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ENORME ROMPSLOMP ROND
UZI EN LSP

CERTIFICAAT, DE UZI-PASSEN VAN ALLE MEDEWERKERS EN DE AL
INGEVOERDE OPT-IN VAN DE PATIËNTEN WORDT DAARBIJ VAAK
ONDERSCHAT.
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EEN NIEUWE NORM
VOOR VEILIG MAILEN

IN MEI 2019 PUBLICEERDE HET NEN DE NTA 7516 MET ALS TITEL MEDISCHE INFORMATICA
– EISEN VOOR VEILIGE E-MAIL EN CHATAPPLICATIES (UITWISSELING VAN AD-HOCBERICHTEN
MET PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSINFORMATIE). NTA, NEN, WAT ZIJN DAT EIGENLIJK?

13

PROMEDICO – OVER VALLEN EN OPSTAAN
NA MAANDENLANGE VOORBEREIDING STAAT MEDIO JULI HET SEIN OP GROEN: DE MIGRATIE VAN
PROMEDICO-ASP NAAR EEN ANDERE HOSTINGOMGEVING KAN DAT WEEKEND PLAATSVINDEN. VANAF
MAANDAGOCHTEND 15 JULI KUNNEN GEBRUIKERS PROFITEREN VAN DE VERBETERDE DIENSTVERLENING.
MAAR AL VOOR NEGEN UUR ’S OCHTENDS STROMEN DE TELEFOONTJES EN E-MAILS BINNEN. TRAAGHEID,
NIET KUNNEN INLOGGEN, SESSIES DIE OPEENS WORDEN AFGESLOTEN.

21

NIEUWE E-HEALTHTOEPASSING: MIGUIDE
MIGUIDE IS EEN NIEUWE LEEFSTIJLCOACHINGSAPP VOOR PATIËNTEN MET DIABETES
MELLITUS TYPE 2. DEZE E-HEALTHTOEPASSING IS GEMAAKT OM DIABETESPATIËNTEN TE
BEGELEIDEN BIJ HET OP EEN DUURZAME MANIER VERBETEREN VAN HUN LEEFSTIJL,
ONDER BEGELEIDING EN TOEZICHT VAN HUN HUISARTSENPRAKTIJK.
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NEDHIS DEMODAG
2019
OP DE JAARLIJKSE NEDHIS DEMODAG STOND
EPISODEGERICHT REGISTREREN CENTRAAL.
PRAKTIJKMEDEWERKERS DEMONSTREERDEN IN
ZES VERSCHILLENDE HISSEN MANIEREN OM TE
FILTEREN, KOPPELEN EN ORDENEN IN DE
EPISODELIJST. OOK (NA)SCHOLING OVER GOED
REGISTREREN KWAM AAN BOD, NAAST
ZOGENAAMDE ZIB’S:
ZORGINFORMATIEBOUWSTENEN.

34

DE CHATBOT DOET
ZIJN INTREDE IN DE
HUISARTSENPRAKTIJK
ACHT HUISARTSENPRAKTIJKEN
HEBBEN MEEGEDAAN AAN
EEN PILOT OM EEN CHATBOT,
EEN NIEUWE MANIER VAN
COMMUNICEREN,
UIT TE PROBEREN. WAT
VINDEN ZE VAN DE DIGITALE
DOKTERSASSISTENTE
CHANTAL?
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Markante mensen: Tjeerd van Althuis
ColumnMoniqueHollema-Spijker
Vragenuitdedagelijksepraktijk
ColumnRoelfNorg

ColumnIsarWulffaert
TipsenTrucs

Redactioneel
HIS op de
ziekenboeg
Er gebeurt momenteel
heel veel in de HISwereld en daarom presenteren wij een extra
dik winternummer. De
directie van Promedico
hebben wij bevraagd
over de zeer moeizaam
verlopen overstap naar
een nieuw hostingplatform voor PromedicoASP deze zomer. Gebruikers hebben daarna wekenlang veel overlast ondervonden, waardoor zij niet of
moeizaam konden werken met hun HIS. Vooral de
assistentes hebben daar veel last van gehad. Pas na
twee tot drie maanden ging het beter. De deelnemers
aan de NedHIS Demodag voelen de urgentie tot intensieve samenwerking tussen gebruikers en HIS-leveranciers. De onderwerpen waren dit jaar: het onderhoud
van de zich uitbreidende episodelijst, mobiel werken
met het HIS, het programma OPEN en de vorderingen
met het verhuisdossier. Verder hebben we een artikel
over chatten met een 24/7 bereikbare assistente, wat al
geregeld in het bedrijfsleven gebeurt. Enkele praktijken doen er momenteel ervaring mee op. René van
Leeuwen schrijft over de rompslomp die komt kijken bij
een wijziging in het UZI-register in geval van praktijkoverdracht – de huisarts krijgt de (inspannings)rekening. Welke normen zijn er momenteel rondom veilig
mailen? Mogen euthanasieverklaringen in gescande
vorm bewaard worden? En is de nieuwe leefstijlcoach
voor diabetespatiënten een aanwinst? Voor elk HIS geven we tips en trucs om veilig mobiel te werken met het
HIS. Het is opvallend dat veel jonge huisartsen die
gewend zijn om alles met hun mobiel te doen die gewoonte niet doorvoeren naar hun HIS. Ze gaan nog te
vaak met een printje visites rijden. Ons pleidooi is: HIS
aan het bed! Onze columnisten zijn weer ruimschoots
op dreef. We nemen afscheid van columniste Monique
Hollema, die ons meenam in haar belevenissen als
praktijkassistente en nu een nieuwe uitdaging aangaat.
Pieter Houwink, een markante oud huisarts, overleed
deze zomer. Wij hebben een in memoriam. Tjeerd van
Althuis, werkzaam bij het NHG, is zielsgelukkig met
meerdere HISsen. ‘We hebben iets heel goeds om op
door te ontwikkelen.’
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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IN MEMORIAM

Pieter Houwink (1945-2019)
onze Mister Buitenland
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Wat is de naam praktijk
en waar is deze gevestigd?
Huisartsenpraktijk Orionlaan te Bilthoven
Welk HIS wordt gebruikt?
Promedico ASP
Wie staat er op de foto?
Albert van der Veer, huisarts, en patiënte
Wat vind je de sterkste
kant van je HIS?
Ik ben zelf erg gecharmeerd van de mogelijkheden die je hebt om tot
in detail allerlei projecten
te maken. Zo is het erg
makkelijk om selecties te
maken met diverse variabelen en als je wilt kun je
er ook nog een actie aan
hangen (bijvoorbeeld een
episode aanmaken). Ook
dat je taken vlot kunt aanmaken (al dan niet gekoppeld aan een patiënt) is
voor mij een functie die het
werken aangenaam maakt.
Wat is een wens voor je
HIS en/of op ICT-gebied
voor de praktijkvoering?
Van mij mag bij de ontwikkeling van het HIS de komende tijd meer aandacht
zijn voor gebruikersvriendelijkheid/user experience.
Ik vind dat er niet altijd rekening is gehouden met
workflows van de gebruikers. Een simpel voorbeeld
is dat je inkomende berichten (LSP-waarneemberichten en de reguliere Edifactberichten) in twee verschillende schermen moeten
lezen/verwerken. Volgens
mij is hier een functie ingevoegd op een aparte plek
in het HIS, die, als naar
workflow en efficiëntie
wordt gekeken, geïntegreerd moet zijn in één
berichtenscherm.

27 Juni jongstleden overleed op 74-jarige leeftijd Pieter Houwink, oud-huisarts en huisartsopleider te Amsterdam en MicroHIS-gebruiker
sinds 1987. Hij was vooral een visionair en zijn
tijd ver vooruit.
Pieter is als huisarts begonnen met een praktijk
aan huis, waar zijn echtgenote en later ook zijn
dochter mee werkten als assistentes. Altijd samen de praktijk, de hele week dienst, altijd bereikbaar. Praktijk De Engel groeide en na de
komst van huisartsen in opleiding en praktijkondersteuners verhuisde deze van de Achtergracht
naar het Medisch Centrum Czaar Peter. Ondanks
alle veranderingen op huisartsgebied bleef Pieter de familiearts: druk, innoverend en betrokken, en ook zijn gezin bleef betrokken bij de
praktijk. Voor hen was hij een voorbeeld, een
mooi mens. Familieman, principieel, eerlijk,
open, over de grenzen kijkend, inspiratiebron.

Ontembare energie

Deze eigenschappen waren ook voor MicroHIS
van onschatbare waarde. Hij keek ver over de
grenzen - letterlijk én figuurlijk. Toen Orego
tien jaar bestond zei hij: ‘MicroHIS was toen en
is nu nog steeds het beste pakket met veel verschillende mogelijkheden. Het is door de openheid als het ware modulair opgebouwd. En
daar geloof ik in. De openheid van MicroHIS
moet bewaard blijven. Producenten zouden
programma’s en modules met elkaar moeten

koppelen en niet één totaaloplossing moeten
aanbieden. Dat zou de HISsen op een hoger
plan tillen.’

Patiëntenportaal, uitwisseling van gegevens,
protocollair werken, e-health, het verhuisdossier, de G-standaard, het decision support system – Pieter was een van de eerste vi-

sionaire huisartsen en heeft met zijn ontembare energie, inspiratie en kennis gebruikers en
producenten met elkaar verbonden.
Al vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw
keek Pieter kritisch naar wat er in het buitenland rond huisartsenautomatisering gebeurde,
en dan vooral in Engeland en Denemarken. Hij
had intensieve contacten met de Clinical Computing Special Interest Group van de BCS (British Computer Society). Dankzij deze contacten
was Orego, de gebruikersvereniging van MicroHIS, op de hoogte van de internationale ontwikkelingen in huisartsenautomatisering, wat
onze grenzen verbreedde.
Pieter noemde zichzelf ‘Representative Orego
International Relations’, wat wij vrij vertaalden
in ‘Mister Buitenland’.

Inspirator

Zijn kleinzoon noemde hem de ‘opa met de
harde stem’. Zijn stem zal blijven klinken in
het leven van zijn gezin, zijn familie, maar ook
in het land der HISsen – als inspirator en sparringpartner.

Boektip:The patient will see you
Je maakt je zorgen over de gezondheid en wilt naar de dokter. Je belt, maar kan pas een
week later een afspraak maken. De week erna zit je in de
wachtkamer en lees je eerst alle tijdschriften voordat je naam
wordt geroepen en je de dokter
in een paar minuten over je
zorgen kunt vertellen. In zijn
boek legt Eric Topol, een Amerikaanse toparts, uit waarom
de geneeskunde niet zo hoeft
te zijn. Je kunt je smartphone
gebruiken voor snelle testresultaten van maar één druppel
bloed, voor het dag en nacht
controleren van je vitale functies en voor het stellen van een
diagnose zonder dat je naar
een dokter hoeft. Dat gebeurt
allemaal met een kunstmatig
intelligent algoritme en tegen
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een fractie van de kosten die
de moderne gezondheidszorg
ons opleggen.
De verandering wordt mogelijk
gemaakt door wat Topol het
‘gutenbergmoment’ van de geneeskunde noemt. Net zoals de
drukpers educatie uit de handen van de elite haalde, zal het
mobiele internet dat doen voor
de geneeskunde en ons een ongeëvenaarde controle geven
over onze gezondheidszorg.
Voor veel diagnostische taken
zullen computers de artsen vervangen en enorme gegevensbestanden zullen het mogelijk
maken om voorheen ongeneeslijke aandoeningen aan te pakken. Zonder twijfel is de weg
naar vooruitgang geen makkelijke: de medische wereld zal zich
tegen deze ontwikkeling verzet-

ten, en gedigitaliseerde
gezondheidszorg levert
onvermijdelijk
nieuwe vragen op omtrent de
privacy. Toch zal het resultaat –
betere, goedkopere en een humanere gezondheidszorg – het
waard zijn. Het boek van Topol
is provocerend en boeiend. Het
lezen waard.
Topol E. The patient will see you
now – the future of medicine is in
your hands.
La Vergne: Ingram Publisher
Services; 2016.

WOENSDAG 25 MAART 2020
wat is – naast de patiënt – een van de belangrijkste pijlers in de huisartsenpraktijk?
ANTWOORD: het huisartsinformatiesysteem (HIS) en alles
wat daarmee te maken heeft.
VRAAG:

En dáárvoor kom je naar het NedHIS-congres
op woensdag 25 maart 2020. Hét congres op
het gebied van informatie en communicatie in
de huisartsenpraktijk. Dit jaar de 29ste jaargang, met vele sessies over de workflow in
de huisartsenpraktijk.

met je patiënt (teksten op websites,
wachtkamerschermen en dergelijke)?
• De WLZ: er zijn veel vragen rond het
declareren. Wij gaan proberen hier
duidelijkheid in te scheppen.
• Aandacht voor de medisch farmaceutische
beslisregelen (MFB’s).
Houd onze website in de gaten.

Op onze informatiemarkt staan tal van bedrijven die je de laatste snufjes kunnen laten zien en/
of je vragen kunnen beantwoorden.
En er komt een inspirerende keynotespeaker…
Die houden we nog even geheim.
Last but not least: je wordt de hele dag goed
verzorgd met onder andere een uitgebreide lunch
en tot slot een diner.

Sessies | Zo zijn er natuurlijk ook weer de
sessies over tips en trucs van de HISsen: CGM
HUISARTS, Medicom, MicroHIS, OmniHis en
Promedico. Deze sessies zijn ieder jaar een
groot succes. Er is ook veel aandacht voor
nieuwe ontwikkelingen binnen de HISsen en
episodegericht registreren.

FOTO MICKEY GRAAFLAND

Onderwerpen zullen onder andere zijn:
• Veilig mailen, informatie uitwisselen in de zorg.
Wat is toelaatbaar? En wat niet…?
• Beslisondersteuning is een vast onderdeel
geworden van de informatiesystemen die
huisartsen dagelijks gebruiken voor hun
patiëntendossiers en verslaglegging.
Wat kan er allemaal mee?
• LEAN werken is hot, maar dat niet alleen:
het is ook heel efficiënt. Er kan veel verbeterd
worden in de praktijk, ook met betrekking tot
het informatiesysteem.
• In 2020 is het wettelijk verplicht om de patiënt
digitaal toegang te geven tot de eigen gezondheidsgegevens. Daarom aandacht voor OPEN
(Ontsluiten Patiëntengegevens Eerstelijnszorg
Nederland).
• En wat betekent deze ontwikkeling – de
patiënt krijgt inzage in het dossier – voor de
huisartsenpraktijk?
• Digitaal telefoneren: wat is er allemaal mogelijk? Wat zijn de voordelen? Slechts twee
vragen uit een workshop waarin digitaal
telefoneren centraal staat.
• CVRM nieuwe stijl – patiënten worden in de
thuissituatie gemonitord door specialisten en
huisartsen.
• Welke nieuwe apps zijn er?
• Episodegericht registreren: leer filteren,
koppelen en ordenen en houd overzicht.
• Hoe communiceer je tekstueel het beste

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

Waar en wanneer | Woensdag 25 maart 2020
Hotel Vianen , Prins Bernhardstraat 75,
4132 XE Vianen
Aanmelden | Deelnemen aan het NedHIScongres kan alleen door opgave via de
website www.nedhis-congres.nl. De
inschrijving zal in januari 2020 worden
geopend. Schrijf in voor de nieuwsbrief.
Het congres wordt georganiseerd
door NedHIS | NedHIS is de koepel van
gebruikersverenigingen van HISsen. In
NedHIS is 90 procent van de huisartsen
verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de
gebruikersverenigingen in het overleg met
gezamenlijke partners en onderhoudt contact
met landelijke spelers in de zorg, zoals NHG,
LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars.
Contactadres | NedHIS | Eikeboom 21
4101 VA Culemborg | Secretariaat@nedhis.nl |
www.nedhis-congres.nl

De catering, lunch en diner zijn inbegrepen.
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OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Hoe geeft u uw patiënten online inzage?
Als huisarts biedt u persoonsgerichte zorg en bepaalt u samen met uw patiënt
welke zorg passend én nodig is. Samen beslissen gaat nog beter wanneer de
patiënt inzicht heeft in de eigen medische gegevens. Maar hoe realiseert u dat?

