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IN BEELD

DE GEBRUIKERSVERENIGINGEN ATLAS, OREGO EN OMNIHIS, EN HET 

OVERKOEPELENDE NEDHIS ZIJN OPGERICHT OM DE VINGER AAN DE 

POLS VAN DE ONTWIKKELING VAN DE HISSEN TE HOUDEN EN VANUIT 

DE DOKTERSPRAKTIJK AAN TE GEVEN HOE DE FUNCTIONALITEIT BETER 

KAN. NAAST HUN DRUKKE BEZIGHEDEN ALS HUISARTS, ASSISTENTE OF 

PRAKTIJKMEDEWERKER ZETTEN ZE ZICH IN VOOR DE ICT IN DE 

HUISARTSENPRAKTIJK. TIJD OM KENNIS TE MAKEN MET JASPER 

HARTMAN, BESTUURSLID VAN ATLAS.
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Redactioneel
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 26 Tips en Trucs
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Een tij d om niet 
te vergeten

Dit nummer van Synthes-
His komt uit in een turbu-
lente periode waarin de 
coronacrisis zich elke dag 
verder ontwikkelt. We kij-
ken als huisartsen adem-
loos naar de nieuwe ont-
wikkelingen en feiten, zo-
wel in Nederland als in de 
rest van de wereld. Alles 
is relatief geworden. Spreekuren verlopen heel anders 
dan we gewend zijn. We doen meer telefonisch en kun-
nen minder diagnostiek doen. We moeten blind be-
handelen. Wat zijn de mogelijkheden van videoconsul-
ten? Als huisartsen zijn we een inventief volkje en ge-
wend ons snel aan te passen aan wat er zich in de ge-
zondheidszorg voltrekt. We houden grotendeels ons 
normale werkritme aan en mogen nog naar onze prak-
tijken gaan. Ons NedHIS-congres van 25 maart is uit-
gesteld naar woensdag 16 september. Het betekent 
dat dit nummer dunner is dan we gepland hadden. We 
hebben wel een heel gevarieerd nummer kunnen sa-
menstellen. Allereerst konden we twee nieuwe colum-
nisten aantrekken: een doktersassistente, Myrthe Gay-
Balmaz, en een communicatieadviseur, Nicole van Wet-
ten. We heten hen van harte welkom. In onze rubriek 
‘Markante mensen’ vertelt Wendy Breuker met hoeveel 
passie ze haar HIS gebruikt. Jasper Hartman beschrijft 
in de serie ‘In beeld’ wat zijn werk als bestuurslid hem 
brengt. Zijn grootste wens: meer invloed op de te-
doen-lijst van de HIS-leverancier. En dan komen we bij 
het thema van dit nummer: HAweb. Dit huisartsenplat-
form bestaat nu tien jaar en heeft al enkele malen een 
vernieuwing ondergaan. Het is echt een veilige, beslo-
ten community voor huisartsen. Het zal niemand verba-
zen dat er in deze tijd van corona extra veel bezoeken 
zijn. Als voorbeeld van een populaire discussie op het 
ledenforum hebben we die over de dagelijkse elektro-
nische postverwerking geanalyseerd (zie pagina 18). In 
de tips en trucs laten we u zien hoe u zich in uw eigen 
HIS op OPEN kunt voorbereiden. Afschermen van pri-
vacygevoelige zaken zoals werkaantekeningen – hoe 
ga je daarmee om?

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

BIJNA TIEN JAAR GELEDEN WERD HAWEB 

GELANCEERD. HET UITGANGSPUNT IS SINDSDIEN 

HETZELFDE GEBLEVEN: EEN PLATFORM BIEDEN 

WAAR HUISARTSEN KENNIS EN ERVARINGEN 

KUNNEN DELEN EN EENVOUDIG KUNNEN 

SAMENWERKEN. HET PLATFORM BLIJFT ZICH 

ONTWIKKELEN MET NIEUWE FUNCTIONALITEITEN, 

WAARONDER DE HAWEB-APP.

ELK HIS KAN POST DIGITAAL VERWERKEN. MAAR 

WAT IS NU EIGENLIJK EEN HANDIGE WORKFLOW, 

HOE GA JE LEAN OM MET ALLES WAT ER 

BINNENKOMT? OP HET HAWEB-LEDENFORUM 

ONTSPON ZICH EEN LEVENDIGE DISCUSSIE 

HIEROVER.

DE KRACHT 
VAN HAweb

HET DAGELIJKSE 
POST-KOPPELRITUEEL
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NHG-Leidraad Ziektespecifieke 
overzichten is gepubliceerd!

