdracht van het
papieren dossier
Afgelopen jaar is de (Europese) Algemene Verordening
Gegevensbescherming van kracht geworden. Mede om
hier aan te voldoen heeft de KNMG haar richtlijn Omgaan
met medische gegevens in mei 2018 geactualiseerd. Hoofdstuk 6 gaat over het dossier en de bewaartermijn. Enkele
citaten.
Wat wordt verstaan onder een medisch dossier? ‘De wet
verplicht artsen die patiënten behandelen om een medisch dossier in te richten. In het medisch dossier neemt
de arts alle gegevens op over de gezondheid van de patient en over de uitgevoerde verrichtingen, voor zover dit
voor een goede hulpverlening noodzakelijk is. De patiënt
kan de arts niet van zijn verplichting ontheffen. Gegevens
die een behandelend arts van een derde over zijn patiënt
krijgt, bewaart hij in het medisch dossier van de patiënt,
voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor een goede
hulpverlening aan de patiënt.’
‘Noch een arts noch een patiënt heeft het juridisch eigendom van een medisch dossier. De arts of de instelling is

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

wel eigenaar van de gegevensdrager (de computer of het
papieren dossier). Daarnaast heeft de arts op grond van
zijn dossierplicht zeggenschap over de opname en wijziging van gegevens in het dossier.’
‘Bij de overdracht van een medisch dossier is het in ieder
geval van belang dat dit zorgvuldig gebeurt, zodat de gegevens niet verloren kunnen gaan. Dit betekent doorgaans dat de arts het dossier zonder tussenkomst van de
patiënt overdraagt aan de nieuwe arts.’
Het is niet verboden het dossier door de patiënt zelf naar
de nieuwe huisarts te laten brengen, de (versturende)
arts blijft echter wel verantwoordelijk voor het dossier,
dus hij moet er zeker van zijn dat de patiënt het ook
daadwerkelijk bij de nieuwe (huis)arts afgeeft. Hetzelfde
geldt voor het (al dan niet aangetekend) versturen van
het papieren dossier. Het risico bestaat dat het hele dossier verloren gaat.
Bij het digitaal versturen gaat het altijd om een kopie, het
origineel blijft bij de verzender achter. Eventueel kan het
origineel dan, na bewijs van ontvangst, verwijderd worden.

NOCH EEN ARTS NOCH EEN PATIËNT HEEFT HET
JURIDISCH EIGENDOM VAN EEN MEDISCH DOSSIER
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EEN ‘VERZONDEN’ DOSSIER MOET OOK
NOG TWINTIG JAAR BEWAARD WORDEN
In de KNMG richtlijn staat verder: ‘Ook moet de bewaartermijn in acht worden genomen. Als een origineel (papieren) medisch dossier wordt overgedragen, neemt de
nieuwe arts de bewaartermijn daarvan over […] Bij digitale dossiers kan ervoor worden gekozen om een kopie
van de gegevens aan de nieuwe arts over te dragen. Het
originele medisch dossier blijft dan bij de arts achter. Die
bewaart het dan gedurende de wettelijke bewaartermijn.’
Feitelijk is het echter onmogelijk om het originele digitale
(HIS-)dossier over te dragen, het MEDOVD is een af-

ging in het dossier. Een ‘verzonden’ dossier moet dus ook
nog twintig jaar bewaard worden.
Wie is verantwoordelijk voor het m
 edisch dossier?
‘Omdat de patiënt er geen eigenaar van is, kan hij het
fysieke dossier niet opeisen. Ook niet nadat de behandelingsovereenkomst is beëindigd.’ De patiënt kan het HISdossier natuurlijk helemaal niet opeisen, het is niet overdraagbaar. Wel kan er een uitdraai (op papier of als pdf-
bestand) gemaakt worden. Dit geldt ook voor het gedeel-

DE BEWAARPLICHT BLIJFT DUS BIJ
DE ‘OUDE’ HUISARTS BESTAAN
schrift. Het origineel blijft in het HIS staan, ook al wordt
het inactief gemaakt of gearchiveerd. De bewaarplicht
blijft dus bij de ‘oude’ huisarts bestaan!
Hoe zit het met de bewaartermijn? ‘Een medisch behandeldossier moet vijftien jaar worden bewaard. Algemeen
wordt aangenomen dat de bewaartermijn start op het
moment dat de behandeling of begeleiding is afgerond.
Dit wijkt af van de letter van de wet, die stelt dat de bewaartermijn aanvangt op het moment dat de gegevens
zijn vervaardigd. Dit levert praktische problemen op bij
dossiers van patiënten die gedurende een langere periode
worden behandeld, gevolgd of begeleid […] Een arts bewaart gegevens langer dan vijftien jaar als dat redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
Bijvoorbeeld als dat nodig is om goede (continue) zorg te
kunnen (blijven) bieden. Dit doet zich vaak voor bij langlopende of terugkerende behandelingen, zoals bij chronische ziekten en in de huisartsenzorg. De arts bepaalt zelf
of hij de gegevens langer bewaart.’
Dit jaar zal een voorstel tot wijziging van de WGBO behandeld worden waarin de bewaartermijn van vijftien
naar twintig jaar verlengd wordt. Deze termijn zal voor
het hele dossier beginnen te lopen vanaf de laatste wijzi-

te van het dossier dat nog op papier staat. De patiënt
heeft wel recht op een afschrift of k
 opie.
Daarop is een uitzondering: ‘Verzoekt de patiënt om vernietiging van het gehele medische dossier, dan kan de
arts aanbieden om (in plaats van vernietiging) het originele medische dossier aan de patiënt af te staan.’ In dit
geval vervalt de verantwoordelijkheid van de arts over
het dossier.
Kortom: de huisarts is verantwoordelijk voor het medisch
dossier. Niet de patiënt. De huisarts dient er dus zorg voor
te dragen dat het goed en compleet overgedragen wordt
aan de volgende behandelaar. De meest betrouwbare weg
hiervoor is de digitale. Het is de enige manier waarop het
dossier niet kwijt kan raken of beschadigen. Het papieren
dossier kan het best ingescand worden en vervolgens
meegestuurd worden via Zorgmail F
 ileTransfer. Nota
bene: de huisarts houdt een bewaarplicht aan van vijftien
of twintig jaar voor het verzonden digitale dossier.
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden? 
Stuur een mail naar s ecretariaat@nedhis.nl!