Met OPEN

Huisartsen

Geen omkijken naar
aanpassingen HIS

Hoe geef ik mijn
patiënten veilig toegang tot
begrijpelijke gegevens?

Patiëntenvoorlichting op maat
Geaccrediteerde scholing
op maat

Hoe helpt online
inzage bij het samen
beslissen met de patiënt?

Huisartsenorganisatie in
uw regio ondersteunt u bij
de werkzaamheden voor
online inzage
Declareer tussen 2020 en
2022 eenmalig € 2,83 per
patiënt

Hoe voorkom ik dat ik
veel extra tijd kwijt ben aan het
beantwoorden van vragen?

Sluit u aan
bij een
regionale
coalitie

Opslag inschrijftarief

Tijdsinvestering

Aanmelden?

Meer informatie

Eenmalig € 2,83 per
ingeschreven patiënt
en gemoedsbezwaarde
via zorgverzekeraar

Bespaar tijd door
u aan te sluiten bij
een regionale coalitie

Sluit u aan bij de
regionale coalitie *
in uw regio

open-eerstelijn.nl/huisarts

OPEN is een programma van InEen, de
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).
6 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2019
* OPEN

werkt samen met regionale coalities. Een regionale coalitie bestaat uit minimaal twee (huisartsen)organisaties: zorggroep, koepel van gezondheidscentra, huisartsen-coöperatie of LHV-kring.

MARKANTE

MENSEN

TJEERD VAN ALTHUIS

‘Ik ben zielsgelukkig
met meerdere HISsen’

Tjeerd van Althuis verruilde eind jaren tachtig zijn werk in Namibië voor een functie bij
het NHG. Zijn eerste klus: het nut van huisartsinformatiesystemen onderzoeken. Nu is hij
er programmamanager informatisering huisartsenzorg: ‘Ik ben trots op het “gebouw”
van de EPD-standaardisatie, op de inrichting van het model en hoe dat in de huisartsenzorg werkt. En ik heb er veel lol in dat bij anderen uit te dragen.’

‘I

k ben geneeskunde gaan studeren, maar wist
nog niet zo goed wat ik ermee wilde. Patiëntenzorg, onderzoek of beleid: ik kon nog alle
kanten op. Er was ook een sluimerende gedachte om
iets in het ontwikkelingswerk te doen. En dat is gelukt. Ik studeerde af als tropenarts en vertrok samen
met mijn vrouw voor vier jaar naar Zimbabwe. Ver-

CHRISTIEMANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

volgens specialiseerde ik mij in Liverpool in Openbare Gezondheidszorg, waarna we naar Namibië
vertrokken. Daar werkte ik aan het opbouwen van
basisgezondheidszorgvoorzieningen, het monitoren
van epidemieën en het plannen van vaccinatiecampagnes.’
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‘IKHEBDEAFGELOPENJARENZOVEELSPROOKJES
VOORBIJZIENKOMEN’
VanAfrikanaarNederland

‘Het waren enorme logistieke klussen waarbij ook de
implementatie van een “health management information system” hoorde: heel veel papier en één
computer. Klinieken leverden gegevens aan die in
die ene computer werden verwerkt, alleen bleek het
computerprogramma niet te werken. Stomtoevallig
had ik in Liverpool met dezelfde epidemiologische
software gewerkt en kon ik navlooien waar de foutjes zaten en het aan het werk krijgen. Na vier jaar in
Namibië keerden we eind jaren tachtig terug naar
Nederland. Het NHG was op zoek naar een medewerker met affiniteit met ICT. Die functie op het snijvlak van zorg, techniek en wet- en regelgeving leek
mij wel boeiend.’

Het nut van een HIS

‘Mijn eerste opdracht was het zogenoemde Nut3-on-

derzoek. Dit draaide om de vraag of huisartsinformatiesystemen nut hebben. Een onmogelijke vraag.
Elektronisch voorschrijven werd al gedaan en velen
gebruikten de SOEP-registratie. Ongeveer de helft
van de huisartsen werkte met ICPC, maar dat was
een discussiepunt. ICPC, moet dat echt? Dat soort
discussies zie je nu bij de medisch specialisten. Huisartsen zijn al veel meer structureel gestandaardiseerd, en gewend aan een beeldscherm op tafel en
registreren in een EPD.’1

Calimero

‘De uitdaging voor de komende jaren is ervoor zorgen dat we zorgbreed goed kunnen communiceren.
Hoewel huisartsen vooroplopen in gegevensuitwisseling hebben ze hierin niet het voortouw. Het is toch
een beetje een Calimero-verhaal. De academische
ziekenhuizen hebben eigen plannetjes bedacht rond

ADVERTENTIE

Betere zorg met digitale uitwisseling
van medicatiegegevens?

Dat kan dankzij veilige en betrouwbare
gegevensuitwisseling via het LSP.

Kijk op vzvz.nl/ha-info voor de informatiekaarten van uw HIS.
Wilt u meer weten over het LSP of heeft u ondersteuning nodig?
Ga naar vzvz.nl of neem contact op met het VZVZ Servicecentrum
via support@vzvz.nl.
8 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2019
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‘ERZIJNWAANZINNIGVEELVALKUILEN
EN VARIABELEN’
standaardiseren en uniformeren, zonder zich in de
eerste lijn te verdiepen. De lobby vanuit “registratie
bij de bron” is sterk en VWS denkt al snel “aha, hier
is de oplossing”. Dan denk ik “ho ho, wij hebben al
iets wat werkt”. Een stevig fundament met dertig
jaar aan patiëntengegevens. Dat ga je niet weggooien omdat je nieuwe kleren wilt, want wie weet passen ze niet. Dan wordt het frisjes.’

lange adem, maar dat is tegelijkertijd het leuke van
werken op kantoor. Je hebt de ruimte en mogelijkheden om verder te kijken dan de agenda van vandaag. Hotsend en klotsend komen we verder, soms
val je in een kuil en moet je terug naar af. Bij innoveren horen ook bloopers. Maar ik ben positief over de
algehele ontwikkeling.’

Achttienmiljoeneigenheimers

‘Wat onderschat wordt is hoeveel tijd het kost om
vernieuwingen door te voeren. Kijk naar het LSP. De
implementatie kost tien jaar van begin tot eind,
maar uiteindelijk is het succesvol. VWS heeft het
over regie en daadkracht, blue prints en implementatieplannen. Maar de praktijk is in mijn beleving
niet te plannen. Er zijn krankzinnig veel valkuilen en
variabelen. Het is natuurlijk goed om een visie te
hebben en om daar enigszins op te sturen, want anders gebeurt het niet. Nu is vastgesteld dat mensen
per 1 juli 2020 digitaal inzicht moeten hebben in
hun dossier. Hierbij moet je garanderen dat de privacy van anderen gewaarborgd blijft. Een gevoelig dossier – denk aan echtscheiding, misbruik, meldingen
– moet je dus eigenlijk zelf doorlezen en met “zwarte
lak” bewerken voordat je het beschikbaar stelt. In de
AVG staat zelfs dat het dossier gestructureerd en gestandaardiseerd beschikbaar moet zijn. Maar er zijn
geen landelijke standaarden. Dus die wetten zie ik
zelf vooral als richtinggevend. Je kijkt ernaar, houdt
er rekening mee en zet stappen. Ik verwacht niet dat
de soep zo heet gegeten wordt. Ermee bezig zijn en
in beweging zijn – dat lijkt me belangrijk en beter
dan verzanden in de loopgraven van de wel-niet discussie.’

‘In mijn hart ben ik een enorme ongelovige Thomas.
Ik geloof het pas als ik het zie en weet hoe het
werkt. Ik heb de afgelopen jaren zoveel sprookjes
voorbij zien komen. Er wordt ook vaak naar andere
landen gekeken – de laatste tijd staat Estland in de
schijnwerpers. Maar de culturele en juridische context is daar anders. Nederland is niet te vergelijken
met bijvoorbeeld Scandinavië en Engeland, waar gegevensuitwisseling door de overheid is georganiseerd. Hier is meer wantrouwen en de burger heeft
een enorm dikke vinger in de pap als het gaat om
gegevensuitwisseling. Nederland telt achttien miljoen eigenheimers. En dan blijven mensen zich afvragen waarom we niet maar één HIS hebben. Ik
ben zielsgelukkig met meerdere HISsen. In de basis
is er uniformiteit door het NHG-Referentiemodel en
de handige NHG-tabellen; op die basis is veel variatie per HIS mogelijk. Het vergt wel regie op de kwaliteit van de systemen. Daarom ben ik blij dat we de
systemen nu met LHV en InEen gaan toetsen. Leuk is
dat LHV, InEen en NHG de afgelopen jaren steeds
meer zijn gaan samenwerken en op één lijn zitten.
Zeker op het ICT-dossier – OPEN en het medicatieproces zijn daarvan mooie voorbeelden. Ik zie het als
een onbedoeld en mooi effect van het Informatieberaad.’2

Trotsoponsmodel

‘Ik ben enorm trots op het “gebouw” van de EPDstandaardisatie, op de inrichting van het model en
hoe dat in de huisartsenzorg werkt. En ik heb er veel
lol in dat bij anderen uit te dragen. Het is makkelijk
gezegd dat het allemaal anders moet. We hebben
iets heel goeds om op door te ontwikkelen. Ervoor
zorgen dat de huisartsenzorg klaar is voor de nieuwe
ronde vind ik spannend en mooi. Het vergt soms een

Praktijkisnietteplannen

1.
2.

EPD: Elektronisch Patiënten Dossier
Het Informatieberaad Zorg is een bestuurlijke
samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en
het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport.
Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad aan een duurzaam informatiestelsel in
de zorg. Kijk voor meer info op
www.informatieberaadzorg.nl.
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MONIQUEHOLLEMA-SPIJKER,
DOKTERSASSISTENTE
(MONIQUE_HOLLEMA@OUTLOOK.COM)

Werkgeluk

Ik heb de afgelopen tien jaar met
heel veel plezier en energie in de
huisartsenpraktijk gewerkt. Er is
altijd iets te doen, iedere dag leer je
wel weer iets nieuws. Zien hoe de
huisarts in opleiding en de stagiair
doktersassistent in een jaar groeien.
Patiënten die je door diepe dalen
ziet gaan en dan langzamerhand de
berg weer ziet opklimmen. Die
jongvolwassene die om ieder pijntje
belde en zes jaar later naast een
baby ook een hoop zelfvertrouwen
heeft gekregen.
Patiënten aan de telefoon, aan de
balie, drie dingen die je tegelijk
moet regelen, tussendoor een oor
uitspuiten of een prik geven. Toch
de tijd vinden om een luisterend oor
te bieden en aan het einde van de
dag kans zien de klussen die niet
konden wachten af te krijgen. De
dynamiek, de druk, het regelen, ik
zat soms in een heerlijke ﬂow en
deed alles met een lach op mijn
gezicht.
Maar ook de grote werkdruk, de
telefoon die nooit even stil is, het
haastig naar binnen gieten van je
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kofﬁe en het tussendoor snel eten
van je boterham. Want een half uur
pauze is maar heel kort als je al 10
minuten later binnenkomt omdat
het laatste telefoontje zo lang duurde, omdat er nog twee patiënten
aan de balie stonden of omdat je
nog het een en ander in het HIS
moest invoeren.
De balans sloeg door naar de verkeerde kant. Ik kreeg geen energie
meer van het werk dat ik deed.
Ik had op zoek kunnen gaan naar
een werkgever die wel iets in mijn
ambities zag en ruimte zou bieden
voor groei en bij wie de telefoon
voor langere tijd op het antwoordapparaat mocht staan. Mijn kennis
en kunde beschikbaar houden voor
de eerstelijnszorg. Maar dit is het
voor nu geworden.
Iets nieuws. Meer vrijheid en zelfstandigheid, een klein team. Geen
baas die controleert of ik wel doe
wat ik geacht word te doen. Wel
een werkgever die erop vertrouwt
dat ik mijn werk uitvoer. Geen telefoon meer opnemen. Meer tijd voor

de cliënt, een cliënt die gemotiveerd is om iets te veranderen. Anders had hij zich niet opgegeven om
aan een persoonlijk medisch onderzoek mee te doen. Ik ga aan de slag
bij een arbodienst, waar ik als vitaliteitscoach op locatie van de klant
zelfstandig de keuringen uitvoer en
met de cliënt in gesprek ga. In de
periode dat ik zo nu en dan keek of
het gras aan de overkant misschien
groener was, kwam ik deze vacature
tegen.
Daarom houdt het bij SynthesHis
voor mij ook op. Ik heb deze columns met heel veel plezier geschreven en nog leuker was het om zo nu
en dan een e-mail terug te krijgen
als reactie op mijn stukje. Het was
de bevestiging dat mijn columns
ook echt gelezen en gewaardeerd
worden. Het toppunt was wel de
uitnodiging van Kees Gillis naar aanleiding van een column, het jaarlijkse hoogtepunt was het NedHiscongres waar ik ieder jaar meer
deelnemers zag komen. Supertof!
Maar soms moet je gewoon een
keer iets anders proberen.

PRAKTIJKOVERDRACHT OF -UITBREIDING

Enormerompslomp
rondUZIenLSP

Bij een praktijkoverdracht komt nogal wat kijken. Het werk dat verzet moet worden rond
het UZI-servercertificaat, de UZI-passen van alle medewerkers en de al ingevoerde opt-in
van de patiënten wordt daarbij waarschijnlijk onderschat. Al deze zaken staan op losse
schroeven bij de overdracht van een praktijk, of wanneer een nieuwe associé of opvolging binnen een maatschap aantreedt. Voor een solist is het wellicht vanzelfsprekend dat
er in dit kader werkzaamheden bijkomen, maar ook bij een HOED of groepspraktijk zal
het in veel gevallen extra werkzaamheden met zich meebrengen.

E

r zijn nogal wat zaken die u
moet regelen voordat u een
praktijksysteem aan het LSP
kunt koppelen. Het is belangrijk dat
alle zaken daarbij stipt via het UZIregister worden geregeld. Voor velen
zal het hele registratieplan bij praktijkovername opnieuw moeten worden
uitgevoerd. Hieronder volgt een
verslag, als praktijkvoorbeeld van een
herregistratie.

Heel veel regelen

De ontwikkeling van het LSP kent een
flinke geschiedenis. Het praktijksysteem moest een GBZ (goed beheerd
zorgsysteem) zijn en in dat kader
moest een contactpersoon zich registreren voor het geval er zich calamiteiten voordeden. De contactpersoon
moest zich ook registreren in het UZIregister en kon dan als abonnee de andere zaken regelen. Het ging daarbij
om de volgende zaken: de UZI-passen
voor alle andere medewerkers, certificaten voor systemen, databases, applicaties en servers, computerhardware
(kaartlezers), aanschaf van de koppeling van het praktijksysteem met LSP,
koppeling met VZVZ, enzovoort.
Aanvankelijk kon een praktijk zich nog
niet als rechtspersoon registeren bij het

RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

UZI-register, waardoor alles neerkwam
op hoofdelijke aansprakelijkheid van
de abonnee. Nu is het inmiddels wel
mogelijk om de praktijk als rechtspersoon in te schrijven en moeten er alleen een (of meer) wettelijke vertegenwoordiger(s) aangewezen worden. Er
kan een probleem ontstaan wanneer
de abonnee in kwestie deze verantwoordelijkheid gaat overdragen. Wanneer de wettelijke vertegenwoordiging
moet worden overgedragen, kan dat
alleen als de praktijk en niet de persoon de afhandeling in het UZI-register
heeft gedaan.

adres met de praktijknaam erin. Het
moge duidelijk zijn dat het een enorm
werk is om de aanvraag van het servercertificaat via de drie instanties
(CGM HUISARTS, E-zorg en UZI) voor
elkaar te krijgen.
En eigenlijk is dat nog het minste
werk, want alle opt-inacties moeten
ook worden herhaald. Dat betekent
dat alle opt-ins moeten worden afgemeld, een nieuwe brief moet uitgaan
naar de patiënten met het verzoek om
opnieuw opt-in te verstrekken, waarna
alle opt-ins opnieuw dienen te worden
uitgevoerd.