Patiënten worden ouder en het aantal oude-
re patiënten neemt toe. Steeds meer patiën-
ten krijgen te maken met multimorbiditeit, 
wat behandeling complexer maakt.  Tegelijk 
staat persoonsgerichte zorg hoog in het 
vaandel van de huisarts. Tijdens de controle 
van een patiënt met een of meer chronische 
aandoeningen wil je samen een goed ge-
sprek voeren over hoe het gaat en waar de 
patiënt aan zou willen werken. Veel relevan-
te informatie over hoe het gaat, zit al in het 
HIS. Het NHG heeft samen met (kader)art-
sen onderzocht welke informatie je als zorg-
verlener nodig hebt en hoe je die informatie 
overzichtelijk gepresenteerd kunt krijgen. 
Het resultaat is een nieuwe leidraad voor 
HIS- en KIS-leveranciers, die eind 2019 is 
gepubliceerd. 
De leidraad beschrijft welke informatie je 
als zorgverlener nodig hebt bij het monito-
ren van een of meer chronische aandoenin-
gen. De richtlijn geeft aan wat de voor de 
aandoening relevante informatie is over 
 medicatie en medicatiebewerking, uitslagen, 

Wat is de naam van de 
praktijk en waar is deze 
gevestigd?
Huisartsenpraktijk Egmond 
aan Zee te Egmond aan 
Zee. De praktijk zit in een 
zijvleugel van verzor-
gingshuis Prins Hendrik 
(een voormalig huis voor 
 oud-zeevarenden). 

Welk HIS wordt 
gebruikt? 
CGM HUISARTS 
 (voorheen Mira)

Wie staat er op de foto? 
Michiel Zwartkruis, huis-
arts, die in verband met 
de coronacrisis niet op de 
praktijk is.

Wat vind je de sterkste 
kant van je HIS?
Dat is de gebruiksvriende-
lijke interface – in de 
 dagelijkse praktijk kunnen 
huisarts en ondersteu-
nend personeel het HIS 
makkelijk gebruiken. 
Zoekopdrachten voor 
 bijvoorbeeld verbeterpro-
jecten in de praktijk zijn 
goed uit te voeren. De 
financiëleadministratie
werkt ook prima.

Wat is een wens voor je 
HIS en/of op ICT-gebied 
voor de praktijkvoering?
Hetzoufijnzijnalshet
 videoconsult direct vanuit 
het HIS kan plaatsvinden. 
Ook directe toegang tot 
het ziekenhuissysteem 
vanuit het dossier van de 
patiënt is een wens. Wat 
betreft de agenda zouden 
we een verdere verbete-
ringvandeworkflow
 willen zien.
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leefstijl en comorbiditeit. Deze informatie 
moet visueel aantrekkelijk worden weer-
gegeven, waarbij duidelijk is hoe de actuele 
stand van zaken zich verhoudt tot de medi-
sche referentiewaarden. Die referentie kan 
inhoudelijk zijn (BMI te hoog) of betrekking 
hebben op de actualiteit (BMI lang niet ge-
meten) of op het tijds beloop (de patiënt is 
in korte tijd te veel afgevallen). Combineren 
is mogelijk wanneer de patiënt meerdere 
aandoeningenheeft(ziedefiguur).
Met behulp van de nieuwe leidraad voor 
HIS- en KIS-leveranciers kunnen leveran-
ciers in hun informatiesysteem handige 
ziektespecifiekeoverzichteninrichten. 
Het moment van implementatie hangt af 
van de ontwikkelagenda van de leverancier. 
De overzichten zijn bestemd voor 
 mede  werkers in de huisartsenpraktijk. Ze 
moeten de zorgverlener tijd besparen en 
een persoonsgerichte aanpak bevorderen. 
Zo kan het echte gesprek snel beginnen!

Bron: NHG

Vanwege de crisissituatie 
rond het corona virus is het 
binnenkort (of wellicht al als 
 deze  SynthesHis bij u op de 
mat ligt) mogelijk om van 
de patiënten bij wie de 
 opt-in-vraag nog niet is be-
antwoord de professionele 

samenvatting beschikbaar te 
stellen voor de waarneming 
bij de huisartsenpost en wel-
licht ook op de SEH. Het be-
treft een tijdelijke maatregel, 
op basis van de veronder-
stelde toestemming met de 
mogelijkheid van bezwaar. 