JUNI 2019 • SYNTHESHIS • 19

Sprookje of visie
roelfnorg@meditta.nl

‘Er was eens...’ óf ‘Er zal eens zijn…’ Geloof je in sprook
jes? Heb je een visie? De eerste woorden van je verhaal
kunnen al meteen een frame neerzetten. Ben je een
wazige d
 romer of een rationeel persoon met visie? Blijf
je hangen in het verleden of bouw je aan een betere
toekomst? Het is een tegenstelling die gemakkelijk ge
bruikt wordt om lastige vragen af te schudden. Is ver
andering nodig? Wenselijk? Wat winnen we? Wat
raken we kwijt? Weegt dat t egen elkaar op? Wie zich
neerzet als een mens met visie kan dergelijke vragen
afdoen als conservatieve achterhoedegevechten.
Binnenkort starten we in de praktijk met de MiGuideapp voor het ondersteunen van leefstijlveranderingen
bij diabetespatiënten. Geen Google-ogen of Applebytes, maar een N
 ederlandse app van onder meer
ExpertDoc, TNO en de Universiteiten van Maastricht
en Twente. Klinkt aantrekkelijk, toch?
De belofte aan onze patiënten luidt: ‘Met MiGuide
krijgt u:
• een voorspelling van uw persoonlijke ziekteont
wikkeling;
• zicht op wat een andere levensstijl voor effect zal
hebben op uw diabetesverloop;
• persoonlijke adviezen en antwoord op uw vragen;
• inzicht in uw eigen medische data;
• en direct contact met uw zorgverlener wanneer u
het wilt.’1
Die laatste zin geeft ons nog wel te denken. Moeten we
meteen inspringen wanneer de patiënt het wil?
Diabetes is een chronische aandoening. Het nastreven
van behandeldoelen (leefstijl, gewicht, bloeddruk) lijkt
meer op het besturen van een mammoettanker dan
van een speedboot. Moeten we dan op donderdag
avond om 23.14 uur reageren ‘wanneer de patiënt het
wil’? Hier past wel wat verwachtingenmanagement.
Zelf zou ik het een voordeel van dit soort apps en
e-consulten vinden wanneer ik juist niet meteen hoef
te reageren. W
 anneer het beantwoorden van de patiënt
te plannen is. De telefoon dwingt tot acuut opnemen;
e-mail geeft de ruimte om te wachten tot het (ook) óns
in de planning schikt. (Voor de patiënt geldt hetzelfde:
ik wil hem niet bellen als hij voor de kassa staat of aan
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de kassa zit. Laat hem toch mijn bericht lezen als hij er
rustig voor kan gaan zitten. Dát zal immers een
moment zijn waarop mijn goedbedoelde adviezen echt
kunnen doordringen!)
Terug naar de MiGuide-app. Deze koppelt medische
data die de p
 atiënt zelf invoert (voeding) op b
 asis van
gegevens van wearables (zoals stappentellers en hart
slagmeters) aan gegevens uit het HIS. De huisarts/
praktijkondersteuner krijgt inzicht in deze gegevens via
een aparte knop in het HIS, vergelijkbaar met die van
NHGDoc. De bedoeling is dat de patiënt beter gemoti
veerd kan blijven. Maar ook dat er op den duur minder
face-to-face-contacten nodig zijn. Klinkt goed toch?
De visie: we krijgen het dan natuurlijk zo rustig dat we
tijd overhouden om een goed boek te lezen. Mijn tip:
Idioten van Jacob Arjouni.2 Geen er-was-eens-sprookjes,
maar een vijftal er-zijn-nu-sprookjes, over mensen z oals
u en ik. Met dromen, ambities en dagelijkse proble
men. Die bezoek krijgen van een fee die één wens kan
vervullen. Alles is mogelijk, behalve wensen in de
categorieën onsterfelijkheid, gezondheid, geld en
liefde.
Weet u wat ú zou vragen als u nú door deze fee zou
worden bezocht? De hoofdpersonen uit dit boek
worden er (ook) door overvallen. Ze denken na over
wat ze moeten vragen en gaan met de fee in discussie
over de voors en tegens. Dan maken zij een keuze met
verstrekkende, onvoorziene en soms desastreuze
gevolgen. Want wie kan de toekomst goed voorzien?
Degene die naar het verleden kijkt? Die van het hier en
nu uitgaat? Of degene die van de toekomst droomt?
Misschien is de ware wijsheid wel gelegen in het besef
dat de dromer en de visionair twee gezichten van
dezelfde persoon zijn. Want ook voor toekomstmuziek
geldt: l’histoire se répète. Of – om het eens moderner te
zeggen – been there, d
 one that, got the T-shirt. Door
goed naar het verleden te kijken, wordt een visionair
geen dwaze dromer.
1. www.miguide.nl
2. Op het moment van schrijven was dit boek nieuw
niet leverbaar, maar online wel voor drie knaken
tweedehands verkrijgbaar.

DE CONSEQUENTIES VAN DE NIEUWE EISEN AAN
HET UZI-REGISTER

Anoniem inloggen in
het HIS, kan dat nog?
ALLEEN DE
UZI-PAS
NIET OP NAAM
MAG DOOR
MEERDERE
MENSEN
WORDEN
GEBRUIKT
Omdat de eisen die aan het UZIregister worden gesteld
zijn veranderd, kon het CIBG van juni 2017 tot november
2018 geen anonieme UZI-medewerkerspassen (‘UZI-pas
niet op naam’) leveren. Voor veel praktijken was dit
lastig. Doordat ze vervallen anonieme passen niet konden
vervangen moesten ze hun werkprocessen behoorlijk
aanpassen. Aanleiding voor ons om ons te verdiepen in
de wereld van de UZI-pas en het UZI-register.
FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

Wat is UZI? UZI staat voor Unieke
Zorgverlening Identificatie. Het CIBG
zorgt ervoor dat iedere zorgaanbieder
een eigen unieke identificatie heeft.
Het geeft daarvoor de UZI-pas en het
UZI-servercertificaat uit.

Wat is het CIBG? Het CIBG is een
uitvoeringsorganisatie van het
ministerie van VWS, die zich onder
meer richt op de verwerking van
persoonsgegevens in de zorg.