Helemaalopnieuwbeginnen

Onverbiddelijkehouding

In ons geval betekende dit dat de hele
registratie opnieuw moest gebeuren.
De wettelijke vertegenwoordigers
moesten allemaal abonnee worden.
Voor alle werknemers moesten er nieuwe UZI-passen worden aangevraagd,
terwijl de ‘oude’ UZI-passen vlak daarvoor waren vernieuwd. Het hele controletraject met Dynalogic begon weer
opnieuw. En ook de mandatering binnen het pakket moest opnieuw worden
uitgevoerd.
Het servercertificaat moest eveneens
opnieuw worden aangevraagd. Het oude maakte gebruik van een aorta.ezorg-

Wees dus gewaarschuwd. Kijk goed na
of er nu al iets gedaan kan worden met
de UZI-registratie (één abonnee of
praktijk met wettelijke vertegenwoordiging) en probeer dat tijdig aan te
kaarten.
Ik stond er zelf van te kijken hoe onverbiddelijk de houding van UZI is omtrent een wijziging in een praktijksamenstelling, terwijl de praktijksituatie
op zichzelf ongewijzigd bleef. Hiermee
krijgen wij als huisarts de (inspannings)rekening van een wijziging binnen het UZI-register.
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NEN EN NTA

Een nieuwe norm
voor veilig mailen
In mei 2019 publiceerde het NEN de NTA 7516 met als titel
Medische Informatica – Eisen voor veilige e-mail en chat
applicaties (uitwisseling van ad-hocberichten met persoonlijke gezondheidsinformatie). NTA, NEN, wat zijn dat eigenlijk?

N

EN is de afkorting voor NEderlandse Norm en is tevens
de naam van het Nederlands
Normalisatie-instituut. Normalisatie
betekent dat betrokken partijen in
overleg een norm vaststellen over een
product, dienst of proces. Die norm is
een op consensus gebaseerde afspraak,
dus geen wet. Het is een ‘best practice’
die op vrijwillige basis gevolgd kan worden. Het instituut NEN is het kennisnetwerk dat de partijen ondersteunt bij het
vaststellen van deze normen.
NTA staat voor Nederlandse Technische
Afspraak, een variant (of voorloper) van
een norm. Als er niet per se consensus
nodig is van alle belanghebbenden of
snelle ontwikkelingen binnen de technologie hier geen tijd voor bieden, kan
er voor een NTA worden gekozen.
Door zich te houden aan NEN en NTA
kan een (zorg)instelling aangeven dat
er vertrouwen gesteld kan worden in
de betreffende dienst.

Richtlijnen

In SynthesHis nummer 3 van 2017
staat een artikel over het op een veilige manier versturen van vertrouwelij-

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

ke informatie via e-mail. Dit ging vooral over de technische vereisten. Wat
voegt de NTA 7516 hier nog aan toe
voor de huisarts? We zetten enkele
opvallende zaken uit het 52 pagina’s
tellende document op een rijtje.
De NTA 7516 stelt dat een huisartsenpraktijk zijn patiënten een veilig middel ter beschikking moet stellen om
contact op te nemen met de praktijk.
Dit kan een veilige e-mailoplossing
zijn, een contactformulier of een patiëntenportaal. Op de website moet duidelijk kenbaar worden gemaakt hoe
de patiënt contact kan opnemen.
In de NTA staan ook richtlijnen voor
de aanbieders van de software voor
e-mail en patiëntenportaal. Zij moeten
in hun productinformatie duidelijk
maken aan welke van de volgende
criteria zij voldoen:
• De ontvanger (een andere zorgverlener of de patiënt) moet meteen
kunnen zien wie de afzender is van
een bericht. Een e-mailadres moet er
dus uitzien als piet@huisartsenpraktijk.nl en niet als ph2ghjr@iuveu.tr.
• Het beantwoorden van een door de
huisarts aan de patiënt of andere

EEN E-MAILADRES MOET ER DUS UITZIEN
ALS PIET@HUISARTSENPRAKTIJK.NL
EN NIET ALS PH2GHJR@IUVEU.TR
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zorgverlener gestuurd bericht moet
automatisch veilig zijn. Het op een
veilige manier doorsturen van het
bericht is de verantwoordelijkheid
van de eerste ontvanger. Deze moet
er wel op gewezen worden dat dit
mogelijk niet veilig is.
• Het berichtenverkeer (de techniek)
moet 99,8% per jaar beschikbaar
zijn, oftewel mag maximaal 17,5
uur per jaar ongepland uitvallen.
• De maximale geplande aaneengesloten uitvalduur (bijvoorbeeld bij onderhoud) is 24 uur.

Betrouwbaarheidsniveau

In uw huisartsenpraktijk moet gedocumenteerd worden wat voor de praktijk
de vastgestelde minimale eisen zijn
voor beschikbaarheid, integriteit, gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit voor de software.
Als het gaat om het uitwisselen van
medische gegevens (‘spreekkamerinformatie’) is het betrouwbaarheidsniveau ‘hoog’ vereist voor de authenticatie. Dit betekent minimaal tweefactorauthenticatie. Voor de informatie die
minder risico’s heeft met betrekking
tot de vertrouwelijkheid, ‘wachtkamerinformatie’, kan de verzender een
aparte risicoafweging maken.
Vervolgens moeten er in de praktijk
regels zijn over het werken met de
e-mail, het patiëntenportaal of de
chat. Wie heeft er toegang tot de functionele berichtenbox (bijvoorbeeld info@huisartsenpraktijk.nl)? Hoe zit het
met waarneemsituaties? Hoe lang
worden mails bewaard? Waar worden
berichten opgeslagen?
Let ook op het gebruik van geautomatiseerde functies (auto-reply, leesbevestiging): gebeurt dit ook veilig?

PROMEDICO - OVER VALLEN EN OPSTAAN

‘Wij zijn de speedbootjes,
de olietankers blijven achter’
FOTO’S MICKEY GRAAFLAND

Van links naar rechts: Mark Verheijen, Gijs van der Wielen en Marijt Witteman

Na maandenlange voorbereiding staat medio juli
het sein op groen: de migratie van Promedico-ASP
naar een andere hostingomgeving kan dat weekend plaatsvinden. Vanaf maandagochtend 15 juli
kunnen gebruikers profiteren van de verbeterde
dienstverlening. Maar al voor negen uur ’s ochtends stromen de telefoontjes en e-mails binnen.
Traagheid, niet kunnen inloggen, sessies die opeens worden afgesloten.
ANNET MUIJEN EN JEROEN VAN DER LUGT
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL | LUGTKUS@GMAIL.COM

W

at ging er mis en waarom? Waar staan
we nu? We vroegen het aan Marijt Witteman, productmanager van PromedicoASP, Mark Verheijen, CEO, en Gijs van der Wielen,
CTO. Mark Verheijen: ’Zo wil je niet starten, maar
we lossen het op. Klanten zullen ervaren dat we met
de nieuwe technologie snel kunnen inspelen op alle
ontwikkelingen die er op onze sector afkomen.’
Medio juli zijn jullie overgestapt naar een nieuwe
hostingomgeving. Waarom?
Verheijen: ‘In een normale levenscyclus van IT is
hard- en software periodiek aan vervanging toe. De
tweede reden om over te stappen heeft te maken met
onze ambitie om een modern cloud-platform te bou-
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‘WIJ ZIJN HET ENIGE HIS DAT
IN EEN CLOUD-SITUATIE KAN WERKEN’

GIJS VAN DER WIELEN:

wen dat je op- en af- kunt schalen, al naar gelang de
behoefte aan het inzetten van capaciteit. Dat is vanuit
efficiencyoogpunt belangrijk, maar daar wordt ook de
gebruiker blij van. Immers, op piekmomenten, zoals
op maandagochtend tussen acht en tien, kun je de beschikbare capaciteit snel opschalen. En op woensdagmiddag, als de vraag gering is, kun je weer afschalen.’
Gijs van der Wielen: ‘Een ander voordeel van zo’n
vernieuwd platform betreft de mogelijkheid om
makkelijk en regelmatig kleine updates uit te voeren.
Daardoor beperk je de risico’s, want bij een kleine
update is de kans dat er iets misgaat gering. Mocht
dat toch gebeuren, dan blijft de overlast beperkt.
Een ander pluspunt is de mogelijkheid om sneller en
frequenter in te spelen op de wensen van onze klanten. Ik hoop dat gebruikers de meerwaarde daarvan
gaan inzien. Dat ze beseffen dat we continu, kort
cyclisch, ons product verbeteren.’
Was het nodig om naar een ander hostingplatform
over te stappen?
Van der Wielen: ’Niet per se. Ruim voordat ik aantrad bij Promedico is bij een aantal partijen nagegaan welke partner het beste aansluit bij onze ambities. Zo zijn we bij Conclusion uitgekomen.’
Er is maandenlang getest, toch ging het mis. De
conclusie dat er ondeugdelijk is getest ligt dan
voor de hand.
Verheijen: ‘Het testen heeft ongeveer een jaar geduurd. Dat bewuste weekend hebben we data omgezet en is er getest met klanten en partners. Daarnaast hebben we ook simulatietests gedaan. Die
testomgeving verschilt van de werkelijkheid, omdat
een heleboel gebruikers van hetzelfde IP-adres afkomen. Die maandagochtend kregen we te maken met
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verschillende IP-adressen van gebruikers uit het hele
land en ontstond er een file. De realiteit, hoe dat
“verkeer” over het netwerk van onze applicatie loopt
versus de laboratoriumopstelling, bleek significant te
verschillen.’
Hadden jullie dat niet van tevoren kunnen bedenken?
Van der Wielen: ‘Dat is achteraf makkelijk praten,
maar nee, dat wisten we van tevoren niet. Als je ziet
wat er onder de motorkap allemaal aan applicatiemogelijkheden is gewijzigd, dat is gigantisch.’
Marijt Witteman: ‘De complete achterkant van Promedico-ASP is ook vernieuwd. Dat betekent dat er
op talloze verschillende onderdelen getest moest
worden. Dat er gekeken moest worden of alle knoppen nog op dezelfde plek staan, enzovoort, enzovoort. Die tests zijn allemaal goed gegaan. De klant
heeft aan het uiterlijk van de Promedico-ASP niet
kunnen merken dat er iets is veranderd. Daarom is
het voor gebruikers nauwelijks te bevatten wat een
ontzettend grote verandering en verbetering er in
gang is gezet.’
Van der Wielen: ‘We hebben voorafgaand aan deze
transitie lang stilgestaan bij de vraag of we dit alles
niet in stukjes konden doen. Dat is uitgebreid bestudeerd, we hebben dat laten toetsen door een externe
expert, maar het bleek technisch onhaalbaar. Alles
hangt met alles samen en al die onderdelen moeten
op een bepaald niveau zitten om samen te kunnen
functioneren.’
Moeten we niet concluderen dat adequaat testen
op alle risicofactoren onmogelijk is?
Van der Wielen: ‘Terugblikkend denk ik dat we bepaalde onderdelen misschien anders of veelvuldiger

hadden kunnen testen. Sommige tests blijven lastig,
omdat partners in het zorgveld niet allemaal in dezelfde omgeving met elkaar communiceren.’
Hoe groot was de schok die maandagochtend?
Verheijen: ‘Vreselijk groot, laat dat helder zijn. We
werden echt overvallen. De zaterdag daaraan voorafgaand gingen we fluitend naar huis in de veronderstelling dat we alles terdege hadden afgevinkt en
daar waren we blij mee. Anders waren we ook niet
live gegaan.’
Van der Wielen: ‘Ik zie nog het beslismoment op zaterdagmiddag voor me. Er werd gevraagd of alle
aanwezigen het volste vertrouwen hadden in de
overstap, want we konden terug. Maar iedereen –
het team van Promedico, van Conclusion, de externe
experts – stond vierkant achter dat besluit.’
Witteman: ‘De afgelopen twee maanden hebben we
tien updates van de software uitgebracht. Dat is
meer dan in het hele jaar daarvoor. We kunnen als er
onverhoopt iets misgaat dat nu veel sneller herstellen dan in de oude situatie het geval was. In de nabije toekomst kunnen we overdag updaten. Promedico draait op meerdere servers, we kunnen er straks
eentje tussenuit pakken, die updaten en nog diezelfde dag terug zetten. Dat is ook fijn voor onze gebruikers, want dan hoeven we bij kleine wijzigingen niet
uit de lucht.’
Terug naar de problemen die medio juli ontstonden. Veel gebruikers begrijpen niet waarom oplossingen zolang uitbleven.

Van der Wielen: ‘Er zijn ontzettend veel verbeteringen doorgevoerd, maar je weet pas dat je de laatste
horde gehad hebt, op het moment dat het daarna
klaar is. Het is zoeken naar een speld in de hooiberg.
Het aantal variabelen is enorm. Je moet dat stap
voor stap uitpluizen. Ik wil de mensen hier echt een
compliment geven, want er is nachtenlang doorgewerkt. We praten niet goed wat er mis is gegaan, absoluut niet, maar aan inzet van onze kant ontbreekt
het niet.’
Hebben jullie de indruk dat je aan gebruikers kunt
uitleggen hoe jullie te werk gaan?
Verheijen: ‘Ik denk dat onze klanten niet per se hoeven te weten hoe complex onze applicatie aan de
achterkant is. Bij sommige onderdelen vraag je je inderdaad vertwijfeld af: hoe leg ik dit nog uit? Het is
echt een complex geheel.’
Witteman: ‘Onze ervaringen verschilden ook van die
van de gebruikers. Wij zien telkens dat er weer een
stap vooruit is gezet, terwijl een gedupeerde nog
steeds kampt met hetzelfde probleem.’
Waar staan we nu?
Van der Wielen: ‘Het is nu eind september en de ervaringen zijn wisselend. Er zijn gebruikers die zeggen: “Het werkt subliem” en anderen die nog steeds
niet tevreden zijn. We hebben afgelopen weken verbeteringen doorgevoerd om de stagnatie bij de datadoorvoer op te heffen.’
Witteman: ‘We hebben gemerkt dat lokale factoren
ook een invloed hebben. Bij sommige klanten die

Fadua Sana-Zerouali, huisarts in Koog aan de Zaan:
‘We wisten dat er op 15 juli een update van ons HIS gerealiseerd zou
zijn, maar we maakten ons daar geen
zorgen over. Er wordt wel vaker een
vernieuwing doorgevoerd en dat
geeft eigenlijk nooit problemen. Ditmaal was het echter goed mis. Soms
kon je helemaal niet inloggen en als
dat wel lukte werd je er na korte tijd
weer uitgeknikkerd. Of je was bezig
met een consult en dat werd dan niet

opgeslagen. Om wanhopig van te
worden. We hebben contact opgenomen met de leverancier en kregen
te horen dat het probleem bekend
was en dat er met man en macht
naar een oplossing werd gezocht.
Die hele eerste week lukte het gewoon niet om goed in het dossier te
werken en ook daarna bleef de verbinding onbetrouwbaar. We hebben
daar zelf een mouw aangepast door

in een ander programma te werken
en met knip-en-plakwerk de informatie alsnog in het HIS op te slaan. We
zijn nu bijna drie maanden verder, de
meeste problemen zijn opgelost,
maar soms gaat het opeens weer mis
en word je er weer uitgegooid. Ik
vertrouw erop dat ook dat euvel snel
wordt verholpen.’
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MARK VERHEIJEN: ‘IK