LHV, InEen, NHG en de 
 Patiëntenfederatie Neder-
land (PF) hebben de HIS- 
leveranciers gevraagd deze 
tijdelijke noodvoorziening 
zo snel mogelijk in het HIS 
te realiseren.
Bron: LHV, InEen, NHG en PF

Hoe codeer je Corona in het HIS?
Het registratie advies bij Corona luidt:

• Bij mensen zonder klachten en vra-
gen - A27 angst voor andere ziekte; 
veranderen in angst voor corona.

• Bij een bewezen corona infectie - 
R83 andere infectie longen; veran-
deren in corona infectie.

• Bij verdenking corona - R74 acute 
infectie bovenste luchtwegen; toe-
voegen verdenking corona.

Bron: NHG

Tijdelijke noodvoorziening corona en opt-in



APRIL 2020 • SYNTHESHIS • 5

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

WENDY BREUKER

‘Ik ben zo’n klikker die 
 overal op drukt. Meestal 
komt er geen rook uit’

Wendy Breuker is doktersassistente/triagiste en levert steevast een waardevolle bij drage 
aan het NedHIS-congres en de Demodag. Wie haar daar tegenkomt, maakt direct kennis 
met haar kordate gedrevenheid. Als kind ontdekte ze al dat de zorg haar ligt: ‘Mensen 
kunnen helpen heeft voor mij  een bepaalde magie.’ En wat ICT betreft is haar motto: 
‘Gewoon proberen en dan lukt het. Of niet.’ 

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

‘Met een havodiploma op zak leek het lo-
gisch om door te stromen naar het hbo. 
Maar welke studie moest het worden? 

Verpleegkunde of fysiotherapie leken me leuk, maar 
ik heb een slechte rug. Iets met dieren? Uiteindelijk 
koos ik Voeding en diëtetiek. Al snel bleek dat toch 
niet bij me te passen. Ik stopte en kon geen andere 

hbo-studie vinden die me aansprak. Doktersassis-
tente leek me tof en omdat ik direct door wilde, koos 
ik voor de thuisopleiding. Nou, is dat niet de meest 
geschikte variant voor dit vak. Je hebt vijf praktijk-
dagen. Dan steek je een stickje in een potje plas, 
prikt bloed op een pop en kijkt in elkaars oren. 
Wat je heel vies vindt. Ik ben enorm dankbaar voor 

FO
TO

 M
AAIKE VAN

 ESCH

‘Je moet meters 
maken in dit vak’
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‘OM GOED VOOR MENSEN TE KUNNEN ZORGEN 
HEB IK EEN COMPUTER NODIG’

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

de stageadressen die ik heb gehad. Daar ben ik 
voor de leeuwen gegooid en heb ik zoveel geleerd. 
Je moet meters maken in dit vak. Dan leer je echt 
luisteren en multitasken. Omgaan met de drukte, 
oog hebben voor de patiënt, je collega, de planning 
in de gaten houden en ook nog een beetje voor jezelf 
zorgen.’

Genoeg uitdaging
‘Ik heb vaak gedacht: moet ik niet meer, anders, of 
alsnog een hbo-studie volgen? Maar als ik zie hoe 
wij als assistentes een praktijk ondersteunen, kom 
ik tot de conclusie dat er genoeg uitdaging is. Een 
greep uit het aanbod: coördineren van projecten, 
zoals de griepvaccinaties, organiseren van het voor-
raadbeheer en het maken van agenda’s, en we 
 hebben onze spreekuren. Het patiëntenportaal moet 
ook onderhouden worden en alles weten van het 
HIS helpt je collega’s vooruit. Dan is er nog de com-
binatie met het triagistenwerk. Op de spoedpost is 
veel dynamiek en draait het om snel en veilig hande-
len. Jij bent degene die inschat of een situatie moge-
lijklevensbedreigendis.Hetisvaakflinkdoorwer-
ken, maar je hebt ook wel eens een rustiger moment 
– het is hollen of stilstaan.’

Bewuste keuze voor het vak
‘Vorig jaar ben ik lang ziek geweest. Daardoor was er 
veel ruimte om na te denken over wat ik wil. Ik heb 
weer heel bewust gekozen voor mijn vak. Want dat 
is prachtig. Ik hou van mijn patiënten. Het feit dat je 
continu aan je deskundigheid kunt en moet blijven 
werken, maakt het interessant. Daarnaast vind ik het 
ontzettend leuk om te kijken hoe ICT kan helpen in 
ons werk. Maar laat mij niet programmeren of zoe-
ken in pagina’s code. Dat vind ik saai – ik hou van 
mensen! En om goed voor mensen te kunnen zorgen 
heb ik een computer nodig. Ik heb nooit computerles 
gehad, maar ik pruts graag een beetje. Ik ben ge-
woon zo’n klikker die overal op drukt. Meestal komt 
er geen rook uit.’