Wat zijn de UZI-pas en het UZI-servercertiﬁcaat? De UZI-pas is een soort
elektronisch paspoort, waarmee je het
burgerservicenummer (bsn) van patienten via digitale kanalen veilig en betrouwbaar kunt opvragen of verifiëren
bij de Sectorale Berichten Voorziening
in de Zorg (SBV-Z). Daarnaast kun je
er ook medische gegevens mee uitwisselen. De pas bevat je persoonlijke
identiteit en je elektronische handtekening.
Een servercertificaat is beveiligingssoftware: een soort digitale sleutel, die
gegevens versleuteld verzendt en opslaat. Een UZI-servercertificaat zorgt
er daarbij voor dat het HIS van jouw
praktijk herkend wordt als een systeem van een zorgaanbieder en daarmee kan aansluiten op andere zorginformatiesystemen.
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Voor meer informatie:

RxConForm.nl

RX CONFORM TOETST
VOOR DE ARTS
FORMULARIUMGERICHT
VOORSCHRIJVEN
Rx ConForm monitort FGV samen met de 8 HISsen: MicroHIS,
Promedico ASP/VDF, OmniHis Scipio, CGM Huisarts, Zorgdossier,
Bricks Huisarts en TransHis

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

DE UZI-PAS BEVAT
JE PERSOONLIJKE
IDENTITEIT EN JE
ELEKTRONISCHE
HANDTEKENING
Omdat het CIBG geen middelen mag
uitgeven die niet aan de eisen voldoen, kon het daardoor tijdelijk geen
anonieme passen leveren.

Welke UZI-passen zijn er? Er bestaan
drie typen UZI-passen: een zorgverlenerspas, een medewerkerspas op
naam en een medewerkerspas niet op
naam. Alleen deze laatste mag door
meerdere mensen worden gebruikt.
De andere twee passen zijn strikt persoonlijk en je draagt zelf de verantwoordelijkheid voor alle handelingen
die met jouw pas worden uitgevoerd.
Het CIBG adviseert dan ook om je
persoonlijke pas nooit uit te lenen.

moet namelijk altijd te achterhalen
zijn welke persoon via het LSP gegevens heeft opgevraagd.
Waarom kon het CIBG de UZI-passen
niet op naam tijdelijk niet leveren?
De reden hiervoor was dat het UZIregister moet voldoen aan de eisen
voor een veilige en betrouwbare aanbieder van digitale transacties.
Gedurende het jaar worden eisen aangepast en als deze van toepassing zijn

HET CIBG ADVISEERT
OM JE PERSOONLIJKE PAS
NOOIT UIT TE LENEN
Waarom is het handig om een UZIpas niet op naam te hebben? De UZImedewerkerspas niet op naam is bedoeld voor situaties waarbij een pasop-naam niet mogelijk is. Bijvoorbeeld
als stagiaires, die vaak slechts korte
tijd in de praktijk werkzaam zijn, toegang moeten hebben tot het HIS. Het
kan namelijk wel enkele weken duren
voordat je een aangevraagde medewerkerspas ontvangt.
Wat kun je met een anonieme pas?
Met een medewerkerspas niet op
naam kun je wel toegang krijgen tot
het HIS en de SBV-Z, maar niet tot het
Landelijk Schakelpunt (LSP). Het

op de middelen die ze uitgeven, dan
moet het CIBG eraan voldoen. In dit
specifieke geval, de medewerkerspas
niet op naam, was de eis dat er een
uniek identificerend nummer van de
organisatie (KvK-nummer) opgenomen moest worden.
Waarom konden er geen anonieme
UZI-passen worden uitgegeven tijdens de periode van aanpassing? Om
het unieke identificerende nummer
van de organisatie op te kunnen nemen, moesten diverse systemen aangepast worden. De benodigde werkzaamheden waren op de ingangsdatum van deze eis nog niet klaar.

Het CIBG stelt dat de anonieme pas
alleen aan te vragen is door
‘abonneeorganisaties’. Wat betekent
dit en waarom is dat zo? Een nieuwe
eis is dat het KvK-nummer wordt
opgenomen in de certificaten van de
UZI-middelen, zodat altijd te achterhalen is voor welke organisatie de
anonieme gebruiker werkt. De beroepstitel, voor- en achternaam van de
abonneezorgverlener worden in het
UZI-register geregistreerd, maar het
KvK-nummer niet.
Een eenmanszaak waarin minimaal
twee zorgverleners werkzaam zijn
(bijvoorbeeld een huisarts die een
doktersassistent in dienst heeft) kan
als organisatie geregistreerd worden
en een anonieme medewerkerspas
aanvragen. Een solistisch werkende
zorgverlener die als zzp’er bij de
Kamer van Koophandel staat ingeschreven, kan niet als organisatie in
het UZI-register worden opgenomen
en dus ook geen anonieme medewerkerspas aanvragen.
In de praktijk betekent dit dat huisartsen-praktijkhouders moeten zorgen
dat zij deze UZI-passen vanuit hun
organisatieabonnement aanvragen.
Als zij een zorgverlenersabonnement
willen vervangen door een organisatieabonnement, moeten ze zich bij het
CIBG opnieuw registreren, maar nu
als organisatie. Daarvoor heb je een
nieuw KvK-nummer nodig, wat
betekent dat je ook een nieuwe AGBcode moet aanvragen.
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HET MEDICATIEPROCES ANDERS

Een compleet en actueel
medicatieoverzicht
binnen handbereik

Een compleet en actueel medicatieoverzicht
met een druk op de knop. Weg met onvolledige
informatie, nabellen en faxen. Binnenkort hoeft
het niet meer veel tijd te kosten om van iedere
patiënt een compleet en actueel medicatieoverzicht te krijgen.
NICTIZ

24 • SYNTHESHIS • JUNI 2019

H

uisartsen, apothekers of medisch specialisten
weten niet altijd welke medicijnen patiënten
voorgeschreven hebben gekregen en ook
echt gebruiken. Als een voorschrijver medicatie stopt
of de dosering verlaagt, wordt geen recept uitgeschreven. Het gevolg: andere zorgverleners worden
hierover niet geïnformeerd.
Wekelijks worden in Nederland meer dan 1200 mensen in het ziekenhuis opgenomen vanwege medicatie-incidenten. Bijna de helft hiervan is vermijdbaar:

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Sessie Medicatie Anders tijdens het NedHISCongres 2019

Figuur. De bouwstenen
van het medicatieproces

ruim 27.000 ziekenhuisopnamen per jaar. Beter inzicht in medicatiegegevens kan een groot deel van
deze opnamen voorkomen en onnodig menselijk
leed besparen.