BEN BENIEUWD OF ONZE
CONCURRENTEN HET BENODIGDE TEMPO
STRAKS KUNNEN BIJBENEN’
veel problemen ondervonden zijn we met een hardwareleverancier langsgegaan. Zo iemand doet een
paar aanpassingen en het resultaat is verbluffend.’
Verheijen: ‘Er gaapt een kloof tussen de gebruiker
achter het toetsenbord en de applicatie. In de wereld
daartussen zitten zoveel afhankelijkheden, zoveel
verschillen. Verschillende firewalls, verschillende
computers, verschillende bandbreedtes, verschillende kwaliteit. Voor een complexe applicatie als de onze, waar veel dataverkeer overheen gaat, heeft dat
grote impact.’
Van der Wielen: ‘We moeten zelf ook scherper letten
op de systeemeisen en onze klanten daarover adviseren. Je komt computers tegen van het soort “er komt
geen rook uit, dus hij doet het nog”. Het is zaak de
sector daarbij een beetje te helpen. Het is een keten
die in zijn geheel optimaal moet functioneren wil je
maximale output behalen. Met alleen onze applicatie
ben je er niet.’
Wat zouden jullie tegen gebruikers willen zeggen?
Van der Wielen: ‘Dat we niet trots zijn op deze gang
van zaken. Dat we echt ontzettend balen dat de gebruiker deze stagnatie heeft moeten ervaren. Dat
staat met stip op één.’
Witteman: ‘We hebben vanaf het begin brieven gestuurd met onze welgemeende excuses. Toch merken we, heel spijtig, dat er gebruikers zijn bij wie dit
niet is overgekomen.’
Verheijen: ‘Dus voor al onze gebruikers: onze welgemeende excuses. Afgelopen week was ik bij een bijeenkomst waar ook weer de stagnatie ter sprake
kwam. Ik ben daar opgestaan en heb gezegd: “Vrien-
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den, het was gewoon niet goed!” Ik wil dat mensen
voelen dat wij terdege beseffen dat de transitie niet
goed is gegaan. Dat wij beseffen welke impact dit alles heeft gehad op het functioneren van de huisartsenpraktijk. Dat we alles doen om ervoor te zorgen
dat dit een eenmalige gebeurtenis blijft. Die boodschap moet helder zijn.’
Heeft de samenwerking met de nieuwe partner
door dit alles geen deuk opgelopen?
Van der Wielen: ‘Voorop staat dat we met Conclusion heel goed en constructief hebben samengewerkt
tot en met het bewuste weekend. Daarna vonkte het
natuurlijk wel even, maar als je daar sterker met elkaar uitkomt, is het goed. Samen hebben we veel
kennis opgebouwd. We beseffen hoe ingewikkeld het
is om alles afdoende te testen. Het optimaliseren van
deze samenwerking is voor iedereen het beste. Dit is
geen eindstation. Die technologie raast in moordend
tempo voort. Voorlopig maken wij even pas op de
plaats, maar we blijven met de techniek mee bewegen.’
Witteman: ‘Met onze partner Conclusion hebben we
schouder aan schouder gewerkt aan oplossingen. Zaten wij hier tot 1 uur ’s nachts te werken, dan zaten
zij er ook. We wilden samen zorgen dat onze klanten
goed kunnen werken, en dat bindt.’
Verheijen: ‘Als je kijkt wat er in het hele land aan
wijzigingen in wet- en regelgeving over onze sector
wordt uitgestort, dan besef je dat er heel veel op ons
afkomt wat op zijn minst raakvlakken met IT heeft.
Ik ben benieuwd of onze concurrenten het benodigde tempo straks kunnen bijbenen.’

Van der Wielen: ‘Momenteel zijn wij het enige HIS
dat in een cloud-situatie kan werken. De afgelopen
weken hebben we dat niet zo laten zien, maar wij
worden het beste IT-bedrijf in zijn soort. Wij zijn de
speedbootjes, de olietankers blijven achter. Wij kunnen de vraag van de markt bijbenen, de vraag van de
klant. Daarvoor is nu het fundament gelegd. Door deze transitie hebben we ook veel meer zicht op onze
applicatie. We zijn niet langer afhankelijk van meldin-

gen van gebruikers, maar kunnen heel snel zien als er
iets aan de hand is en het probleem meteen oplossen.
Dat is de wereld waar we naartoe willen: niet reactief,
maar proactief handelen. Dat kan met dit platform.’
Jullie ogen monter, maar de afgelopen weken hebben jullie je bed amper gezien.
Van der Wielen: ‘Klopt, maar we hebben niet zoveel
slaap nodig. Het thuisfront klaagt wel dat ze papa zo

Ronald van Ingen, voorzitter Atlas en huisarts te
Apeldoorn, blikt terug op een bewogen zomer
‘Die bewuste maandagochtend 15
juli zat ik al om zeven uur achter mijn
computer en opende mijn HIS. Na de
recente update leek alles mooi te
werken, precies zoals verwacht. Maar
rond kwart voor acht, toen een groot
aantal gebruikers ging inloggen, ontstonden er problemen en werd het
systeem onwerkbaar traag. Niet veel
later belde de onthutste directeur van
Promedico. De leverancier was totaal
overvallen door het gebrekkige functioneren van de vernieuwde ASPapplicatie. Er is afgesproken dat wij
exact op de hoogte zouden blijven
van de gesignaleerde problemen en
de aangedragen oplossingen. Daarnaast wilden we weten hoe dit alles
kon gebeuren, zodat we in de toekomst niet weer voor verrassingen
zouden komen te staan.
Direct in die eerste week hadden we
een spoedoverleg met het management van Promedico. We wilden onder meer nagaan of de protocollen
wel deugdelijk waren. Er leek adequaat te zijn getest, maar zaken als
de koppeling met VECOZO en Twinfield vielen daarbuiten, omdat een
testomgeving ontbrak. Al met al was
ik tevreden over die bespreking, temeer omdat ik zag dat iedereen die

daar werkte zich maximaal inzette om
de problemen het hoofd te bieden.
Ook hebben ze externe specialisten
ingeschakeld om naar oplossingen te
speuren. Toch heeft het al met al nog
drie weken geduurd voordat de ergste problemen waren verholpen.
Over de exacte oorzaken van de storing is het laatste woord nog niet gezegd. Je hebt te maken met een
veelheid van factoren. Zie het als een
ui die je moet afpellen om dichter bij
de oorzaak te komen.
Ik denk dat wij als gebruikersvereniging goed duidelijk hebben gemaakt
wat de storing voor huisartsen betekent, de urgentie van het probleem
voor het voetlicht hebben gebracht.
We hebben ervoor gezorgd dat er
goed naar ons is geluisterd. Ook hebben we een aantal tips gegeven voor
een soepele communicatie met de
klanten. Zo kent Promedico-ASP een
voorblad dat verschijnt als je het systeem start. We hebben geadviseerd
om daar de updates op te zetten,
zodat gebruikers kunnen volgen wat
er wordt ondernomen om de problemen op te lossen. Dat moet dagelijks
worden bijgehouden en in sommige
gevallen misschien wel meerdere keren per dag. Die snelle communica-

tie, weten waar je aan toe bent, is
essentieel.
Helaas konden we als gebruikersvereniging die optimale communicatie
met de achterban zelf niet altijd
waarmaken. Een degelijk platform
ontbreekt. Ook beschikken we lang
niet over alle e-mailadressen van
onze gebruikers. Kennelijk is dat
nooit echt aan de orde geweest. We
beseffen nu dat we die gegevens
hard nodig hebben om in voorkomende gevallen snel met onze leden
te communiceren. Dus collega’s,
geef alsjeblieft direct je e-mailadres
door aan secretariaat@nedhis.nl, dan
kunnen wij een sluitend communicatienetwerk opzetten. Wij doen ons
best om de belangen van onze leden optimaal te behartigen. Ik hoop
dat iedere gebruiker in de komende
periode probleemloos en met veel
plezier het vernieuwde en ook qua
snelheid verbeterde Promedico-ASP
kan gebruiken en we deze heftige
periode achter ons kunnen laten.’
Dringend verzoek aan alle collega’s:
geef nog vandaag je e-mailadres
door.
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‘DE COMPLETE ACHTERKANT
VAN PROMEDICO-ASP IS VERNIEUWD’
MARIJT WITTEMAN:

weinig zien, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het is
de ambitie van alle medewerkers bij Promedico om
de zorg beter te maken met behulp van slimme IT. Ik
ben nu veertig en maak al dertig jaar op dezelfde
manier een afspraak bij mijn huisarts: telefonisch.
Dat wil ik mijn kinderen niet langer aandoen.’
Verheijen: ‘De afgelopen weken hebben we veel
contact gehad met huisartsen en assistentes, in de
praktijken en telefonisch. Ter plekke de problemen
aanschouwd. Ik besef terdege dat er dingen niet
goed zijn gegaan. Een aai over de bol of een arm
om iemand heen is dan een logische reactie. Als ik
aan assistenten vroeg “Hoe gaat het met jullie?”,
dan werd de vraag vaak omgedraaid en zeiden ze:
“Maar hoe gaat het nu met jou?” Het knuffelgehalte is dan wel heel hoog.’
Witteman: ‘We zijn de afgelopen week met een
achtkoppige delegatie naar een klant gegaan die
een veelheid aan problemen ervoer. Aan een klant
in diezelfde plaats die geen enkele hinder ondervond hebben we gevraagd of we ook daar mochten
langskomen. Dan wordt er direct gezegd: “Het

loopt hier als een zonnetje, maar jullie zijn van
harte welkom. Alles wat we kunnen doen om
gedupeerden te helpen, willen we ook doen.”
Hartverwarmend.’
Een wens voor de toekomst?
Verheijen: ‘Ik wil niets liever dan dat onze klanten
meer dan tevreden zijn over de stabiliteit en de
performance van Promedico-ASP. We zijn heel blij
dat een deel van de gebruikers de vooruitgang al
goed merkt. Dat moet voor iedereen gelden.’
Witteman: ‘En dat gaan we ruim voor dit artikel
verschijnt realiseren. Mensen moeten tegen die
tijd echt zeggen: “We ervaren een duidelijke
verbetering.”’
Van der Wielen: ‘Als zorgverlener mag je verwachten dat je applicatie het altijd probleemloos doet.
Dat verwachten we van de bank, van de overheid
en dat mag ook van ons verwacht worden. Voor
minder doe ik het niet, dat staat als een paal
boven water.’

Waar staat Promedico-ASP op dit moment? EIND OKTOBER 2019
Sinds het interview in september
2019 zijn de nodige stappen ondernomen om Promedico-ASP verder te
stabiliseren. Op 22 oktober heeft
Promedico een enquête verstuurd
naar al haar gebruikers. De resultaten
laten zien dat gebruikers duidelijk
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verbetering ervaren.
Marijt Witteman: ‘We zijn blij dat de
aanpassingen het gewenste effect
hebben. Uiteraard zijn wij pas tevreden als alle gebruikers optimaal kunnen werken. De stabiliteit van Promedico-ASP heeft onze hoogste priori-

teit. Gedurende deze periode hebben wij van onze klanten ook feedback gekregen op functionaliteit die
zij graag toegevoegd zien. Daar zijn
wij ook mee aan de slag.’

Er is een slinkende, maar helaas substantiële groep achterblijvers in de zorg die
nog altijd voornamelijk met papieren verslaglegging en overdracht werkt. Voor
de huisarts is het digitale medische dossier toch de norm. Van hieruit wordt gewerkt en dit moet alle informatie bevatten. Dat betekent dat het goed is om
papieren brieven, uitslagen, enzovoort van anderen zo veel mogelijk te scannen.
Dat bevordert de eenheid van het medisch dossier. Moeten we de papieren versies bewaren na het scannen? Gelukkig niet.

Moetenwe
euthanasieverklaringen
scannen?

ROELFNORG

ROELFNORG@MEDITTA.NL

Geldt dit dus ook voor euthanasieverklaringen?
Ja en nee. Ja, want in principe is er geen verschil tussen specialistenbrieven en euthanasieverklaringen, niet-reanimeerverklaringen, medische volmachten, enzovoort. Deze laatste mogen
we dus ook scannen en digitaal bewaren. Nee,
omdat er wel een relevant verschil is tussen de
specialistenbrief en een euthanasieverklaring. De
specialistenbrief wordt ook nog bewaard door de
specialist en is daarom te allen tijde opnieuw
opvraagbaar. Voor de euthanasieverklaring ligt
dat (vaak) anders. Zeker als euthanasie heeft
plaatsgevonden: we kunnen het de patiënt dan
niet meer vragen. Dit geldt ook voor de medische volmacht: als deze nodig is, zal het vaak zo
zijn dat de patiënt zelf zo’n volmacht niet meer
goed opnieuw kan bevestigen. Daarom moet het
wel 100 procent zeker zijn dat zo’n verklaring
authentiek is en dat er niet door het scannen
twijfel kan ontstaan over de echtheid van deze

verklaringen. Een papieren versie wordt in dat
opzicht betrouwbaarder gevonden dan een digitale versie.

Papierenwilsverklaringenbewaren

Het beste is om de papieren wilsverklaringen na
het scannen te bewaren. Toch nog een ordner in
de kast dus. Uiteraard kan deze worden geschoond na het overlijden van de patiënt, wanneer er geen euthanasie heeft plaatsgevonden.
Of nadat de toetsingscommissie heeft geoordeeld
dat de euthanasie lege artis heeft plaatsgevonden. Normaal gesproken heeft de papieren versie
dan zijn functie verloren. Voor de digitale versie
geldt dan de normale bewaartermijn (zoals voor
het gehele dossier).
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden?
Stuur een mail naar secretariaat@nedhis.nl!

TOCHNOGEENORDNERINDEKASTDUS
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toetst voor de huisarts Formulariumgericht Voorschrijven

GROOT SUCCES:
70% VAN ALLE HUISARTSENPRAKTIJKEN
NEEMT DEEL AAN FGV
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

LEEFSTIJLCOACHINGSAPP VOOR DIABETESPATIËNTEN

Nieuwee-healthtoepassing:MiGuide

Sinds 30 augustus is MiGuide te downloaden op uw smartphone. MiGuide is een nieuwe leefstijlcoachingsapp
voor patiënten met diabetes mellitus type 2. Deze
e-healthtoepassing is gemaakt om diabetespatiënten te
begeleiden bij het op een duurzame manier verbeteren
van hun leefstijl, onder begeleiding en toezicht van hun
huisartsenpraktijk.

LISETTE HAARS

LISETTE.HAARS@MIGUIDE.NL

I

n de app worden patiënten gecoacht op beweging en voeding.
Zo kan de patiënt bewegings- en
voedingsdoelen instellen. Per doel
wordt de patiënt uitgedaagd om
iedere dag kleine stapjes te zetten om
dat doel te behalen. De app is gekoppeld aan het medisch dossier van de
huisarts. Deze medische gegevens,
voorkeuren die de patiënt invoert en
zijn gedrag op het gebied van voeding
en beweging vormen de input voor
coaching door digitale assistente Noor.
Noor is er ook voor hulp- en kennisvragen, en toont bijvoorbeeld filmpjes
over hoe je een squat goed uitvoert.

Goedevoorbereidingophet
consult

MiGuide is het digitale verlengstuk
van de praktijk. Zo kunnen patiënten
in de app hun aanstaande consult
voorbereiden. De consultvoorbereidingsmodule voor het diabetesjaargesprek van het NDF is hiervoor in de
app geïntegreerd. Een patiënt kan
aanklikken waar hij/zij het tijdens het
consult graag over wil hebben, bijvoorbeeld over voeding, stress of medicijngebruik. De patiënt kan ook notities maken, die zichtbaar zijn voor de
huisartsenpraktijk op het zorgverlenersportaal. Hier is ook zichtbaar hoe
de patiënt de app in de afgelopen

periode heeft gebruikt. Op deze manier gaan zowel de patiënt als de zorgverlener goed voorbereid het consult
in.