Assistenten kij ken anders
‘Wij waren de eerste HAP die overging op Protopics 

HAP – nu Topicus – en ik heb meegedacht over dat 
nieuwe systeem, de werkbeschrijvingen, nieuwe 
 release-teksten... Vervolgens rolde ik in de software-
commissievanPromedicoentoendeworkflowvan
de  doktersassistente een thema tijdens de NedHIS- 
Demodag was, kreeg ik de vraag of ik wilde mee-
denken bij het opstellen van de opdrachten. Natuur-
lijk! En of ik dan ook wel aanwezig was. Hoezo, dat 
is toch een doktersding? Nee, ik moest er echt bij 
zijn. Ik ging en er waren dokters en nog één andere 
assistente. Ik vond het mooi om te zien hoe de 
 verschillende systemen werken. Het werd me nog 
duidelijker dat dokters het HIS anders gebruiken 
dan assistentes en praktijkmanagers. Daarom is het 
essentieel dat de verschillende praktijkmedewerkers 
input geven. Ik ben als assistente superpraktisch. 
Ik denk “Als ik Jan, Piet of Truus aan de lijn heb, hoe 
werkt dit dan?” Anderen hebben een meer medisch-
inhoudelijke, beleidsmatige of juridische kijk op de 
zaak. Al die perspectieven zijn nodig, wil je een goed 
product neerzetten.’

Meer zorgtij d door ICT
‘Het is druk in de huisartsenpraktijk en het wordt 
nog veel drukker. Technologie moet ons ondersteu-
nendoorwerkprocessenefficiëntermaken.Alletijd
die we zo besparen, kunnen we aan patiëntenzorg 
besteden. Daarom geeft het optimaliseren van ICT 
mij zoveel voldoening. Promedico heeft als enige 
een assistentemodule en ik kan niet meer zonder. 
We timmeren in de huisartsenzorg goed aan de weg 
als het gaat om ICT en ik vind het heel mooi dat we 
hierover elk jaar met elkaar delen tijdens het 
 NedHIS-congres en de Demodag. Waar liggen pro-
blemen en wat kan beter, welke stappen zijn er gezet 
en wat zijn nieuwe ontwikkelingen? Ik raak keer op 
keer geïnspireerd en neem nieuwe informatie en 
ideeën mee. Ik kijk alweer uit naar de volgende 
keer!’

‘IK KAN NIET MEER ZONDER 
DE ASSISTENTEMODULE’



Soms moet je als praktijk iets  gezamenlijks doen. 
Liefst iets wat helemaal niks te maken heeft met 
patiënten of computers, en zeker niet met een 
combinatie van die twee. Om voor de nodige 
bonding te zorgen organiseert een beetje baas 
dan een personeelsuitje. In sommige werksitua-
ties betekent dit de gevreesde heidag. Persoonlijk 
vind ik het feestelijke collega- etentje leuker. 
Maar dit jaar begon voor onze praktijk veelbelo-
vend origineel: wij gingen met z’n allen naar de 
theatervoorstelling De Vrouwenhart-show van 
Janneke Wittekoek.
Het bedrijfsetentje vooraf had een zogenaamd 
timeslot. Daarmee werd onbeperkt indrinken 
en vethappen voorkomen, en dus stapten we 
messcherp de bomvolle theaterzaal in. Dan 
 bedoel ik  afgeladen met vrouwen en slechts 
 enkele (ik denk hooguit zes) mannen, die allen 
opgewonden zaten te wachten op cardiologe 
Janneke Wittekoek. Zij praatte ons in een werve-
lende onewomanshow bij over doodsoorzaak 
nummer 1 bij vrouwen.
Achteroverleunendopderoodfluwelenstoelen
lieten we dit  theaterspektakel als makke lam-
metjes over ons heenkomen. Het was pure info-
tainment. De zaal walmde van vrouwelijke eens-
gezindheid. Vooral toen de zeldzame door stress 
ontstane cardio myopathie, Takotsubo, ter sprake 