Informatiestandaard Medicatieproces

De informatiestandaard Medicatieproces maakt betere vastlegging en uitwisseling mogelijk van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners en patiënten. Het doel is helder:
een actueel inzicht geven in het werkelijke medicijn
gebruik van de patiënt.
De standaard beschrijft welke medicatie-informatie
voor iedere patiënt vastgelegd moet worden en
welke terminologie hiervoor gebruikt wordt. Door
medicatiegegevens volgens de informatiestandaard
vast te leggen en uit te wisselen, krijgen zorgver
leners en de patiënt inzicht in wat de arts heeft voorgeschreven, de apotheek heeft verstrekt en de patiënt werkelijk gebruikt.

Informatie uitwisselen per stap van het
medicatieproces

Er zijn bouwstenen gedefinieerd voor iedere stap in
het medicatieproces: voorschrijven, verstrekken,
toedienen en gebruiken. Door per stap informatie
vast te leggen en onderscheid te maken tussen
informatie over de behandeling (therapie) en
logistiek (verstrekte medicatie) kunnen gegevens

niet alleen beter worden uitgewisseld, maar ook
overzichtelijker worden getoond (zie de figuur).
Naast de verstrekking van medicijnen wordt nu ook
inzichtelijk welke medicatieafspraken zorgverleners
en de patiënt over de behandeling hebben gemaakt
en welke zijn gewijzigd. En ook medicatie die de
patiënt zelf koopt en gebruikt kan hij vastleggen en
uitwisselen met de betrokken zorgverleners.
Adriaan Mol, huisarts: ‘Dit is van grote waarde voor
het verbeteren van het medicatieoverzicht en de
medicatieveiligheid. Aanpassingen zoals het onder
breken van medicatie door ziekenhuisopname, stoppen met een medicijn vanwege een allergie of later
starten omdat een middel niet gelijk bij de apotheek
is opgehaald, worden hierdoor zichtbaar’.

DE INFORMATIESTANDAARD
MEDICATIEPROCES MAAKT
HET VOORSCHRIJVERS
MOGELIJK OM
MEDICATIE VAN ANDERE
VOORSCHRIJVERS TE STAKEN
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BETER INZICHT IN
MEDICATIEGEGEVENS KAN
EEN GROOT DEEL VAN
DE ONNODIGE ZIEKENHUIS
OPNAMEN VOORKOMEN
Een complex proces

Digitale gegevensuitwisseling in de zorg is
complex. Zorgverleners werken met verschillende
softwaresystemen. Met de informatiestandaard
Medicatieproces kan informatie uitgewisseld
worden tussen de registratiesystemen van de
verschillende zorgverleners en het persoonlijk
gezondheidsdossier van de patiënt.
Om deze gegevensuitwisseling mogelijk te maken,
is de standaard inhoudelijk goed afgestemd met en
tussen de verschillende groepen zorgverleners,
zodat de informatie die uitgewisseld wordt voor
hen ook hetzelfde betekent.

Maar daarmee is het niet klaar: de digitale gegevensuitwisseling moet ook onderdeel worden van de
zorgprocessen. Zorgverleners maken zelf afspraken
over het zo goed mogelijk op elkaar laten aansluiten
van hun werkwijzen. De standaard wordt ingebouwd
in de softwarepakketten, waardoor het werkproces
van de zorgverlener ondersteund wordt, en de infrastructuren van de systemen moeten op elkaar worden aangesloten.

Informatiestandaard als bouwsteen

Het informatieberaad Zorg heeft op 25 maart jl. de
informatiestandaard Medicatieproces (v.9) vast
gesteld als bouwsteen voor het uitwisselen van
medicatiegegevens. De standaard is opgenomen in
het duurzame informatiestelsel van de zorg. ‘Het
belang van het gebruik van de informatiestandaard
Medicatieproces wordt hiermee onderstreept. Dit is
een belangrijke stap om te komen tot elektronische
medicatieoverdracht’, aldus Adriaan Mol.
Meer weten over de informatiestandaard Medicatie
proces? Kijk op www.nictiz.nl/medicatieproces.

Huidige en nieuwe situatie gegevensuitwisseling bij stoppen van medicatie
Onderstaande casus is gebaseerd op de praktijkprikkel van de Centrale Medicatie-
incidenten Registratie (CMR) en gaat over het stoppen van medicatie.
Een specialist schrijft het medicijn Entresto voor en
stuurt het recept naar de apotheek. Hij schrijft daar
handmatig de opmerking bij dat het medicijn lisi
nopril gestopt moet worden. De apotheek legt dit
vast in haar systeem. Twee maanden later ontvangt
de apotheek een verstrekkingsverzoek van de huis
arts voor lisinopril. De huisarts bleef de apotheek als
voorschrijver van lisinopril verstrekkingsverzoeken
sturen omdat hij niet wist dat het gestaakt was door
een specialist. De apotheek geeft op het verzoek van
de huisarts in eerste instantie netjes lisinopril uit, tot
de opmerking over het stoppen opvalt. Dan neemt
ze actie om te controleren of lisinopril wel verstrekt
moet worden. Bij de huisarts stond niets over stop
pen met lisinopril in de correspondentie met de spe
cialist. De huisarts neemt contact op met de specia
list en lisinopril wordt gestopt. De apotheker brengt
de patiënt hiervan op de hoogte.
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Gebruik van de informatiestandaard
Medicatieproces
Bij gebruik van de informatiestandaard Medicatie
proces schrijft de specialist Entresto voor en stuurt
hij de medicatieafspraak en het verstrekkingsverzoek
naar de apotheek. Daarnaast maakt de specialist een
staken-medicatieafspraak aan voor lisinopril.
Ook dit wordt naar de huisarts en apotheek
gestuurd. De standaard maakt het voorschrijvers
mogelijk om medicatie van andere voorschrijvers te
staken. Het stoppen van medicatie gebeurt heel
specifiek in de vorm van een afspraak die voor alle
betrokken partijen in te zien is. Hierdoor kunnen er
geen bijgeschreven opmerkingen over het hoofd
worden gezien en is voor iedereen duidelijk wat de
medicatieafspraken zijn.

Voordelen van een
verstrekkingenoverzicht
van de medicatie

Patiënten kunnen voor hun recept tegenwoordig
bij elke apotheek terecht, waardoor het voor
huisartsen lastiger is geworden om een actueel
te verkrijgen. De UZI-pas en het LSP bieden
uitkomst.