Betrouwbarebronnen

MiGuide is een initiatief van PEX life,
ExpertDoc en TNO. Deze bedrijven
zijn gericht op het ontwikkelen van
digitale oplossingen voor de gezondheidszorg, medische beslisondersteuning en innovaties. Alle content in de
app is gebaseerd op wetenschappelijke
literatuur en richtlijnen. Ook wordt er
gebruikgemaakt van betrouwbare
bronnen, zoals Thuisarts, en mag
MiGuide het DiHag en de Nederlandse
Diabetes Federatie als kennispartner
noemen.
Momenteel zijn 53 huisartsen betrokken bij de proeftuin. Meedoen kan
nog steeds! Meer informatie en een
aanmeldformulier is te vinden op
www.miguide.nl.
Er wordt op dit moment nog niet gekoppeld met Medicom en HIX. Houd de
website van MiGuide in de gaten.
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RTFM of RTTT(FD)
roelfnorg@meditta.nl

Wie kent Frits Bom nog? De voormalige Vakantieman had
op televisie een item waarin mensen op hun vakantiebestemming moesten aangeven waar zij verbleven. Mensen
in zwembroek gaven hoog op van het heerlijke land waarin zij waren. Maar waar dat op de wereld was? Ze konden
het niet zeggen. Vaak hilarisch: vakantiegangers in Denemarken wezen Turkije of India aan, mensen in Griekenland meenden in Schotland te zijn. Voor de jongeren onder
ons: op Youtube heeft Powned een recentere versie gepost,
waarin mensen worden gevraagd om Nederland op de
landkaart aan te wijzen. Dat valt nog niet mee!
Altijd leuk, zo te kunnen lachen om de domheid van een
ander. Geen beter vermaak dan leedvermaak, en dat geldt
ook voor onze kijk op de onderontwikkelde medemens.
Totdat we beseffen dat ons een spiegel voorgehouden
wordt. Dat we eigenlijk naar onszelf kijken.
Op internet vond ik diverse meldingen van een onderzoek
dat een Britse hulplijn heeft gedaan voor mensen die vastlopen met hun pas aangekochte apparaten. Hoewel het
wetenschappelijk op zijn minst rammelt, toch maar de
conclusies: 64% van de mannen die aanklopten om hulp
bleek de handleiding niet gelezen te hebben. Bij vrouwen
was dat ‘slechts’ 24%. Het mooie van zulke berichtjes is
dat iedereen er plezier aan beleeft. Mannen schateren bij
de gedachte dat 76% van de vrouwen de handleiding kennelijk niet begrijpt. Vrouwen krullen de mondhoeken om
die domme mannen die niet eens de handleiding raadplegen.
Er is maar één tip: Read the f****** manual!
Vaak gebruiken we de computer zoals we op vakantie
gaan: we stappen in het vliegtuig, gaan aan het strand lig-

22 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2019

gen en als de Vakantieman langskomt hebben we geen idee
waar we zijn. Ofwel: we drukken op de knop en gaan ervan uit dat de software volledig intuïtief helpt bij wat we
willen doen. Maar als we onze computer zo inzetten, missen we al de opties die we niet kennen, waar we niet naar
op zoek zijn en die tóch in ons HIS zitten. Opties die vaak
tóch wel handig zijn, als je maar beseft dat je iets misschien op een andere manier slimmer zou kunnen doen!
Dat bleek onlangs in onze regio bij diverse bijeenkomsten
over het LSP, patiëntportalen, PGO’s en telehealth. Nogal
wat collega’s wisten niet waar alle knopjes, uitklapmenuutjes en vinkjes voor dienden die het leven van de HIS-gebruiker zoveel gemakkelijker kunnen maken. Ze bleken op
een vaste manier te werken, routinematig, zonder ooit
meer nieuwsgierig te kijken of het ook handiger zou kunnen.
Met het toenemende aantal vrouwen in de huisartsgeneeskunde is er op zichzelf wel hoop: de handleidingen zullen
in ieder geval vaker gelezen worden. Maar: handleidingen
zijn meestal opgesteld door techneuten. Die beschrijven
vaak prima wat het programma kan en hoe het dat doet.
Maar niet waaróm je dat zou willen en wat het nut ervan
is. En welke manier de handigste is. Terwijl de meesten
van ons simpelweg dummies zijn. Gewone gebruikers, die
juist dáárin geïnteresseerd zijn.
Voor onze regio betekent dit dat we een serie zeer praktische nascholingen gaan organiseren: gericht op het praktisch gebruik van de computerprogramma’s die voor ons
huisartsen ontwikkeld zijn.
We verwachten een hoge opkomst onder onze mannelijke
collega’s. Je hoeft er immers geen handleiding voor te lezen. Maar ook de vrouwelijke collega’s kunnen gerust komen. Want begrijpen hoef je de handleiding dus ook niet.
Hands-on, praktische uitleg is wat we allemaal nodig hebben.
Wat mij betreft dan ook niet: Read the f****** manual,
maar: Read the tip & trick (for dummies)!
En dan hoop ik dat we alles zoveel gemakkelijker kunnen
doen, dat we tijd overhouden. Misschien zelfs wel genoeg
voor een korte vakantie in Griekenland (of Schotland).
All-inclusive, natuurlijk.

CHRISTIEMANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

NEDHIS

DEMODAG

2019

FOTO’S MICKEY GRAAFLAND

‘Ergebeurtkrankzinnigveel.
Wemoetensamenslimme
keuzen maken’

Op woensdag 25 september jongstleden vond
de jaarlijkse NedHIS Demodag plaats in de Schola Medica te Utrecht. De opkomst was goed en
traditiegetrouw demonstreerden praktijkmedewerkers mogelijkheden en onmogelijkheden in
hun HIS, deze keer rond het thema episodegericht registreren.

N

a de demonstraties in zes verschillende HISsen over episodegericht registreren (waarover u meer leest in het artikel ‘De episodelijst is geen museum’ op pagina 26) waren er demo’s
over LSP-uitwisseling, mobiel werken en niveaus van

bevoegdheid in het HIS. In de middag werden de
aanwezigen bijgepraat over verschillende projecten:
de ontwikkeling van zorginformatiebouwstenen,
voorbereidingen in het kader van OPEN en de stand
van zaken rond dossieroverdracht.

Demomobielwerken

We doen heel veel mobiel en digitaal: onze vakantie
boeken, boodschappen doen, post ontvangen… Bijna iedereen heeft een smartphone, tablet of laptop.
Maar welke huisarts gaat er geregeld met zijn HIS
‘op stap’? De doorsneedokter blijkt nog steeds een
uitdraai op papier in zijn tas te stoppen.
Huisarts Tejo Janssen laat zien hoe mobiel werken
met CGM HUISARTS gaat. Hij logt hiervoor op afstand in op zijn pc in de praktijk. Om zijn laptop
hiervoor geschikt te maken heeft hij een speciaal
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Mariëtte Willems

Leo van Rooijen, dagvoorzitter

Manon Kuilboer

Deelnemers over
de demodag 2019:
‘Ik heb veel opgestoken
en ben onder de indruk
van de inspanningen
die gepleegd worden.
Sommige processen
blijken heel taai, omdat
ze in verschillende
werelden, belangen en
culturen spelen. Het kost
tijd, maar met horten en
stoten komen we verder.
De sector is heel goed
bezig.’
‘Er gebeurt krankzinnig
veel.’
‘Deze demodag is
waardevol, we moeten
nieuwe huisartsen en
waarnemers veel
meer meenemen.
De gemiddelde leeftijd
van deze zaal moet
naar beneden.’

Masha Korenromp en Robert Wladasch

programma nodig om een veilige verbinding
tot stand te brengen. Het vraagt meerdere
handelingen en wat geduld om dat voor elkaar te krijgen. Hij noemt als voordeel dat hij
alle gegevens bij de hand heeft. Hij kan alles
direct administratief afhandelen en de spoedverwijzing is veel completer.
Huisarts Leo van Rooijen demonstreert mobiel
werken met Promedico ASP. Dit HIS werkt in
een browser, dus inloggen op je pc in de praktijk is niet nodig. Leo logt met zijn tablet direct in op het HIS met zijn digipas. ‘Ik kan alles doen, recepten sturen, deelcontacten aanmaken, een verwijzing naar de SEH. Ik vind
het fantastisch werken.’
Tijdens de discussie blijkt dat koudwatervrees,
niet weten ‘hoe het moet’ en het slepen met
een laptop drempels zijn. De huisartsen die er
eenmaal aan beginnen, willen echter niet
meer anders.

Demo LSP bij waarneming

Huisartsen Robert Wladasch en Tejo Janssen
demonstreerden hoe zij gebruikmaken van
het LSP bij intercollegiale waarneming, dus
zonder te moeten inloggen in een andere
praktijk. In Promedico VDF wordt de professionele samenvatting opgevraagd van een
waarneempatiënt. Vervolgens kan de arts on-
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der andere een deelcontact aanmaken, iets
voorschrijven en het contact afronden, waarna de eigen huisarts van deze patiënt via het
LSP een waarneembericht ontvangt. De eigen
huisarts kan nog wijzigingen doorvoeren en
het deelcontact koppelen aan eerdere knieklachten. Tijdens de discussie blijkt dat er nog
grote verschillen zijn in ervaringen met het
LSP en ook met het percentage toestemmingen van patiënten.

Demo Bevoegdheden in het HIS

Huisarts Caroline Norg presenteerde een
nieuwe functionaliteit van MicroHIS op het
vlak van bevoegdheden. De ‘Tweede Orde Bevoegdheid’ zorgt ervoor dat medewerkers niet
alle dossiers kunnen inzien. Eerst verdeel je
de patiënten in groepen en vervolgens geef je
per groep aan welke (externe) zorgverleners
de patiëntgegevens mogen zien. Zo ziet een
POH-ouderenzorg of wijkverpleegkundige bijvoorbeeld alleen die patiënten voor wie zij
zorgt. Een uitbreiding op de Tweede Orde Bevoegdheden is dat je per medewerker ook de
toegang tot gegevens in patiëntendossiers
kunt beperken op basis van ICPC-codes.

Moetjes en mooie ontwikkelingen
Bij de opening gaf dagvoorzitter Leo van
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Pascale Hendriks
Caroline Norg

Tejo Janssen

Rooijen het al aan: ‘Er komt meer op ons af
dan goed voor ons is. Het programma van de
HIS-leveranciers zit voor het komende jaar al
vol en er is nauwelijks ontwikkelcapaciteit
voor andere dingen dan wat moet.’
De aanwezigen werden over een aantal
landelijke ontwikkelingen bijgepraat. Zo
vertelde Gert Koelewijn, productmanager
bij Nictiz, hoe het staat met de ontwikkeling
en invoering van zorgbrede zorginformatiebouwstenen (zie ook het artikel op pagina
30). Mariëtte Willems, huisarts en medewerkers bij het programmabureau, vertelde
over de gevolgen van OPEN voor huisartsenpraktijken en HIS-leveranciers. Enkele
aanwezigen gaven aan zich zorgen te
maken over de haalbaarheid van openstelling per 1 juli 2020 en stelden juridische en
organisatorische vragen, die zo goed mogelijk beantwoord werden. Ook was er bij een
aantal huisartsen nog steeds twijfel over het
nut en de noodzaak van digitale openstelling. Waarop de intentie van OPEN nog eens
werd benadrukt: OPEN wil de mogelijkheden van contacten langs de elektronische
weg versoepelen en verbeteren, om zo
de samenwerking met de patiënt te verbeteren.

Jonathan Bouman

Samen slimme keuzen maken

Manon Kuilboer (VZVZ) vertelde hoe dossieroverdracht op basis van zorginformatiebouwstenen (zibs) verbeterd wordt. Ze vertelt dat er een mijlpaal is bereikt, want ‘correspondentie’ is toegevoegd. Dankzij de zib
kan straks willekeurig welk HIS bij een
binnenkomend dossier de correspondentie
goed herkennen en opbergen, met behoud
van informatie en structuur. Manon: ‘Prioriteit één is het inbouwen van de nieuwe
bouwstenen voor ketenzorg en correspondentie. Het streven is dit in 2020 te doen.
Maar er ligt meer huiswerk. Het mooie van
de zibs is dat we deze op heel veel manieren
gaan inzetten, bijvoorbeeld in OPEN, het
Generiek Formularium, de pneumokokkencampagne, medicatieveiligheid… Op het
moment dat de zibs beschikbaar zijn wordt
ook de kracht van het hergebruik ervan concreet. Er is veel werk te verzetten en we kunnen de tijd maar één keer besteden. Laten
we dus gezamenlijk slim keuzen maken en
tijd spenderen aan zaken die het grootste
verschil maken in het dagelijks werk!’

‘De urgentie voor
afstemming van de ICTagenda is vandaag meer
dan duidelijk geworden.’
‘Mooi om te zien hoe de
HISsen concepten vergelijkbaar en uitwisselbaar
hebben opgepakt.’
‘De ICT-agenda en
planning worden buiten
ons om bepaald. Als
leverancier moeten we
vervolgens nee zeggen
tegen gebruikers. Dat
baart mij zorgen.’
‘Het was als vanouds leuk
om alle bloedgroepen
naast elkaar te zien.’
‘Het was een andere dag
dan voorheen, waarin de
nadruk veel meer op het
gezamenlijke lag en dat
in een positieve sfeer. Dat
belooft veel goeds voor
de volgende demodag.’
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EPISODEGERICHT REGISTEREN TIJDENS
DE NEDHIS DEMODAG 2019

‘De episodelijst
is geen museum’
Het doel van episodegewijs registreren (EGR) is
het overzichtelijk maken van alle informatie
rond één gezondheidsprobleem. Dit systeem
hanteren we al zo’n twintig jaar en vaak staan
er inmiddels tientallen episodes onder elkaar in
ons HIS. Daardoor lijkt het overzicht soms juist
ver te zoeken. Tijdens de NedHIS Demodag
demonstreerden praktijkmedewerkers in zes
verschillende HISsen manieren om te filteren,
koppelen en ordenen in de episodelijst en werd
er gediscussieerd over (on)mogelijkheden en
wensen rond EGR.

D

e episodes in de episodelijst worden bij
opening van een dossier standaard in een
bepaalde volgorde getoond. Bovenaan staan
de actieve episodes met attentiewaarde (ook wel
probleemstatus genoemd), dan volgen de inactieve
episodes met attentiewaarde met daaronder alle
episodes zonder attentiewaarde. In sommige HISsen kun je de ‘actieve termijn’ van een episode zelf

‘JE KUNT VAN ALLES
MET ICT BEDENKEN,
MAAR DE BASIS LIGT IN
CONSEQUENT HANDELEN’
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bepalen, in andere is de termijn standaard vastgesteld. In dat geval worden episodes meestal na een
jaar zonder zorgactiviteit automatisch gesloten. In
alle HISsen is het mogelijk om de episodelijst op
verschillende manieren te sorteren, bijvoorbeeld op
begindatum, de datum van het laatste contact, de
ICPC-code of de titel. Medicom laat zien dat prioriteren in de volgorde van de episodelijst ook mogelijk is
door het toekennen van een cijfer.

Wijzigen, toevoegen en samenvoegen

‘Een episode wijzigen of toevoegen is in alle HISsen
niet ingewikkeld. Alle systemen ondersteunen de
huisarts door aan te geven dat een episode volgens
het NHG attentiewaarde moet hebben. Sommige
HISsen wijzen er ook op wanneer een episode al bestaat. Het zou mooi zijn als de systemen in deze melding niet alleen exact dezelfde, maar ook vergelijkbare episodes meenemen, geven aanwezigen aan.
De Promedico VDF-huisartsen laten zien dat in hun
systeem deelcontacten makkelijk te verplaatsen zijn:
‘In de episode vink je aan welke regel je naar een andere episode wilt verhuizen.’ De huisartsen die met
MicroHIS werken vertellen dat de functie samenvoegen heel prettig werkt: ‘Als je bij iemand drie keer
“luchtweginfectie” hebt staan, kun je deze episodes
samenvoegen en de episodenaam aanpassen, bijvoorbeeld in “recidiverende luchtweginfectie”.’ Deelcontacten kunnen zij aan meerdere episodes koppelen.

Bundels

Sommige episodes hebben met elkaar te maken, omdat het controlebeleid en de behandeling overlap
vertonen. Het inzicht in het ziektebeloop wordt vergroot als deze episodes ook in samenhang worden
getoond. Hiervoor zijn de episodebundels bedacht.

CHRISTIEMANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

In Promedico ASP zijn de NHG-bundels beschikbaar,
bijvoorbeeld de bundels artrose, diabetes en astma/
COPD. De weergave kun je aan- en uitzetten. Naast
de standaardbundels worden eigen bundels gedemonstreerd, waaronder de bundel ‘sportblessures’.
Bij iedere patiënt met twee of meer van dit soort
blessures wordt deze bundel automatisch actief. Ook
is er een bundel ‘kleine klachten’ voor zaken als
neusbloedingen, wintertenen en wormen: ‘Dat ruimt
lekker op!’
Ook in CGM HUISARTS zijn de NHG-bundels beschikbaar, maar de huisartsen die met dit HIS werken zijn vooral fan van de eigen maatwerkbundels.
Zo zijn er een fracturenbundel en een patiëntgebonden bundel: ‘Die episodes wil ik in mijn brief meenemen.’
In OmniHis Scipio zijn geen bundels te gebruiken. Je
kunt wel een kleur toekennen aan een type episode,
om zo meer overzicht te creëren.
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sen zelf? Daarover discussiëren de deelnemers na afloop van de demonstraties.