kwam. Een hartziekte die ook wel bekendstaat 
onder de naam  broken heart syndrome. Gelukkig 
is deze variant wel te behandelen en dus niet 
chronisch. Herstel is mogelijk, al denk ik dat de 
specialist geen plakken chocolade voorschrijft.
Wittekoek zorgde met wat feitelijkheden voor 
enige commotie.  Bijvoorbeeld dat er dagelijks 
meer vrouwen aan hart- en vaatlijden overlijden 
dan mannen: respectievelijk 57 om 53. Om iro-
nisch te vervolgen dat we mannen eindelijk er-
gens in overtreffen, maar dat wel moeten beko-
pen met de dood. De truc is, volgens haar, om je 
cholesterolwaarden binnen de perken te houden. 
Wat daaraan kan bijdragen (naast gezonde 
 voeding en sporten) is je buikomvang onder 
de 88 centimeter te houden. En dat is strak, kan 
ik persoonlijk melden. Daar mogen mannen ons 
dan weer wel in overstijgen: die hebben een 
 limiet van 102 centimeter.
Deze zelfbenoemde vrouwenhartspecialist zette 
de aanwezigen aan het denken. Benadrukte de 
 belangen van het bewegen. Bracht gepassioneerd 
de boodschap over van gezond leven (‘eet qua 
vlees/vis alleen dat wat vliegt, zwemt of rent’). 
Ik verdenk mijn werkgevers ervan dat ze ons zo 
op slinkse wijze een bijscholing lieten bijwonen. 
Maar het leverde tevreden collega’s op, die de 
volgende dag met een gevoel van saamhorigheid 
de  werkvloer betraden. 
Wat mij betreft schreeuwt dit om een vervolg. 
Meer personeelsuitjes dus, zonder grote hoeveel-
heden drank. Vooral meer theatershows, die 
liefst ook aantrekkelijk zijn voor mannen. Er zijn 
interessante  organen zat.  

TEKST-STER@ZIGGO.NL
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Op de dokterspraktij k in Amsterdam West is 
geen dag hetzelfde. Komt dat doordat er zo-
veel verschillende ziekten zij n? Of ligt het aan 
iets heel anders? Myrte gaat op onderzoek 
uit en probeert een verklaring te geven.

Hart voor 
de zaak



Wie ben je en wat doe je?
‘Mijn naam is Jasper Hartman, ik ben vijftig jaar en prak-
tijkhoudend huisarts in Dordrecht. Sinds 2017 zit ik 
daarnaast ook in het bestuur van Atlas, de gebruikers-
vereniging voor Promedico- en CMG HUISARTS-gebrui-
kers. Sinds kort ben ik ook voorzitter van de software-
commissie Promedico-ASP.’
 
Waarom ben je actief binnen Atlas? 
‘Ik heb een aantal vergaderingen over ICT in ketenzorg-
projecten bijgewoond en daarbij Leo van Rooijen ont-
moet, de toenmalige voorzitter van Atlas. Hij vroeg mij 
om ook eens naar Atlas-vergaderingen te komen. Vooral 
uit nieuwsgierigheid heb ik ja gezegd, ik had namelijk 
slechts een vaag beeld van Atlas. Door de vergaderingen 
bij te wonen ben ik Atlas gaan waarderen: nuchtere col-
lega-huisartsen, die de ontwikkelingen in huisartsenau-
tomatisering op de voet volgen. Ik was onder de indruk 
van de brede agenda van Atlas: er zijn zoveel ontwikke-

lingen die zich parallel afspelen. Denk bijvoorbeeld aan 
de AVG, de koppeling met het LSP, de voorbereiding op 
OPEN en de problemen bij Zorgdomein. Om bij al die 
ontwikkelingen een vinger aan de pols te houden, heb-
ben we niet alleen contact met de HIS-leveranciers, 
maar zitten we ook aan tafel met andere partijen die 
zich bezighouden met de automatisering in de zorg, zo-
als LHV, NHG, Nictiz en VZVZ.
Na een jaar heb ik een bestuursfunctie aanvaard. Ik heb 
wel getwijfeld of ik geschikt zou zijn, ik wist lang niet 
zoveel als de oudgedienden in het bestuur. Uiteindelijk 
bedacht ik dat juist mijn “achterstand” ook van waarde 
kon zijn. Het is het vertrekpunt dat de meeste gebruikers 
hebben – ik stel andere vragen.’

Wat is je missie binnen de gebruikersvereniging?
‘Er komen zoveel ICT -projecten op ons af, komend jaar 
alleen al negentien wettelijke opdrachten. Dat zijn echt 
te veel ontwikkelingen tegelijkertijd. Dat baart mij wel 
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IN BEELD

‘Gebruikersverenigingen 
moeten meer inspraak  
hebben op de te-doen-lijst’

ICT is enorm belangrijk binnen de huisartsenpraktijk, maar niet iedereen is graag bezig 
met de wereld die erachter schuilgaat. De gebruikersverenigingen Atlas, Orego en 
 OmniHis, en het overkoepelende NedHIS zijn opgericht om de vinger aan de pols van 
de ontwikkeling van de HISsen te houden en vanuit de dokterspraktijk aan te geven 
hoe de functionaliteit beter kan. Wensen van gebruikers komen via de gebruikersver-
enigingen bij de HIS-leveranciers terecht. Degenen die zich inzetten voor de ICT in de 
huisartsenpraktijk zijn collega’s: huisartsen, assistentes, praktijkmedewerkers, enzo-
voort. Ze  opereren bijna onzichtbaar in de gebruikersvereniging/softwarecommissies. 
En dat  allemaal naast hun eigen drukke bezigheden. Tijd om kennis te maken met 
Jasper  Hartman, bestuurslid van Atlas. 