H

JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

et is niet langer zo dat een actueel medi
catie-overzicht via de vaste apotheek van
de patiënt betrouwbaar is. De patiënt
hoeft immers geen vaste apotheek meer te kiezen.

TEGENWOORDIG
HAALT EEN PATIËNT
MET EEN RECEPT
VRIJELIJK OVERAL
MEDICATIE OP
Tegenwoordig haalt een patiënt met een recept
vrijelijk overal medicatie op, waardoor de huisarts
het overzicht mist. Tenzij de UZI-pas wordt gebruikt,
want daarmee kan via het Landelijk Schakelpunt
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OVERZICHT KRIJGEN OVER MEDICATIE DIE ZIEKEN
HUISAPOTHEKEN HEBBEN VERSTREKT LUKT NOG NIET

(LSP) een actueel verstrekkingenoverzicht worden
opgevraagd. Dit geldt niet alleen voor HISsen die via
dezelfde leverancier een eenheid vormen met een
apothekerspakket, maar ook voor HISsen die dat
niet hebben.

Landelijke schaal

Het verstrekkingenoverzicht werkt op landelijke
schaal. Dit heeft een aantal voordelen: het kan heel
handig zijn om over zo’n overzicht te beschikken als
het patiënten betreft die nieuw in de praktijk komen.
Datzelfde geldt voor passanten die om tijdelijke huis
artsenzorg vragen. Patiënten die op twee adressen
verblijven halen medicatie ook vaak bij een andere
apotheek. Patiënten die op voorschrift van de spec
ialist via de politheek medicatie ophalen, komen zo
toch in beeld. Verder gebeurt het een enkele keer dat
een patiënt recepten kopieert en zo pillen bij meer
dere apotheken ophaalt – momenteel heb ik een
patiënt die bij tien apotheken klant is. Ook wanneer
patiënten bij de huisarts komen omdat de apotheek
van generiek middel is gewisseld, is het handig om
inzicht te hebben in de verschillende generieke ver
strekkingen die er zijn geweest.
Apothekers gebruiken het LSP om zich goed te informeren voor zij medicatie meegeven. De huisarts
maakt dus gebruik van hun discipline. Dit is vooral
van belang wanneer patiënten opiaten, weerstand
verlagende medicatie en tranquilizers gebruiken.
Een binnengehaald verstrekkingenoverzicht leidt tot
een betere medicatiebewaking op interacties, contraindicaties en allergieën. In tegenstelling tot huisarts
praktijken hebben de apotheken een opt-in-percen
tage boven de 90. Stilletjes aan is dat percentage
heel hoog geworden. Alleen lukt het nog niet om
overzicht te krijgen over medicatie die ziekenhuis

apotheken hebben verstrekt. Die blijft alleen intra
muraal in de instelling zichtbaar. Het zou een ver
betering zijn als die mogelijkheid ook beschikbaar
komt.

UZI-pas

De manier waarop het verstrekkingenoverzicht is
geïntegreerd in het HIS verschilt nogal. Sommige
HISsen halen het elke nacht automatisch voor de
hele praktijk op. Andere halen het op nadat voor
een individuele patiënt een verzoek is gedaan – op
afroep dus. De communicatie met het LSP duurt
minder dan een halve minuut. Daarvoor moet de
gebruiker ingelogd zijn met de UZI-pas en dient de
patiënt opt-in verleend te hebben bij de betreffende
apotheek. De patiënt hoeft dus geen opt-in voor zijn
huisartsendossier te hebben verleend.
Deze functie van de UZI-pas is voor huisartsen bijzonder zinvol. Kijk eens in de helpfiles om te zien
hoe uw HIS het verstrekkingenoverzicht beschikbaar
heeft gesteld.

EEN BINNENGEHAALD VERSTREKKINGENOVERZICHT
LEIDT TOT EEN BETERE MEDICATIEBEWAKING
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Promedico-ASP
Workﬂow van de
postverwerking
Na nieuwbouw in 2018 is de postverwerking de afgelopen maanden
verder verfijnd. Een aantal handigheidjes kwam aan bod tijdens de
workshop tips en trucs op het laatste
NedHIS-congres. De servicedesk
krijgt veelvuldig vragen over de postverwerking: het is momenteel de
nummer 2 van meest gestelde vragen. Veel van de stappen die met de
afhandeling van het berichtenverkeer te maken hebben gebeuren
‘onder water’, dus automatisch. Dat

is erg efficiënt voor de praktijk. Voorbeelden zijn het binnenhalen van berichten en berichten koppelen aan de
patiënt (zie figuur 1). Retourreceptberichten komen automatisch in de
medicatieoverzichten.
De medewerkers bij de servicedesk
van Promedico hebben gemerkt dat
elke praktijk zijn eigen werkroutines
heeft opgebouwd. De meeste van die
routines ondersteunen de postverwerking. Zo zijn er praktijken waar
de huisarts de postberichten van de

eigen patiënten allemaal zelf verwerkt, maar zijn er ook die afgesproken hebben dat (ervaren) assistentes
de postverwerking de hele dag door
bijhouden en een selectie van te
lezen berichten voor een of meer
huisartsen klaarzetten (zie figuur 2).
Zij kunnen de post ook met enkele
regels in het journaal samenvatten.
Zoals gebruikelijk in Promedico-ASP
wordt nieuwe post gekoppeld aan
een bestaande episode of er wordt
een nieuwe aangemaakt. In het

Figuur 1. De ontvangen berichten zĳn al automatisch gekoppeld aan de patiënt: links de lĳst en rechts de inhoud van een geselecteerde regel
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correspondentiescherm komt behalve datum en episodenaam ook een
onderwerp correspondentie van
het bericht. Advies is om dit kort te
houden, want herkenbaarheid is
voldoende. Bijvoorbeeld:
AMC gynaecologie Jansen.