DisciplinemethulpvanICT

Volgens de een is een groot deel van de problematiek terug te voeren op discipline. ‘Je kunt van alles
met ICT bedenken, maar de basis ligt in consequent
handelen.’ De ander geeft aan dat ICT daarin juist
ook kan ondersteunen. Bijvoorbeeld door voorstellen
te doen om zaken te koppelen en door het aanmaken van nieuwe episodes af te remmen. Want consequent handelen is moeilijker naarmate er steeds
meer mensen in één dossier werken en de werkdruk
hoog is. Bovendien doet zich ‘vervuiling van buitenaf’ voor, vanuit de HAP of door binnenkomende dossiers van nieuwe patiënten. Het zou ook helpen als
de verschillende systemen eenduidiger werken. Dat
is handig voor waarnemers, terwijl nieuwe huisartsen dan gerichter geschoold kunnen worden.

Hoekanhetbeter?

Er zijn dus allerlei manieren om de episodelijst ‘netjes te houden’. Iedereen kan episodes een probleemstatus of attentiewaarde geven en episodes afsluiten,
wijzigen of hernoemen. Elk HIS beschikt over sorteer- en filterfuncties. De mogelijkheden binnen de
HISsen voor samenvoegen en koppelen verschillen
wel sterk. Waarom blijft het ondanks de huidige mogelijkheden toch zo moeilijk om het overzicht te
houden? En ligt de oplossing in ICT of bij de huisart-

DESYSTEMENZOUDEN
OOKVERGELIJKBARE
EPISODES MOETEN
KUNNEN MEENEMEN
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WIJZIGINGEN IN DE NHG-BUNDELS DE DANKZIJ DEMODAG 2018

‘We willen dubbelingen en
onduidelijkheid over
terminologie voorkomen’
Vorig jaar was ‘overzichten’ een van de thema’s tijdens de
demodag. Er werden bugs geconstateerd en wensen geuit,
ook op het vlak van de episodelijst en NHG-bundels.
Maret Zonneveld – huisarts in Houten en wetenschappelijk
medewerker bij het NHG Programma Informatisering Huisartsenzorg – nam de opmerkingen ter harte en ging ermee
aan de slag.

‘S

ommige episodes kwamen
voor in meerdere bundels’,
vertelt Maret. ‘Nierinsufficiëntie bijvoorbeeld. We hebben in
afstemming met kaderhuisartsen
wijzigingen in de tabel aangebracht om dit soort dubbelingen en
onduidelijkheid over terminologie
te voorkomen.’

Nieuwe bundels

‘Alles wat met CVRM te maken
heeft komt nu in één bundel. En de
bundel hart- en vaatziekten hebben we omgedoopt tot ischemische
hartziekten. In de standaardbundel
CVRM komen zaken als hoge
bloeddruk, hoog cholesterol, roken, adipositas. Daar is ook de
nierfunctiestoornis in terecht gekomen. Het gaat erom dat alle aandoeningen die eenzelfde behande-

ling vragen bij elkaar worden gezet. Nierinsufficiëntie zit niet meer
in de diabetesbundel, maar verdwijnt bij de diabetespatiënt zeker
niet uit het blikveld. Want bij iemand met diabetes verschijnt eigenlijk ook altijd de CVRM-bundel.
Verder gaven huisartsen tijdens de
demodag 2018 aan bundels te missen voor ggz-aandoeningen en
huidmaligniteiten. Deze hebben
we gemaakt en ze zijn zo goed als
af. De geactualiseerde tabel Episodebundels wordt binnenkort uitgeleverd aan de softwareleveranciers.’

Korter is niet per se beter

Om meer overzicht te krijgen in de
episodelijst werd tijdens de demodag 2019 geopperd om het aantal
toegestane episodes in een dossier
te maximeren. Daarover zegt Maret: ‘Ik denk dat we niet per se
naar korte episodelijsten moeten
streven. Je wilt vooral snel kunnen
vinden wat je nodig hebt. Daarvoor kun je gebruikmaken van verschillende tools. Een lange lijst ziet
er misschien niet overzichtelijk uit.
Bedenk dat je niet naar een tekstverwerker kijkt, maar naar een intelligent systeem waar je gebruik

‘BEDENK DAT JE NIET NAAR EEN
TEKSTVERWERKER KIJKT, MAAR
NAAR EEN INTELLIGENT SYSTEEM’
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Leren registreren
Wie goed registreert heeft daar later profijt van. Het invoeren van gegevens en het later overzichtelijk uitlezen
moeten eenvoudig zijn. Zowel aan de kant van het invoevan moet maken. Naast de attentiewaarde en de mogelijkheid om
episodes te sluiten, zagen we tijdens de demo’s verschillende goede filteropties in de HISsen. Door
op de letter van een tractus te filteren komt bijvoorbeeld alles rond
urineweginfecties onder elkaar te
staan.’

Behouddenuance

‘Als je gaat streven naar korte episodelijsten, kun je als huisarts het
beste van alles zeggen dat het een
verkoudheid is. Daarmee verlies je
echter de nuance en dat kan niet
de bedoeling zijn. De juiste code
gebruiken helpt bij het vindbaar en
uitwisselbaar maken van informatie. Maar context en interpretatie
spelen altijd een rol bij het beoordelen van een medische situatie.
Daarom geef je met vrije tekst aan
wat er precies aan de hand is. Als
je in de vrije tekst goed weergeeft
wat er speelt, zie je later bijvoorbeeld direct dat iemand niet gewoon een standaardurineweginfecties heeft gehad, maar daarbij ook
te maken had met “weefselinvasie
die niet goed reageerde op therapie”. Zo kan je ook een “milde depressie” goed onderscheiden van
een “recidiverende ernstige depressie met klinische opname en suïcidaliteit”. Door gebruik te maken
van zowel standaardinformatie als
vrije tekst is het voor jezelf, maar
ook voor anderen beter mogelijk
om het werk goed uit te voeren.’

ren (de praktijkmedewerkers) als aan de kant van het gebruiksgemak (de HISsen) is nog winst te behalen. Welke
rol kan (na)scholing spelen?

A

Albert van der Veer

lbert van der Veer, huisarts
en opleider: ‘We moeten
jonge huisartsen beter leren
registreren. Als je de huidige ADEPDrichtlijn aan huisartsen in opleiding
laat lezen, hebben ze veel vragen. In
hun ogen is het een werkdocument
dat voortborduurt op een geschiedenis die zij niet kennen. Het vraagt
toelichting en knowhow. Het zou
jonge huisartsen ook helpen als de
HISsen meer op eenzelfde manier
werken, zodat je tijdens de opleiding
al beter kunt leren hoe je in de praktijk goed kunt registreren.’

Inter-HIS-denktank ADEPD

NieuwePINoverregistreren

Niet alleen jonge, nieuwe huisartsen
hebben vragen over registreren, zo
blijkt tijdens de demodag. Ieder
houdt er een eigen werkwijze op na.
Dit komt het overzicht in dossiers
niet ten goede. Daarom ontwikkelt
het NHG op dit moment een PIN
(programma voor individuele nascholing) over ADEPD-registreren.

‘WE MOETEN
JONGEHUISARTSEN
BETER LEREN
REGISTREREN’

In aanloop naar de demodag
2019 is er een werkgroep rond
ADEPD-registreren opgericht,
de Inter-HIS-denktank ADEPD.
Doel van de werkgroep is het
in kaart brengen van problemen, deze onder de aandacht
brengen bij de betrokken partijen, om vervolgens samen tot
oplossingen en verbeteringen
te komen. De werkgroepsleden
zijn Vok Buur, Casper Tombrock
en Jeroen van der Lugt.
Wilt u iets inbrengen in de
werkgroep of een bijdrage
leveren?
Neem dan contact op met Vok
Buur, v.buur@zorgring.nl.
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Zorgbrede zibs: wat gaat de h
Naast zorgprofessional is de huisarts tegenwoordig ook dataleverancier. Met 55 miljoen
patiëntcontacten per jaar beschikken de huisartsen over veel gegevens. Het komt de
continuïteit en kwaliteit van zorg ten goede als deze veilig, snel te delen en eenduidig
zijn. Eenduidigheid betekent dat je dezelfde taal spreekt, zodat huisartsen met meerdere
zorgverleners gegevens kunnen wisselen. Zorginformatiebouwstenen (zibs) bieden hiervoor de oplossing.

P

roductmanager van de informatiestandaard
Huisartsenoverdrachten Gert Koelewijn
(Nictiz) vertelde tijdens de NedHIS Demodag
over de stand van zaken. In SynthesHis geeft hij
antwoord op vijf veel gestelde vragen over zibs.

Waarom worden er zibs ontwikkeld?

Informatie uitwisselen vanuit het HIS is niet nieuw,
we doen het al jaren volop met de professionele samenvatting en het retourbericht. De berichten uit de
informatiestandaard Huisartsenoverdrachten zijn toe
aan vernieuwing. Door de vraag naar nieuwe soorten berichten, zoals dossieroverdracht en verwijzingen, is een herziene opzet van deze informatiestandaard noodzakelijk. Met zibs is dat mogelijk. Ze zorgen ervoor dat nieuwe berichten flexibel te realiseren en te onderhouden zijn.

Hoe bieden zibs een oplossing?

Het generieke informatiemodel van een zib is bruikbaar in verschillende berichten die door huisartsen
worden uitgewisseld. Door een bericht op te knippen
in kleine, voor elk systeem herkenbare brokjes informatie, kan elk systeem de informatie goed ordenen
en opbergen. Een zib is zo’n herkenbaar brokje informatie. Het bevat gegevens die bij elkaar behoren. De
zib Medicatieafspraak bevat uiteraard het geneesmiddel, maar bijvoorbeeld ook de naam van de zorgverlener die de afspraak met de patiënt heeft gemaakt.

Hoe worden zibs ontwikkeld?

De werkgroep (NHG, VZVZ, Nictiz en ICT-leveranciers van HISsen) bekijkt welke zibs voor de huis
artsenzorg wenselijk zijn. Vervolgens wordt per gewenste zib bekeken of we een zib kunnen hergebrui-
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ken en aanpassen of dat er een nieuwe zib ontwikkeld moet worden. De werkgroep dient een voorstel
in bij Nictiz, dat de voorstellen met de andere relevante partijen uit het veld bespreekt. Vervolgens
vindt er nog de nodige toetsing plaats, onder andere
via de open consultatie. Ten slotte stelt de Autorisatieraad zibs (met vertegenwoordigers van diverse
partijen uit het zorgveld, waaronder het NHG) de
zibs definitief vast. De volgende stappen zijn het inpassen van de zibs in de informatiestandaard Huisartsenoverdrachten en het realiseren van de technische uitwisselberichten. Deze kunnen vervolgens
ingebouwd worden in de informatiesystemen.

Wanneer merkt de huisarts iets van de
zorgbrede zibs?

De ontwikkeling van de zibs is een vrij technisch-
inhoudelijke exercitie, waar huisartsen niet veel van
merken. Als de zibs-systematiek is ingebouwd in de
HISsen gaan huisartsen ervaren dat ze iets anders
moeten registreren, conform de zib-Medicatieafspraak. Een gevolg hiervan is dat zij met meer zorgverleners gegevens eenduidig kunnen uitwisselen. Als
eerste worden de bouwstenen straks gebruikt binnen
de LSP-ketenzorg. Op dit moment lopen er op dat
vlak al pilots in verschillende regio’s en vanaf 2020
vindt de landelijke uitrol plaats.

Wat is de stand van zaken?

Op dit moment wordt gewerkt aan een flink aantal
zib-wijzigingsvoorstellen, zoals medicatieovergevoeligheid, behandelgrens en voorstellen voor nieuwe
zibs voor de informatiestandaard Huisartsenoverdrachten. Deze voorstellen worden zorgbreed besproken en de planning is dat veel hiervan (na goedkeuring) worden opgenomen in een nieuwe publicatie
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huisartsdaarvanmerken?

Gert Koelewijn, productmanager Nictiz

van de zibs. Deze staat gepland rond 1 september
2020 (‘Publicatie 2020’). Dat betekent dat na het
goedkeuren en verwerken van de wijzigingsvoorstellen en voorstellen voor nieuwe zibs vanuit Huisartsenoverdrachten deze zorgbreed gelden.

Meerinformatie

Nictiz ondersteunt partijen bij het gebruik van zibs:
van ontwikkeling tot en met toepassing in specifieke
zorgsituaties. Daarnaast heeft Nictiz het beheer van
de landelijke set zibs onder haar hoede: deze set
is bedoeld voor zorgbreed gebruik en is te vinden
op www.zibs.nl. Meer informatie over zibs, waaronder ‘veel gestelde vragen’, vindt u op
www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/.

Wat is de definitie van een zib?
Om zorgbrede informatie-uitwisseling eenduidig te maken,
zijn zorginformatiebouwstenen (zibs) ontwikkeld. Zibs worden
gebruikt om inhoudelijke c.q. functionele – niet technische –
afspraken vast te leggen voor het standaardiseren van de
informatie die wordt gebruikt in het zorgproces. De focus ligt
op klinisch relevante concepten die in verschillende zorgsituaties (use cases) en daardoor in verschillende informatiestandaarden herbruikbaar zijn. De inhoud van de zibs wordt
vooral bepaald door zorgprofessionals.
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Alles over informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk
Op woensdag 25 maart 2020 vindt voor
de 29ste keer hét congres voor huisartsen,
praktijkmanagers, assistentes, praktijkondersteuners en overig praktijkpersoneel
plaats. De hele dag wordt u geïnformeerd en
kunt u meepraten over tal van onderwerpen
die te maken hebben met de workflow in de
huisartsenpraktijk.
U kunt een keuze maken uit vele workshops.

Op het informatieplein staan tal van
bedrijven die u de laatste ‘snufjes’
kunnen laten zien en/of uw vragen
kunnen beantwoorden.
Het congres is geaccrediteerd voor
huisartsen, doktersassistentes
en POH’ers.
Zie voor meer informatie pagina 5.

Noteer in de agenda: NedHIS congres woensdag 25 maart 2020
Van der Valk te Vianen. Meer informatie op www.nedhis-congres.nl
Meld u aan voor de nieuwsbrief.

Alsjedoetwatje
deed,zaljekrijgen
watjekreeg
Kent u een school waarbij je opdrachten en toetsen maakt, maar
nooit verbeterd wordt? Alleen als u
het écht verkloot hebt? Ik in elk
geval niet en ik kan me ook niet
voorstellen dat iemand dit een didactisch effectieve methode zou
vinden. In de levenslange school
van het huisartsenvak is dit echter
vanzelfsprekend. En niemand die
hier iets aan doet, toch?
Daar ligt ze met haar ogen dicht,
kreunend en zuchtend van de pijn.
Bij het zacht aanraken van haar
buik slaat ze mijn hand weg. Is ze
heel erg ziek of speelt de Zuid-Europese achtergrond een rol in deze
presentatie? De vloeibare morfine
die ik in haar bil heb geïnjecteerd
helpt onvoldoende tegen de pijn en
ik kan niet anders dan haar vanuit
de huisartsenpost doorsturen naar
de spoedeisende hulp. Als ik thuis
wakker word na mijn nachtdienst
ben ik benieuwd wat de diagnose is
en hoe het met haar gaat. Om dit te
kunnen achterhalen had ik echter
haar gegevens ergens moeten noteren, waarmee ik de AVG had overtreden, om vervolgens de dienstdoende SEH-arts lastig te vallen
met vragen over een patiënt die hij/
zij zelf niet eens gezien heeft.
Een paar nachten later heb ik weer

dienst en opnieuw beoordeel ik een
vrouw met buikpijn. Ze houdt haar
ogen open en geeft geen krimp bij
het drukken in haar buik. Haar
man kijkt bezorgd naar haar, zij
kijkt mij glazig aan, wat mij doet
vermoeden dat ze zieker is dan dat
ze zich presenteert. Ze houdt zich
groot en het zou kunnen dat haar
Oost-Europese achtergrond hierbij
een rol speelt. In redelijk Engels
vertelt ze mij dat ze onlangs nog
gemenstrueerd heeft en behalve
buikpijn geen andere klachten
heeft. De urinestick kleurt paars
van de leukocyten en een urineweginfectie lijkt hiermee waarschijnlijk. Toch is dit geen typische
urineweginfectie. Maar wat dan
wel? Een taxi brengt haar naar de
spoedeisende hulp en als ik aan het
einde van mijn dienst telefonisch
navraag doe over het beloop, blijkt
ze een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap te hebben. In haar
beste Engels had ze mij niet duidelijk kunnen maken dat ze bloedverlies had gehad, wat niet leek op
haar normale menstruatie en ook
niet in haar cyclus paste. Voor hetzelfde geld had ik haar toch thuis
gelaten en behandeld voor een urineweginfectie. Als ze daarna veel
zieker was geworden en met een
ambulance naar het ziekenhuis was
vervoerd, had ik daar waarschijnlijk

nooit iets over gehoord. En had ik
later in een vergelijkbare situatie
mogelijk dezelfde beslissing genomen.
Hoeveel patiënten worden gezien
door huisartsen, bij wie het beloop
na het consult onduidelijk blijft? In
elk geval alle contacten op de huisartsenpost. Maar nog veel meer,
want het aantal waarnemend huisartsen groeit met het jaar, en omvat
inmiddels meer dan 30% van het
totaal. Daardoor behandelen duizenden huisartsen geregeld mensen
van wie ze nooit zullen weten wat
de invloed van hun handelen is.
Hoe kunnen we ooit leren van onze
beslissingen als we het resultaat
niet zien? Iedere niet vervolgde
casus is een verloren kans om morgen een betere arts te zijn dan vandaag. Dus laten we het mogelijk
maken om een patiënt te kunnen
vervolgen voor de klacht waarmee
deze zich bij ons presenteerde.
Dankzij een persoonlijk portfolio,
dat niemand anders in kan zien,
kunnen we leren hoe het beter kan.
Alleen zo halen we het beste uit
onszelf. Hoe gaan we dit doen?
Stuur mij een bericht en de bal gaat
rollen…

ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS
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DE CHATBOT DOET ZIJN INTREDE IN DE HUISARTSENPRAKTIJK

Deze assistente is
24/7 beschikbaar

De klantenservices van grote commerciële bedrijven maken er al langer gebruik van en
nu duikt de chatbot ook op in de medische wereld. Zo hebben acht huisartsenpraktijken
meegedaan aan een pilot om deze nieuwe manier van communiceren met de patiënt uit
te proberen. Op hun websites is Chantal te vinden, een digitale doktersassistente, die de
bezoeker vraagt hoe ze kan helpen. Wat zijn de bevindingen met deze chatbot?