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL
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zorgen. Daar komt nog eens bij dat veel ICT-projecten 
een vliegende aftrap krijgen zonder dat er met gebrui-
kers over de noodzaak, wenselijkheid of zelfs haalbaar-
heid is nagedacht. 
De HIS-leverancier moet aan steeds weer nieuwe wette-
lijke eisen voldoen, wat veel programmeertijd kost. Ze 
houden daardoor onvoldoende tijd over om het HIS aan 
te passen aan de behoeften en wensen van de gebruiker. 
Dat zie je ook terug in de ontwikkelagenda van elk HIS: 
de wensen van de gewone gebruiker worden telkens op 
een lager plan gezet. Gebruikers vragen zich terecht af 
wat ze met  nieuwigheden moeten, terwijl al langer be-
staande problemen alsmaar niet echt verholpen worden. 
Daar zou ik graag wat meer evenwicht in willen bren-
gen.’

Wat zou je willen veranderen ? 
‘Gebruikersverenigingen moeten meer inspraak hebben 
op de te-doen-lijst: welke ICT-ontwikkelingen moeten 

voorrang krijgen en welke niet? Ik denk ook dat de ge-
bruikers en ook de HIS -leveranciers dat graag zo zou-
den zien. Nu zie je toch dat onze koepels en VWS pro-
jecten op de agenda zetten, terwijl de gebruikersvereni-
gingen daar nog forse bedenkingen bij hebben. Daarom 
ben ook zo blij dat we aan begin van het jaar op een 
heisessie met alle partijen hebben besloten een regie-or-
gaan ICT op te zetten, om zo beter vat te krijgen op alle 
ontwikkelingen. Ik zie dat echt als een grote doorbraak.
Daarnaast moeten we als Atlas meer zichtbaar zijn en 
daarbij duidelijker onze voorkeur uitdragen richting or-
ganisaties als LHV, NHG, Nictiz en VZVZ. Zichtbaarheid 
en duidelijkheid – dat brengt ons  hopelijk terug bij rea-
listische verwachtingen.’ 

Lijkt het u ook interessant om meer betrokken te zijn bij 
de ontwikkelingen van uw HIS en de huisartsen-ICT? We 
kunnen altijd enthousiaste mensen gebruiken. Stuur een 
mail naar secretariaat@nedhis.nl voor meer informatie.

Jasper Hartman
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ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS

Een vriendelijke vrouwenstem zegt: 
‘Gebruik lift 5.’ Eigenlijk ben ik te 
eigenwijs om altijd te doen wat me 
gezegd wordt, maar in dit geval ge
hoorzaam ik gewillig. Daarbij is het 
niet onbelangrijk te vermelden dat 
eenmaal in de lift, er geen knopje 
meer te bekennen is. Een slim sys
teem probeert de medewerkers van 
het ministerie van VWS namelijk zo 
efficiënt mogelijk over de twintig 
verdiepingen te vervoeren. Samen 
met twee dames uit ons team stap ik 
de lift in en vergezellen we een man 
met een charmante uitstraling, strak 
in het pak, een subtiel krijtstreepje, en 
bijpassende schoenen. Mijn collega 
gaat naast de bepakte man staan en 
zegt: ‘Mooie schoenen.’ De man knikt 
vriendelijk, waarna ze aanvult: ‘Maar 
de rest mag er ook wezen hoor... Ik 
bedoel het pak, eh, nou ja, gewoon 
mooi, alles.’ Hoe een goed bedoeld 
compliment in korte tijd kan escale
ren en nog nét niet leidt tot een huwe
lijksaanzoek. Ergens moet ik ook 
denken aan het satirische programma 
Toren C en de scène met ‘betalen 
pannenkoek’. Zoek maar op. Kan je 
aan iemand sturen als je nog geld 
moet krijgen. Vroeger keek ik graag 
naar Jiskefet en ik had nooit verwacht 
dat ik als huisarts ooit nog zou belan
den in een dergelijke kantooromge
ving. Sinds november maak ik name
lijk als zorgverlener onderdeel uit van 
het team Gegevensuitwisseling bin