Mooie uitdaging

Wanneer u de inhoud uit het bericht
in deze regel zou plakken, zou het
correspondentiescherm onoverzichtelijk worden. Klikken op het bericht
opent de inhoud snel, waarna u weer
teruggaat naar het correspondentiescherm. Brieven over dezelfde episode ziet u bij elkaar via een klik op de

sorteerbalk episoden bovenaan. Tijdens het verwerken van een bericht
kunt u onbeperkt schakelen tussen
het bericht en het medisch journaal.
Dit geldt ook voor het vergelijken
van de nieuwe labuitslag met de historie van voorgaande labuitslagen.
Een grafiek kan getoond worden om
het beloop te zien. Zo is het duidelijk
of een uitslag wel of niet gezien
moet worden of eenvoudig opgeslagen wordt. Uitslagen komen in het
uitslagenscherm terecht en niet in
het correspondentiescherm.
Wanneer de assistente de post heeft
verwerkt zien een of meer huisartsen
en praktijkondersteuners de

afgehandelde brieven als een gele
regel (noem het een leestaak) in de
werklijst onder de knop Berichten.
Het is een mooie uitdaging om met
de nieuwe postverwerking te streven
naar taakdelegatie van de huisarts
naar de praktijkassistentes, mits die
ervaren zijn en het onder supervisie
leren.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 2. Tĳdens de verwerking van een bericht is links het bericht te lezen en staan rechts acties die gedaan kunnen worden. Onderaan het
keuzevak Bericht laten lezen door andere medewerkers
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MicroHIS
Post verwerken
in MicroHIS

Laat de assistente de berichten
waarbij MicroHIS niet automatisch
de patiënt en/of correspondent
herkent aan de juiste personen
koppelen. Deze berichten zijn te
herkennen aan het rode kruis.
Selecteer ze, na de berichten op
deze kolom te sorteren door op het
pijltje te klikken (zie figuur 1).
Bij het koppelen hangt de assistente
de juiste personen aan het bericht
zonder het bericht te verwerken.
Deze stap kan eventueel overgeslagen worden; de huisarts of
assistente koppelt de berichten dan
tijdens het verwerken.

Zorg voor standaardleestaken. Ga
hiervoor naar Systeembeheer Taken
beheren toevoegen. Als huisarts A
de post leest, bedenk dan door wie
deze post (in het algemeen) ook
gelezen moet worden. Bijvoorbeeld
huisarts B (in het voorbeeld in
figuur 2 RN) en de aios. Dit kunnen
ook meerdere personen zijn.
Vul een omschrijving voor de
taak in.
Vink aan Patiëntgebonden taak en
Leestaak. Indien gewenst: vink aan
Terugmelding op het werkblad.
Kies een termijn waarbinnen de post
gelezen moet zijn.

Figuur 1. Het venster Wachtrĳ berichten

Vul in huisarts B en AIOS.
Vink aan Taak moet uitgevoerd
worden door alle medewerkers.
Volg dezelfde procedure opnieuw
als de post van huisarts B gelezen
moet worden door huisarts A (en
bijvoorbeeld huisarts C).
Huisarts A of de assistente leest de
berichten in die voor haar bestemd
zijn. Ze let er hierbij op dat de juiste
afzender door MHX geselecteerd is,
en past deze anders aan via de knop
Zoeken bij ‘afzender’.
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Figuur 2. Het venster Onderhoud taak

Figuur 4. De optie Kopieer selectie naar opmerking

Figuur 5. De optie Kopieer selectie naar samenvatting
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Figuur 3. De verschillende opties om de selectie te kopiëren

Tijdens het verwerken kan de huisarts:
• het bericht koppelen aan de juiste
episode; eventueel een nieuwe
episode aanmaken (gebruik hiervoor indien gewenst Kopieer se
lectie naar een nieuwe episode,
zie figuur 3);
• de naam van het onderzoek
aanpassen. Type hiervoor eigen
tekst in het veld Naam onderzoek
waarin standaard ‘laboratorium
onderzoek’ of ‘radiologie onderzoek’
is ingevuld. Zo zijn ‘X-thorax’ of
‘lab DM’ sneller terug te vinden in
het overzicht van de onderzoeken;
• een taak aanmaken (bijvoorbeeld
als de patiënt door de assistente
gebeld moet worden);
• een deel van de berichtinhoud selecteren en kopiëren (rechter
muisknop).
Hierbij zijn er verschillende opties,
zoals te zien in figuur 3.
• Kopieer selectie naar opmerking:
de brief komt volledig in de
correspondentie te staan en de selectie zal in het journaal te lezen
zijn (zie figuur 4).
• Kopieer selectie naar samenvatting: de selectie zal in het corres-

Figuur 6. De taak Lezen door alle toegewezen medewerkers

MicroHIS de termijn binnen 1 week
toegekend. Dit kan desgewenst per
bericht aangepast worden (zie
figuur 6).
Na klikken op OK komt het volgende te verwerken bericht voor.
Als huisarts A heeft gekozen voor
Kopieer selectie naar opmerking
kan huisarts B deze journaalregel bij
het openen van de taak meteen lezen, net als de toevoeging van huisarts A, zoals te zien in figuur 7.
Als huisarts B hiermee voldoende
geïnformeerd is, hoeft hij slechts op
OK te klikken om naar het volgende
te lezen bericht te gaan.

Figuur 7. Te lezen correspondentie

pondentievak komen te staan en
de volledige brief wordt hier in
een *.txt-bestand aan gekoppeld
(zie figuur 5).
• Handmatig een opmerking typen,
bijvoorbeeld ‘foto geen afwijkingen,
advies fysiotherapie zoals afgesproken’.
• Een leestaak aanmaken voor (collega)huisarts B.
Huisarts A klikt linksonder Leestaak
maken aan vóór ze op Verwerk
bericht klikt.

Het bericht wordt verwerkt en het
takenvenster opent. Hier kiest huisarts A of assistente in het afrolmenu
voor Lezen door huisarts B en AIOS.
Wanneer het een bericht is dat
anders dan ‘gebruikelijk’ door
bijvoorbeeld huisarts C en de poh
gelezen moet worden, dan kiest
huisarts A voor Lezen door alle
toegewezen medewerkers.
Ze selecteert de medewerkers die
het bericht moeten lezen en voegt
eventueel nog een opmerking toe.
Standaard is aan deze taak door

Door op een willekeurig bericht in
de wachtrij berichten met de rechter
muisknop te klikken, opent Onder
houd. Hier zit een zoekbalk om
berichten te zoeken. Het is in dit
scherm mogelijk een aantal berichten te selecteren (bijvoorbeeld alle
MEDMUT) en deze tegelijk te verwijderen. Ook het deblokkeren
van berichten moet in dit scherm
gebeuren.
CAROLINE NORG

PRAKTIJK.NORG@EZORG.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op
Haweb in de groep Orego (alleen voor
leden) verenigingszaken.
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CGM-huisarts
Postverwerking monitoren en raadplegen