H

enk Schers is huisarts bij
Thermion, een van de acht
pilotpraktijken. Hij is positief,
maar houdt wel een slag om de arm:
‘Mensen met een hulpvraag kunnen
op verschillende manieren contact opnemen met onze praktijk. De meesten
gebruiken de telefoon. De assistente
stelt dan vragen ten behoeve van de
triage, verwijst door naar informatiebronnen en plant afspraken in. Dit
logistieke proces kan worden overgenomen door Chantal, wat de assistente
in potentie tijd zou kunnen opleveren.’
Michael Kuntzel is waarnemend huisarts en betrokken bij de ontwikkeling
van Chantal. Hij vindt Chantal een
mooi en gemakkelijk te gebruiken product. ‘Als ik een praktijk zou hebben,
zou ik haar zeker inzetten. Ze ontlast
niet alleen de assistente, maar ook de
huisarts. Zo geeft ze na een triage uitgebreidere informatie dan de assistente normaal gesproken doet. Die schrijft
in de agenda bijvoorbeeld alleen maar
“hoofdpijn”.’

Wat vinden patiënten van de
digitale assistente?

Chantal is niet alleen bedoeld om de
assistente en de huisarts te ontlasten,
ze is ook een service aan de patiënt.
Zo is ze 24/7 beschikbaar en sluit ze
goed aan bij de manier van communi-
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FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

ceren die mensen tegenwoordig gewend zijn. Denk aan WhatsApp en de
chatbots van bedrijven als Bol.com en
Coolblue. Uit het onderzoek van de leverancier blijkt dat patiënten dit waarderen: ze beoordelen Chantal met vier
van de vijf sterren.
Ook Schers merkt dat patiënten chatten
via Chantal een leuke manier van communiceren vinden. ‘Het voordeel is dat
ze direct contact kunnen maken en
geen last hebben van een wachtrij. Wel
dragen ook patiënten verbeterpunten
aan. De belangrijkste is dat ze graag zelf
direct een afspraak zouden willen inplannen. Nu moeten ze wachten tot de
echte doktersassistente contact opneemt. Wat ze ook lastig vinden, is dat
ze niet weten of ze met een echt mens
of met een bot chatten. Ze hebben daarbij geen idee wat ze van de chat kunnen
verwachten en hoe deze eindigt.’
Sandra Jansen, assistente bij Thermion, vult aan: ‘Ik krijg soms van mensen terug dat ze te veel vragen moeten
beantwoorden over zaken die in hun
ogen niet relevant zijn, en dat ze relevante informatie juist niet kunnen invullen.’ Maar ze ziet voor de patiënten
ook een belangrijk voordeel: ‘Voor
mensen met gênante klachten is de
drempel om te chatten lager dan om
te bellen.’

Levert de digitale assistente
tijdwinst op?

Schers: ‘Het probleem zit hem in het
ontbreken van een koppeling tussen
Chantal en het HIS. Hierdoor kunnen
patiënten geen afspraken inplannen
en wordt de info die ze geven niet automatisch weggeschreven in hun dossier. Dit betekent dat de assistente dit
handmatig moet doen, wat haar tijd
kost.’ Jansen bevestigt dat: ‘Het kost te
veel tijd om alle contactverzoeken die
via Chantal binnenkomen te beantwoorden. Wij mailen en bellen dan
vaak voor niets, omdat patiënten hun
mail niet beantwoorden en telefonisch
niet bereikbaar zijn. Dat is frustrerend.
Het zou beter zijn als mensen zelf een
afspraak zouden kunnen inplannen,
pas dan heeft het voordeel.’
Wat Schers en Jansen zeggen komt
overeen met de feedback die de leverancier van de digitale assistente ook
van de andere pilotpraktijken heeft
ontvangen. Directeur Niels Greidanus:
‘Om ervoor te zorgen dat patiënten
zelf hun afspraken kunnen inplannen
moet Chantal worden aangesloten op
het HIS en daarvoor is een API-koppeling nodig. We zijn met meerdere HISleveranciers in gesprek om dat voor elkaar te krijgen. Een koppeling met de
online afspraakmodule van Medicom
is inmiddels gerealiseerd.’

IsertoekomstvoorChantal?

Greidanus: ‘Er ligt nu een basis, die
we kunnen opschalen. Ondertussen
gaan we door met de verdere ontwikkeling, zoals uitbreiding van de functionaliteit met een optie voor videoconsulting. Daarnaast zijn we in gesprek met Pharmeon om te bekijken
hoe de digitale assistente geïntegreerd
kan worden in het patiëntportaal. De
toegevoegde waarde daarvan is dat ze
dan uitleg kan geven over informatie
in het patiëntportaal met bijvoorbeeld
video’s. Ook hier kan Chantal gebruikt
worden ter initiatie van een triage.
Het verschil is dat voor het gebruik
van de digitale assistente in het
patiëntportaal de patiënt wel eerst
moet inloggen in zijn account, wat
voor de Chantal op de praktijkwebsite
niet nodig is. Beide mogelijkheden
kunnen naast elkaar gebruikt worden,

Wat is een chatbot?

Een chatbot is software die voor een
geautomatiseerde conversatie zorgt
tussen mens en computer. Het woord
is een samenstelling van de woorden
‘(to) chat’, wat kletsen betekent, en
‘robot’. De chatbot stelt voorgeprogrammeerde vragen, die als tekstballonnetjes op de website verschijnen.
Het is de bedoeling dat de patiënt
zijn antwoorden vervolgens intikt. De
ontwikkelaars van de chatbot hebben
van tevoren bedacht welke antwoorden mogelijk zijn en hoe de chatbot
daarop moet reageren. Bij Chantal
was daarbij het streven om er met zo
min mogelijk vragen achter te komen
wat de klacht is en welke impact deze
heeft op de patiënt.

Hoe werkt chatbot
Chantal?

De patiënt gaat naar de website van
de huisartsenpraktijk en klikt daar op
de ‘live chat’-knop. Vervolgens kan
hij kiezen uit verschillende opties,
zoals het maken van een afspraak of
het aanvragen van herhaalmedicatie.
Kiest de patiënt voor de optie om
een afspraak te maken, dan voert

ze zijn complementair aan elkaar.’
Kuntzel: ‘Ik heb er vertrouwen in dat
de digitale assistente een mooie toevoeging zal zijn aan het arsenaal van
communicatiemiddelen van de huisartsenpraktijk. Ze ontlast de assistente,
maar ook de huisarts. Jammer dat het
product nu los van het HIS gedraaid moet worden – het zou
mooi zijn als de HIS-leveranciers
voor een aansluiting zouden zorgen.’
Schers: ‘Het concept is goed, de
potentiële voordelen zijn tastbaar.
Wanneer de verbeterpunten zijn
doorgevoerd en geperfectioneerd,
dan is ze zeker een goede aanvulling voor de praktijk en zal ze absoluut veel tijdwinst opleveren.’
Ook Jansen verwacht profijt te
hebben van Chantal als die straks
is doorontwikkeld.

Chantal een triage uit zoals een echte
doktersassistente dat ook zou doen.
Indien nodig gebruikt ze foto’s of
filmpjes. Tevens zal Chantal waar mogelijk de patiënt verwijzen naar informatie op de website thuisarts.nl. Ze
geeft dus zelf geen medische adviezen. Wanneer een patiënt voldoende
heeft aan die informatie op thuisarts.
nl, hoeft er soms geen afspraak gemaakt te worden.
Chantal levert een intake-verslag, dat
de patiënt zelf heeft opgesteld. Het
verschil tussen thuisarts.nl en Chantal
is dat de eerste informatie geeft en de
laatste eenvoudige triages doet.

Wat is het verschil
tussen Chantal en
moetiknaardedokter.nl?

Zowel Chantal als de app moetiknaardedokter.nl doen aan de hand van
een set voorgeprogrammeerde vragen een triage. Ook geven ze allebei
advies over het wel of niet contact
opnemen met een arts. Het verschil is
dat de triage in moetiknaardedokter.
nl gebaseerd is op meerkeuzenvragen en in Chantal op een chat. Hierdoor kan de patiënt in Chantal zelf

informatie intikken en daarbij indien
nodig ook bestanden, zoals foto’s,
toevoegen. Verder kan via Chantal
herhaalmedicatie of een huisbezoek
worden aangevraagd, wat met moetiknaardedokter.nl niet mogelijk is.

Veiligheids- en
privacyeisen

Voor de communicatie tussen Chantal
en de doktersassistente wordt gebruikgemaakt van de KPN Zorg Messenger. Deze kan zowel via computers
als via smartphones lopen. De conversatie ziet er dan uit zoals een chatgesprek in bijvoorbeeld WhatsApp.
Met KPN Zorg Messenger als fundament voldoet Chantal aan alle wettelijke veiligheids- en privacyeisen. Zo
wordt de inhoud van de chats versleuteld verzonden naar de ZorgCloud van KPN en opgeslagen op
Nederlandse servers. Om ervoor te
zorgen dat Chantal ook voldoet aan
de Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu is de leverancier gestart met het CE-normeringstraject. Het bedrijf verwacht deze
eind van het jaar te kunnen afronden.
Meer info via Zaurus.nl/chantal
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Promedico-ASP
Mobielgebruik
onderwegenaan
het bed
Promedico-ASP is geschikt om ook
mobiel te gebruiken. De browseromgeving waarin het HIS draait is
daarbij in het voordeel. Er zijn vele
mogelijkheden: de laptop, de iPad,
de pc en soms een mobiele telefoon.
Onze praktijk maakt gebruik van
de Chromebook (zie de foto). Dit is
een eenvoudiger laptop waarop alleen Google Chrome als browser
draait. Hierdoor start het apparaat
sneller op. Chrome is een van de
browsers die Promedico-ASP ondersteunt. De Chromebook is een
relatief goedkoop apparaat dat
voor dit doel voldoet. De internetverbinding kan via 4G of wifi tot
stand komen. Dat kan op drie
manieren: via een simkaart in het
apparaat zelf (de snelste methode),
een hotspot via een mobiele telefoon (wat ook heel makkelijk gaat)
of een wifiverbinding. Van een
aanwezige wifiverbinding kunt u
gebruikmaken wanneer u bijvoorbeeld wekelijks een spreekuur in
een zorgcentrum doet.
Promedico-ASP kan alleen gebruikt
worden met tweefactorauthenticatie. De UZI- of de digipas biedt een
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veilige internetverbinding, waardoor Promedico-ASP ook veilig via
het openbare internet te gebruiken
is. Vergeet dus niet uw digipas mee
te nemen.
Alle functies van Promedico zijn
beschikbaar, zoals verwijzen via
ZorgDomein en recepten maken.
Deze laatste gaan direct naar de
apotheek. Handig is dat u het volledige dossier van de patiënt voorhanden hebt, zodat onvoorziene
vragen meteen beantwoord kunnen
worden. Ook kunt u de vraag van
een partner of van een verzorgende
die u onderweg tegenkomt beantwoorden met het HIS onder de
arm.
Wanneer u een mobiele hotspot gebruikt, moet u er rekening mee
houden dat de verbinding tussen
twee visites tijdelijk verloren kan
gaan omdat het apparaat dichtgeklapt is. De verbinding wordt opnieuw geactiveerd door de hotspotverbinding te verversen. De
Chromebook heeft nog als voordeel
dat u vlak voor uw vertrek naar
een volgende patiënt alvast het
overzichtsscherm kunt openen voor
de volgende visite. Wanneer u het

scherm openklapt wordt namelijk
het laatste scherm zichtbaar. Promedico-ASP houdt een eenmaal gemaakte verbinding een uur lang
beschikbaar. Verder kan vanaf de
praktijk extra nagekomen werk aan
uw agenda worden toegevoegd.
Het gebruik van de UZI-pas is wat
omslachtig omdat dan ook een
UZI-pas-reader aangesloten moet
zijn. Wanneer u een actueel verstrekkingenoverzicht via het LSP
wilt hebben, is het aan te bevelen
dit tevoren op de praktijk op te halen. Een schoudertas waarin de
Chromebook samengeklapt wordt
meegedragen zorgt voor redelijk
comfortabel gebruik, al moet u wel
weer een extra tas meenemen. Onze vorige Chromebook ging zeven
jaar mee. Hij doet het nog steeds,
maar is qua gebruiksgemak achterhaald. Voor een apparaat dat zoveel te verduren heeft gehad is dat
wel bijzonder.
JEROENVANDERLUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Mobiel werken met het HIS aan het bed
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DAVID ZORGT
VOOR SCHOON
DRINKWATER
IN ZUID-SUDAN
Onze mensen bieden wereldwijd
medische hulp. Daar waar dit het
hardst nodig is.

HELP MEE.
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

CGM-HUISARTS
Mobieleoplossing

Mobiel werken met CGM HUISARTS, het toegankelijk maken van
een werkplek buiten de praktijk, kan
zeker handig zijn, bijvoorbeeld voor
het uitvoeren van administratieve
handelingen die direct nodig zijn
voor de patiënt. Zo kunt u een visite
vastleggen, een recept maken of een
brief opstellen, al of niet via bijvoorbeeld ZorgDomein. Ook kan het
handig zijn wanneer u vanuit eigen
huis nog zaken wilt organiseren of
vastleggen.
Globaal gezien zijn er twee opties.
De eerste is die van de remote desktop, waarbij een werkplek in de
praktijk wordt overgenomen. U kunt
ook een VPN-verbinding met het
praktijksysteem instellen.
Remotedesktop
Het overnemen van een werkplek in
de praktijk is op korte termijn wellicht de goedkoopste oplossing. Er
zijn diverse remote-desktopprogramma’s voorhanden, zoals PC
Anywere®, TeamViewer® en
GoToMyPC®. Bij alle drie moet u
rekening houden met een aantal zaken. Deze programma’s zouden weliswaar voldoende beveiligd zijn,
maar de garantie daarop is beperkt.
Er worden immers gegevens zonder
encryptie via een derde server verplaatst. De prijzen zijn van aanvan-

kelijk gratis voor niet-professioneel
gebruik opgelopen tot abonnementsprijzen van 1000 euro per jaar.
Het is om financiële redenen en omwille van de veiligheid sterk aan te
bevelen om altijd gebruik te maken
van een E-zorg-inbelverbinding. Ook
aan zo’n verbinding zijn natuurlijk
abonnementskosten verbonden, die
veel lager liggen dan die van de
desktopprogramma’s. Maar dan is
de beveiliging wel beter gewaarborgd.
Bij het inbellen zal altijd een tweefactorauthenticatie moeten worden
benut. Dat kan via een token of via
een app op de telefoon. Informatie
hierover vindt u op www.ezorg.nl.
Voor het overnemen van een bestaande werkplek zult u altijd een
werkplek moeten vrijmaken. Dat
laatste hebben wij op onze praktijk
opgelost door een extra werkplek
aan te schaffen, met de bedoeling
om 1) die altijd als reservewerkplek
achter de hand te hebben, voor het
geval dat een van de andere werkplekken het opgeeft, 2) die altijd als
vrije plek extra te kunnen inzetten
en 3) die als inbelwerkplek te gebruiken. Gelukkig hebben we de
eerste optie nog nooit hoeven gebruiken. Optie 2 en 3 gebruiken we
dagelijks.