nen de directie Informatiebeleid bij 
het ministerie van VWS. Deze direc
tie gaat over informatie in de zorg 
– onder andere privacy, informatie
veiligheid, artificial intelligence en 
dus ook gegevensuitwisseling. Naast 
mijn patiëntenwerk ben ik onderge
dompeld in de wereld van de beleids
makers om de verbinding te maken 
tussen ‘het veld’  (zoals wij in beleids
jargon worden genoemd) en de ‘ivo
ren toren’ ( zoals ze gekscherend naar 
zichzelf verwijzen) in Den Haag.
Een aantal jaar geleden stelde ik het 
Manifest Informatie in de Zorg op 
(ook gepubliceerd in SynthesHis) en 
riep ik op om alle systemen te verbin
den. Geen idee welke bijdrage dit 
manifest heeft geleverd, maar feit is 
dat elektronische gegevensuitwisse
ling nu de topprioriteit heeft van onze 
minister voor Medische Zorg en 
Sport, Bruno Bruins. Nog dit jaar 
moet er een wetsvoorstel naar de 
Tweede Kamer dat gaat verplichten 
dat medische gegevens elektronisch 
uitgewisseld worden. Team Gegevens
uitwisseling werkt mee aan de tot
standkoming van deze wet, zodat 
medisch inhoudelijk, juridisch en 
technisch alles wordt afgestemd.
De uitwerking hiervan gaat zorgen 
voor een revolutie in het zorgland
schap! Eindelijk kan informatie gaan 
stromen en kunnen we beschikken 
over actuele, volledige en juiste infor
matie van onze patiënten.  

Persoonlijk zie ik een enorme poten
tie om de kwaliteit van zorg te verbe
teren, door een veel betere samenwer
king en het delen van uitkomsten. 
Beslisondersteuning en terugkoppe
ling naar richtlijnen kan dan sneller 
en makkelijker ontwikkeld worden. 
Persoonlijk zie ik het voor me dat we 
langzaam toe gaan naar een zorg 
waar niet één arts bepaalt wat het 
beste is, maar waar de gezamenlijke 
uitkomsten van diagnoses en behan
delingen gecombineerd worden om te 
komen tot de beste beslissing. Voor 
het zover is, moet er nog veel gebeu
ren. Afspraken over eenheid van taal 
en techniek, standaarden, zorginfor
matiebouwstenen, juridische teksten, 
informatieveiligheid, afstemmen...
We pakken weer de lift, nu met het 
hele team Gegevensuitwisseling, om 
een bezoek te brengen aan  minister 
Bruins. We worden hartelijk ontvan
gen en de minister geeft ons een extra 
boost, waardoor wij nog gemotiveer
der zijn om deze wet zo goed mogelijk 
vorm te  geven.  
Ik ben blij dat er op het hoogste 
 niveau gezorgd wordt voor de belang
rijkste voorwaarde om goede zorg te 
 leveren: beschikbaarheid van 
 informatie. We gaan de goede kant op 
in Nederland en de zorg zit in de lift. 
Ondanks de vriendelijke vrouwen
stem pak ik vandaag tóch de trap. 
Met kleine stapjes komen we er wel! 

Op bezoek bij 
de minister
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Wat moet je als huisarts 
doen met de ION-aanmel-
dingen als je stopt met je 

praktijk of wanneer de praktijk wordt 
voortgezet door een opvolger? Het 
gebeurt geregeld dat deze vraag pas 
wordt gesteld als ‘het kalf verdronken 
is’ en alle declaraties al zijn afgewe-
zen omdat de patiënten in ION nog 
op naam van de oude praktijk staan 
ingeschreven. In zulke gevallen wordt 
het vaak een lastige zaak en vergt het 
een lange adem, uitgebreide com-
municatie en grote overtuigingskracht 
om de zorgverzekeraars alsnog mee te 
laten bewegen. Uiteindelijk komt het 
allemaal wel goed, maar het kost wel 
veel extra inspanning van de huisarts, 
de zorgverzekeraars en van mij als 
technisch projectleider van Stichting 
ION. Deze inspanningen kunnen 
voorkomen worden door tijdig met de 

OVERDRAGEN VAN EEN HUISARTSENPRAKTIJK IN ION

Bespaar uzelf kopzorgen 
en begin op tijd  
met praktijkmigratie

De servicedesk van Stichting ION beantwoordt dagelijks vragen van huisartsen over ION. 
De meest voorkomende vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website van 
Stichting Inschrijving Op Naam (www.inschrijvingopnaam.nl) of worden door de service-
desk van VECOZO afgehandeld. Zijn de vragen te complex om via deze wegen te beant-
woorden dan worden ze voorgelegd aan de auteur van dit stuk, die al sinds de start in 2008 
technisch projectleider van Stichting ION is.