Figuur 1. Het overzicht van berichten geselecteerd

De verwerkte post van één dag kan
inzichtelijk worden gemaakt en gehouden voor alle medewerkers van
de praktijk. Voorwaarde daarbij is
wel dat u op de praktijkserver,
meestal de W:-schijf, een directory
aanmaakt en gebruikt om de dagbestanden (één of meer) op te slaan.
Vanuit het overzichtsscherm Postverwerking selecteert u de soorten
berichten die u voor die dag wilt
opnemen in het bestand. U kunt ervoor kiezen om alles te selecteren of
om per berichtensoort een bestand
van die dag aan te maken. U maakt
die selectie door de berichtensoort
eerst met Toon in één overzicht te
krijgen en te klikken op de knop
Selecteer alles. De berichten krijgen
dan een x in de selectiekolom (zie
figuur 1).
Vervolgens klikt u op Print, waarna
u een uitdraai krijgt in de rapportviewer (de Mira Rapport Viewer). U
kunt er dan voor kiezen om niet op

het icoon van de printers linksboven
te klikken, maar op het icoontje
daarnaast, waarmee u een uitspoel
naar een ander programma kunt
maken. Het handigst is dan te kiezen voor ‘Microsoft Word-bewerkbaar (RTF)’ (zie figuur 2). Hiermee
wordt een .rtf-bestand gemaakt,
waarin u ook nog iets kunt typen of
markeren.
Alleen de eerste keer moet u kiezen
voor de locatie; bij het opnemen van
meer bestanden per berichtensoort
wordt deze locatie onthouden en
direct gepresenteerd. Wanneer u
voor meer bestanden kiest, zult u
natuurlijk wel per soort een unieke
bestandsnaam moeten bedenken,
anders wordt uw bestand telkens
overschreven.
Als de berichten zijn opgeslagen
kunt u ze blijven inzien. U kunt ze
ook bewerken, voorzien van initialen en eventueel toch op papier
printen. Als u bepaalde onderdelen

Figuur 3. Instellen van de externe link naar de postvakgegevens
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Figuur 2. Om het bericht naar Word uit te spoelen kiest u
‘Microsoft Wordbewerkbaar (RTF)

van de door u verwerkte post met
eigen teksten snel wilt terugvinden
(met ctrl-F in Word), kunt u daar bij
de bewuste tekst ter attentie ook uw
eigen initialen of die van medegebruikers invoegen. Iedere gebruiker
kan zo van alle verwerkte post een
snel overzicht krijgen van binnengekomen berichten.
Na verloop van tijd kunt u de bestanden verwijderen, zeker als u
denkt dat u ze na een bepaalde periode niet meer nodig hebt.
Om de directory snel te bereiken is
er nog een handigheidje. Op de
startpagina kunt u instellen welke
‘externe links’ u wilt hebben. Dat
kunnen sites zijn die echt buiten de
praktijk liggen, maar ook directories
die buiten het pakket liggen. U kiest
voor de omschrijving van de directory, bijvoorbeeld Postvakgegevens,
en verwijst naar de directory van
deze gegevens, bijvoorbeeld W:\
Postvak\ (zie figuur 3). Zo is er dan
direct vanuit het CGM-huisartsscherm een mogelijkheid om de
postverwerking te monitoren of te
raadplegen.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

OmniHis
Edifact-postverwerking
vanuit de Postkamer

Sinds in SynthesHis nummer 3 van
2014 ‘de postkamer’ van OmniHisScipio werd beschreven, is het volume van de inkomende post aanmerkelijk gegroeid. uisartsenpraktijken
geven nu sneller en meer informatie
over de zorg aan patiënten dan ooit
tevoren. Onze praktijk telt 2428 op
naam ingeschreven patiënten, de
gemiddelde leeftijd is 49 jaar. In de
twaalfde week van dit jaar was het
inkomende volume aan berichten
385 stuks, ruim 70 per dag. De
praktijk telt twee artsen (1,5 fte), de
patiënten in het bestand zijn aan
een arts gekoppeld. De opsomming
van de 385 berichten naar type
toont: 35 laboratoriumberichten, 23
mutaties, 225 retourreceptberichten,
6 radiologieberichten, 59 specialistenbrieven, 21 berichten van paramedici, ambulance en ZorgMail
FileTransfer, 15 berichten van de
waarneempost en 1 bericht van de
ketenzorgorganisatie.
Het binnenhalen van ‘EDI-mail’
gebeurt in OmniHis-Scipio (nog)
handmatig en moet op een gepland
moment worden gedaan. OmniHis
houdt met deze klus even de werkplek bezet.

De elektronische postverwerking
betreft twee soorten acties. De eerste actie betreft het archiveren
(coderen, wegschrijven naar het
dossier en plaatsen op de leeslijst)
van de binnengekomen informatie
in de betreffende patiëntendossiers.
Bij de tweede actie gaat het om
triage, het bepalen of naar aanleiding van de inhoud van een bericht
actie vanuit de praktijk moet worden genomen en wie dat dan moet
doen.
Continu proces
De elektronische post wordt in onze
praktijk alleen binnengehaald met
de taakknop Haal mail op van postbus en niet met de knop Haal mail
op van postbus en verwerk zo mogelijk (dit is de geautomatiseerde
postverwerking, waarbij het systeem na één klik op de betreffende
taakknop de post op geautomatiseerde wijze binnenhaalt, in het
dossier van de patiënt schrijft en op
de leeslijst plaatst). De reden daarvoor is dat de postkamer is voorzien
van coderingsmogelijkheden voor
de specialistenbrieven en brieven
van paramedici (de EDI-berichten

gecodeerd met MEDRAD, MEDVRI
en MEDSPE). Het is in onze praktijk
regel dat degene die eindverantwoordelijk is voor de zorg aan de
patiënt, de berichten uit de postkamer verwijdert. Uitzondering
hierop vormen de receptberichten
die na verwerking direct weg kunnen. De postverwerking is in onze
praktijk een continu proces. De lijst
van de postkamer wordt zo leeg
mogelijk gehouden.
Als OmniHis-Scipio, wanneer de
praktijkmedewerker daarmee aan
de slag gaat, de berichten naar de
patiëntendossiers heeft verwerkt en
de berichten uit de postkamer verwijderd zijn, blijven de berichten op
de leeslijsten staan totdat op een
later tijdstip, het moment van het
directe patiëntencontact, het dossier
wordt geopend. In het journaalvenster is dan aan een rode vette stip in
de knop met het leesbrilletje te zien
dat er een bericht op de leeslijst
staat. Klikken op het brilletje opent
het binnengekomen bericht. Nadat
het gelezen is worden de berichten
uit de leeslijst verwijderd. De werkwijze is dus zo dat de consultvoerder voor het contact met de patiënt
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Figuur 1: De postkamer. De lĳst is gesorteerd op berichtsoort. De kleur blauw heeft de betekenis van ‘nog niet inhoudelĳk bekeken’. Zwart: inhoudelĳk bekeken (bericht is geopend
geweest). Vinkje: bericht is naar het dossier weggeschreven en het bericht is op de ingestelde leeslĳst geplaatst. De kolom Hu(isarts): de huisarts aan wie de patiënt is gekoppeld.