VPN-verbinding
Nog handiger is het om een VPNverbinding te realiseren, ook weer
via E-zorg. Het is verstandig om
daar een aparte laptop voor aan te
schaffen en daar de VPN-verbinding
op in te stellen, wat dus een investering vergt. Voor een dergelijke verbinding wordt de beveiliging ook
weer gerealiseerd met een token of
telefoon-app. Het grote voordeel is
dat deze toepassing geen vrije werkplek opeist, maar juist een extra
werkplek aan het systeem toevoegt.
Zonder dat iemand op de praktijk
wordt gehinderd kan een medewerker of arts er van buitenaf mee aan
de slag.
Vanwege de ruimtelijke bezetting op
de onze praktijk maken wij ook van
zo’n VPN-verbinding gebruik. De
praktijkmanager kan met deze voorziening vanuit huis heel eenvoudig
talloze zaken regelen. Zo kan bijvoorbeeld de postverwerking worden afgehandeld, die daardoor geen
werkplek bezet, wat de taken van de
andere medewerkers verlicht.
Beide oplossingen hebben dus zo
hun voordelen. Met het oog op de
veiligheid zou ik niet willen pleiten
voor de optie van de desktopprogramma’s.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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OmniHis-Scipio
Hetmobiele
werkstation

Figuur 1. De laptop in de spreekkamer. Een tweede beeldscherm is aangesloten.

Mijn laptop gebruik ik voor mijn
werk als huisarts zowel in de
spreekkamer als bij de mensen
thuis. Met de tijd zijn wij gaan ervaren dat ieder buiten de praktijk werkende medewerker maar beter over
een laptop kan beschikken. Dit past
bij het coördinerende mensenwerk
dat wij doen – er is echt administratie die ertoe doet.
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In de spreekkamer is de machine
aangesloten op een tweede beeldscherm. Het werken met twee
schermen is prettig (zie figuur 1).
Het laptopscherm toont mij de vensters van OmniHis-Scipio. Op het
tweede, met de patiënt gemeenschappelijke beeldscherm, worden
desgewenst vensters met HIS-informatie gesleept. Standaard toont

het een pagina van Thuisarts.nl als
algemene informatie.
Wanneer de laptop buiten de praktijk wordt opgestart, moet als eerste
verbinding worden gemaakt met het
patiëntenbestand dat elders op een
server bij de host staat. Op de praktijk zorgt de ethernetkabel voor de
verbinding en toegang.

Figuur 2. Bij het
mobiel werken
wordt de verbinding met het internet verzorgt door
de iPhone. Wilt u
snel een verbinding
opzetten, zet dan
eerst de persoonlijke hotspot aan en
haal dan de laptop
uit de slaapstand.

gens gewoon als telefoon te gebruiken. De verbinding met de laptop
blijft bij het bellen gehandhaafd.
Aan huis, net als op de praktijk,
worden alle OmniHis-Scipio-functies
gebruikt: het mailen van recepten
naar de apotheek, het maken van
ZorgDomein-verwijzingen en vervolgafspraken in de agenda, en ook
het waarnemen (voor een OmniHisScipio-gebruikende collega), enzovoort. De snelheid waarmee u kunt
werken is redelijk. Met de toekomstige 5G-techniek wordt die natuurlijk groter.

Inloggenviaeenpersoonlijke
hotspot
Bij de patiënt, al of niet in het verzorgingshuis, wordt de draadloze
verbinding tot stand gebracht via de
van 4G voorziene iPhone. Telkens
wanneer een verbinding tussen de
laptop en de smartphone wordt gemaakt is het belangrijk om de ‘volgorde van handelen’ in de gaten te
houden. Als u deze weet, verloopt
het leggen van de verbinding tussen
de twee apparaten soepel en zonder
omhaal.
Het opzetten van de mobiele werkplek begint bij het pakken van de
smartphone en het aanzetten van de
persoonlijke hotspot (zet die na beeindigen van het gebruik weer uit;
zie figuur 2). Na het openklappen
van de computer gaat deze onmid-

dellijk uit de sluimerstand en komt
automatisch de verbinding tussen
de laptop en de smartphone tot
stand. Hierna wordt ingelogd op de
patiëntendatabase.
De gebruikte methode is met onze
configuratie van de laptop in beide
situaties, praktijk of mobiel, gelijk.
Om toegang tot de database te krijgen moet u eenmaal autoriseren
door de inloggegevens van OmniHis-Scipio in te voeren. Deze eenvoud van handelen is bereikt dankzij de SSL-certificaten die onze systemen gebruiken. De inloginstellingen van het SSL-certificaat zijn in
het bestand van OmniHis Scipio opgeslagen.
Wanneer de verbinding tussen de
smartphone en de laptop tot stand
is gebracht, is de smartphone overi-

Eenfunctioneelvolledigeen
normatievemaniervanwerken
De POH-ouderen gebruikt in onze
praktijk een laptop om aan huis met
vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld de
Trazag, de zorg, in kaart te brengen.
In het verre verleden heb ik een korte periode bij het visiterijden met de
iPhone en de iPad gewerkt. Met de
smartphone of tablet werd de bediening van een computer op de praktijk overgenomen. Deze apparaten
zijn klein en handig om mee te nemen, en kunnen informatie in het
HIS tonen. Ondanks mijn kippigheid
vond ik het echter een gepriegel om
informatie te verwerken. Voor mij
werkt dat niet zo fijn als de huidige,
functioneel volledige en normatieve
manier van werken.
CASPERTOMBROCK

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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Promedico VDF
Werken via een
VPN-verbinding

Al vele jaren heb ik in mijn visitetas
een laptop waarmee ik tijdens visites met Promedico VDF werk. Dit
begon in 2010 met een Ipad 1, met
3G. Dit ging heel redelijk, als ik
maar niet te ver van een zendmast
of in een woning met te veel betonstaal zat. Nadeel was het gemis van
een fysiek toetsenbord en de mogelijkheid om functietoetsen te gebruiken (VDF 9). Eind 2013 heb ik een
Sony Vaio duo 13 gekocht, een lichtgewicht, op Windows draaiende
ultrabook met toetsenbord en 4G.
Die paste keurig, in een beschermende hoes, in mijn NHG-visitetas.
Hiermee was het verbindingsprobleem opgelost. Deze laptop gebruik
ik tot op de dag van vandaag tijdens
mijn visites. Mijn collega bleef toch
het liefst op een Ipad werken en
met de komst van de Ipad air met
4G waren ook de beperkingen van
3G verdwenen. Met de overgang
van VDF 9 naar 10 waren ook de
functietoetsen niet meer nodig.
In de praktijk gebruiken wij nog
steeds een lokale server waarop ingelogd moet worden. Het systeem
komt overeen met de manier waarop op de huisartspost via een laptop
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Figuur 1. Toegang
tot het bureaublad

tijdens visites verbinding gemaakt
kan worden met het systeem.
Hoekrijgtuditvoorelkaar?
Eerst zal de hardware/netwerkspecialist de server ervoor moeten
inrichten. Bij ons kunnen er twee
tegelijk via een VPN-verbinding
(Virtual Private Network) werken

op de server. Standaard kan er bij
een Windows-server maar één verbinding tegelijk worden gemaakt.
Wilt u met meer tegelijk via VPN
kunnen inloggen, dan zult u bij
Microsoft extra licenties moeten
aanschaffen. Onze netwerkspecialist
heeft op de server voor elke via VPN
werkende gebruiker een apart ac-

Figuur 2. FortiClient, waarmee een
VPN-verbinding wordt gemaakt

count met beperkte mogelijkheden
ingericht, waardoor vitale onderdelen op de server beschermd worden.

eigen Windows-bureaublad terecht
waarop Promedico VDF staat, waarna u kunt starten.

De iPad
In iOS, het besturingssysteem van
Apple, zit een VPN-server met de
juiste licenties ingebouwd waarmee
verbinding met de praktijkserver
kan worden gemaakt. Het instellen
zal in overleg met provider en hardwareleverancier moeten gebeuren –
een kwestie van op de juiste plek IPadres, wachtwoorden en andere
noodzakelijke instellingen invullen.
Als dit goed is gedaan wordt de
‘VPN-tunnel’ opgebouwd. Vervolgens is het een kwestie van een
prettig RDP-programma (Remote
Desktop Program) downloaden uit
de app-store van Apple. Vaak zijn er
gratis (lite) versies met reclame en
beperkte mogelijkheden, waarmee u
kunt testen en vergelijken. Voor weinig geld schaft u vervolgens een volwaardige versie aan. Ook de RDP
zal ingesteld moeten worden om
toegang te krijgen tot het bureaublad (zie figuur 1). Hierbij is de
hardware-/netwerkleverancier
nodig. Met de RDP komt u op een

LaptopmetWindows
Er zijn beperkt laptops te koop met
4G-mogelijkheid. Een andere manier is om via de mobiele telefoon
een hotspot-verbinding te maken
met de laptop (wifi). Dat is iets omslachtiger, maar het werkt net zo
goed. Vervolgens is een programma
nodig om een VPN-verbinding te
maken. Hiervoor hebt u de praktijkprovider nodig. Deze heeft ongetwijfeld zelf een programma dat gebruikt wordt om een VPN-verbinding te maken. Bij ons gebruikt de
provider (ZorgRing Noord-Holland)
FortiClient, dat op de laptop geïnstalleerd moet worden en door de
provider ingericht moet worden om
de beveiligde verbinding met de
server tot stand te brengen (zie
figuur 2). Het IP-adres, het account
op de server en de benodigde
wachtwoorden worden net als bij
de iPad door de hardwareleverancier geleverd.
Als dit juist is ingesteld, wordt
vervolgens de in Windows inge-

bouwde RDP-client ingesteld en
kunt u verbinding maken met het
account op de server, waarna u aan
de slag kunt.
Al met al is het installeren en instellen even wat gedoe. Maar daarna is
het een kwestie van inloggen om
aan het werk te gaan. Ook printen
in de praktijk werkt gewoon. Dat
kan in Promedico VDF op het
bureaublad worden ingesteld.
DICOVANDERWARDT

HUISARTSVANDERWARDT@ZORGRING.NL
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MicroHIS
GebruikhetLSP!

Figuur 1.
Instellingen
voor het LSP

Het medicatieoverzicht van de
patiënt is beter actueel te houden
door gebruik te maken van het LSP.
Voor u het LSP gebruikt is het
van belang dat het BSN van de
patiënten geverifieerd is met een
identiteitsbewijs. Telkens wanneer
een dossier van een persoon wordt
geopend van wie het BSN nog niet
gecontroleerd is, verschijnt er een
pop-up-melding. Probeer deze niet
te negeren! Vervolgens is Opt-In
natuurlijk van belang.
Op het moment dat een dossier in
MicroHIS wordt geopend, wordt
een bevraging van deze patiënt
op het LSP gedaan, dus niet automatisch van de hele praktijk.
Hoe de uit het LSP opgehaalde medicatie en ICA’s (interacties, contraindicaties, allergieën) vervolgens
verwerkt worden hangt af van de
instellingen. Ga naar Systeembeheer –> Praktijk –> Organisatie en
LSP. U krijgt dan de instellingen uit
figuur 1.
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Interacties,contraindicatiesenallergieën

Het hangt af van de apotheken
waarmee u samenwerkt of het wenselijk is om het verwerken van de
ICA’s automatisch te laten gebeuren.
Veel apotheken voegen bijvoorbeeld
automatisch de contra-indicatie
‘epilepsie’ toe als depakine voorgeschreven wordt, ook al is er geen
sprake van epilepsie maar van een
bipolaire stoornis. Daardoor komen
er mogelijk veel foutieve contraindicaties in uw systeem terecht.
Het is dan beter deze handmatig te
beoordelen en te verwerken.

Verstrekkingen

Ook over het automatisch verwerken van de verstrekkingen moet
even goed nagedacht worden. Als
bij Systeembeheer –> Systeemgegevens –> Retourmedicatie ‘eigen’
recepten via LSP aangevinkt staat,
krijgt u bij baxtersystemen iedere
veertien dagen een retourbericht

Figuur 2. Retourberichten bij
baxtersystemen

(zie figuur 2). Ook kunnen er dubbelingen ontstaan als u ook nog retourmedicatie via het ‘oude’ systeem
van Edifact-berichten inleest. Het
inlezen van de recepten via Edifact
is op dezelfde plaats in te stellen
(zie figuur 3). Deze berichten kunnen overigens niet automatisch verwerkt worden. Wilt u dubbel werk
voorkomen, dan kan het dus slim
zijn om de retourberichten via
Edifact uit te zetten.
Uit het LSP opgehaalde verstrekkingen worden zichtbaar in het medicatieoverzicht en in het journaal
(zie figuur 4).
Als u niet voor automatische verwerking kiest kunnen de verstrekkingen en de ICA’s op twee manieren verwerkt worden. Via Communicatie –> LSP-verstrekkingen/LSPICA’s (zie figuur 5) komt u bij de
wachtrij van de berichten. Ook kan
het via het dossier van de patiënt
met de LSP-knop (zie figuur 6).
Als deze knop geel is, zijn er te
verwerken berichten. Er opent onder Medicatieverstrekkingen een
scherm met Nog te verwerken in
dossier, Al in dossier verwerkt, Te
beoordelen, Niet mogelijk om in

Figuur 3. Instellingen voor het retourbericht

Figuur 4. Uit het LSP opgehaalde verstrekkingen zijn zichtbaar in het journaal

dossier te verwerken en Afgewezen
voor verwerking in het dossier.
Het meest interessant zijn de Nog te
verwerken-berichten. Selecteer hier
de recepten die u van belang vindt,
bijvoorbeeld de specialistenverstrekkingen. Met de rechter muisknop
kunt u ze aan een episode koppelen.
Wijs de veertiendaagse berichten af.
Onder Te beoordelen staan over het
algemeen recepten waarbij er een
klein verschil is tussen het recept
dat via het LSP komt en het recept
dat reeds in MicroHIS aanwezig is.
Zo kan er 1-2dd1t staan in plaats
van 1dd1-2t. Meestal kunnen deze
dus verwijderd worden.
Als MicroHIS de verstrekkende apotheek niet automatisch uit de LSPgegevens herkent, kan de apotheek
handmatig gekoppeld worden via
de knop Apotheek (zie figuur 7).
Ook onder het tabblad ICA kunt u
de regels verwerken die relevant
zijn en de rest afwijzen.
Door even goed naar de instellingen
te kijken en na te denken over de
handelwijze in de praktijk, in overleg met de apotheek, komt het
medicatieoverzicht op orde!
CAROLINENORG

PRAKTIJK.NORG@EZORG.NL

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

Figuur 5. De wachtrij van de berichten

Figuur 6 (boven).
De LSP-knop

Figuur 7. De apotheek handmatig
koppelen via de
knop Apotheek

Kijk in dit nummer ook eens naar de Tips
&Trucs van de andere HISsen! Daarin is te lezen
hoe u ook MicroHIS gemakkelijk met notebook, tablet of smartphone bij de patiënt thuis
gebruikt. Neem hiervoor contact op met uw
ASP-leverancier, of in geval van een eigen
server, met de systeembeheerder.
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