herinnerd wordt aan een binnengekomen bericht op de leeslijst en
dit bericht door een enkelvoudige
klik nog even kan inzien.
Vier stappen
In de postkamer staan de binnengehaalde EDI-mailberichten in een
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lijst met verschillende sorteerbare
kolommen (zie figuur 1).
We zetten de uitvoerende stappen
van het verwerken van EDIberichten op een rij:
1 Haal mail van postbus op, gebruik

hiervoor de taakknop Haal mail op
van postbus (derde taakknop van
boven).
2 Sorteer de mail op de kolom met
berichtcodes door te klikken op
de kolomtitel Bericht.
3 Selecteer de direct te verwerken
berichtsoorten: de laboratorium-,
de mutatie - en de retourreceptenberichten. Deze berichten hoeven
niet aanvullend te worden gecodeerd. De techniek hiervoor (Apple) is commandotoets ingedrukt
houden en met de muis vegen c.q.
aanklikken of een combinatie van
beide). Verwerk deze geselecteerde berichten in de patiëntendossiers (geef een rechtsklik op de
geselecteerde regels of klik op de
betreffende taakknop in de taakbalk links). Bij het wegschrijven
van de informatie naar het
patiëntendossier worden de
berichten tevens geautomatiseerd
op de ingestelde leeslijst(en)
geplaatst. Dit volgens de door de
praktijk gemaakte instellingen.
Na de door het systeem voltooide
verwerking van de berichten naar
de dossiers en leeslijsten is het
aan de beoordelende gebruiker
(assistent (‘volgens protocol’)/

Taken en triage berichtverwerking naar aanleiding van een bericht in de postkamer
Specialisten en ‘vrije’ berichten
over een nieuwe ziekteepisode

Coderen in de postkamer: maak een nieuwe episode aan, maak de naam
van de episode Specifiek, codeer ICPC, neem de conclusie van de brief
over in het beleid- en therapieveld van de episode. De aard van de te
nemen acties worden in het P-veld van een deelconsult genoteerd
(journaalvenster). De naam van de patiënt wordt op de agenda van de
betreffende medewerker geplaatst.

Specialisten en ‘vrije’ berichten
over een bestaande ziekte
episode

Koppel de brief aan een bestaande episode en wijzig eventueel het
beleid- en therapieveld van de episode en kijk of de naam van de episode
moet worden gewijzigd.

Figuur 2. Het coderen van specialistenbrieven en EDI-berichten van de huisartsenpost en eventuele
andere te nemen acties naar aanleiding van binnengekomen berichten.
Voor de beschreven werkwĳze dienen in OmniHis-Scipio enkele instellingen te worden aangemaakt:
Instellingen per praktijk > Postkamer: aangeklikt: MEDMUT-berichten automatisch inlezen, ‘Gebruik
leeslĳst’, MEDOVD-berichten: Toon vragen over het actief maken van inactieve episodes tĳdens het
inlezen.

poh/arts) om de laboratoriumberichten in de postkamer door te
lezen op om actie vragende
afwijkingen (de inhoudelijke
beoordeling). Indien deze worden
gevonden, wordt de naam van de
patiënt op de agenda geplaatst
van de persoon die de actie dient
te ondernemen. Los van deze actie kan de postverwerker van de
beoordeelde labuitslagen een notitie aanmaken in een nieuw deelcontact in het dossier van de patient. Het deelcontact wordt hierbij,
om aan te geven dat het een notitie betreft (en geen contact), met
de contactcode ‘N’ gekenmerkt. In
het E-veld van het deelcontact
wordt eventueel de interpretatie
van de labuitslag geschreven. In
het P-veld komt een notitie van
hetgeen dient te gebeuren. Zo’n
deelcontact is niet de trigger voor
actie vanuit de praktijk. Hiervoor
moet de gemaakte aantekening
op de agenda van de actiehouder

worden geplaatst (op de agenda
worden de tijdgevoelige acties geplaatst, op de takenlijst de nog in
te plannen acties). Het feitelijke
gebruik van de taaklijst valt buiten het bestek van dit stuk. Kijk
hiervoor in de helpfunctie van
OmniHis-Scipio; zoek op het trefwoord ‘taaklijst’.
De LAB- en MUT-berichten worden (na de verwerking ervan naar
de dossiers, leeslijst en eventueel
de agenda) door de eindverantwoordelijke (arts) uit de lijst van
de postkamer verwijderd. De receptberichten (MEDREC) hebben
verder geen aandacht nodig en
kunnen na verwerking door iedere medewerker direct uit de postkamer worden verwijderd.
4 Actie van de arts: na de bovenstaande verwerkingen kunnen de
specialistenbrieven in de postkamer worden gecodeerd: selecteer een regel, codeer het bericht,
geef opdracht het bericht inclusief

de aangebrachte codes naar de
patiëntendossiers weg te schrijven
en verwijder daarna het bericht
uit de lijst. Wat betreft de wijze
van codering: indien het om een
specialistenbrief gaat over ‘een
nieuwe aandoening en episode’,
wordt in de postkamer een nieuwe episode aangemaakt, de conclusie uit de specialistenbrief in
het veld ‘beleid’ geplakt en de
naam van de episode nader gespecificeerd volgens de richtlijnen
van het NHG (het hoofdstuk over
‘Methode van verslagleggen, blad
15 en 16: https://www.nhg.org/
sites/default/files/content/nhg_
org/uploads/richtlijn_adequate_
dossiervorming_met_het_elektronisch_patientendossier_1.pdf).
Zie figuur 2 voor een samenvatting.
CASPER TOMBROCK

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

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

BEËINDIGING ABONNEMENT

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

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

advertenties@klinkerenbikkels.nl

SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE
Atlas en Orego

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

OmniHis

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

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

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

Koploper in
LSP-overdrachtdossier
Medicatieproces 9.0

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