MARCEL LEIJTEN
PROJECTLEIDER@STICHTING-ION.NL 

voorbereidingen te starten en contact 
te zoeken met Stichting ION.

Een ideale praktijkmigratie 
tijdens een kwartaalovergang
Hoe verloopt een goed voorbereide 
praktijkoverdracht met een opvolger? 
Omdat het boekhoudkundig en belas-
tingtechnisch praktischer is, worden 
praktijken vaak op 1 januari of 1 juli 
overgenomen. Hier treedt meteen een 
complicerende factor op omdat het 
dan ook een kwartaalovergang betreft. 
Zoals iedereen inmiddels weet, wor-
den op de laatste en de eerste dag van 
een kwartaal de controlebestanden 
voor de zorgverzekeraars gereed ge-
maakt. Gedurende die twee dagen is 
het niet mogelijk om patiënten in de 
ION-database te muteren. Alle muta-
ties van die dagen worden pas vanaf 
de tweede dag van het kwartaal ver-

werkt en krijgen dan ook die startda-
tum mee. Het is dus zaak de ION-in-
schrijvingen op de juiste wijze te orga-
niseren. 
Idealiter zou de stoppende praktijk de 
praktijk-AGB-code minimaal drie we-
ken voor de stopdatum bij Vektis moe-
ten afmelden. Dat kan elektronisch via 
www.agbcode.nl/zorgaanbieder. Deze 
afmelding van de AGB-code zet een 
automatisch proces in gang waarbij al-
le patiënten die in ION op die AGB-co-
de stonden geregistreerd, drie dagen 
voor de werkelijke stopdatum worden 
afgemeld. Patiënten kunnen immers 
niet in ION op een niet (meer) be-
staande AGB-code blijven staan.
Dat het afmelden drie dagen voor de 
stopdatum gebeurt heeft een belang-
rijke functie. Door het voortijdig af-
melden komen de patiënten niet meer 
in de ION-database voor op het mo-

SCHAKEL UW HIS- LEVERANCIER OF  
UW DECLARATIESERVICEBUREAU TIJDIG IN
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ment dat de controlebestanden voor 
de zorgverzekeraars worden aange-
maakt (op de eerste dag van het kwar-
taal). Deze patiënten zijn dan zoge-
naamde NONI’s (Niet Op Naam Inge-
schrevenen). In zulke gevallen gaat bij 
de zorgverzekeraar het Declaratie Af-
handelingsprotocol in werking, wat in-
houdt dat uitbetaald wordt aan de 
eerst declarerende huisarts. Dat is 
doorgaans de opvolgende praktijkhou-
der met de nieuwe AGB-code. De 
(door)startende praktijk heeft daar-
door dus geen liquiditeitsprobleem, 
want de declaraties worden normaal 
uitbetaald. 

Aanmelden in ION met 
terugwerkende kracht
Bij de volgende stap zal de (door)star-
tende praktijk de patiënten weer in 
ION willen aanmelden op het moment 
datdeVECOZO-certificatenvoorde
nieuwe AGB-code geldig zijn gewor-

den (meestal is dat pas de eerste dag 
van zo’n maand of kwartaal). Het aan-
melden op die dag zou echter leiden 
tot een verwerking per de tweede dag 
van die maand of dat kwartaal door 
de mutatieblokkade van de ION-data-
base. Omdat alle patiënten al drie da-
gen voor de stopdatum zijn afgemeld, 
heeft de (door)startende praktijkhou-
der de mogelijkheid om de patiënten 
met terugwerkende kracht twee dagen 
voor de stopdatum weer aan te mel-
den. Op dat moment staan de patiën-
ten in de ION-database weer goed ge-
registreerd, maar komen ze in het con-
trolebestand van de zorgverzekeraars 
nog niet voor omdat de boel met te-
rugwerkende kracht gecorrigeerd is. 
Bij het eerstvolgende controlebestand 
dat wordt aangemaakt zal de nieuwe, 
gecorrigeerde situatie in ION worden 
weergegeven. Daarmee is de ION-re-
gistratie volledig hersteld en kunnen 
er daarna ook rechten aan worden 
ontleend als er in een latere fase gere-

clameerd zou worden op een declara-
tie van het inschrijftarief.

Ondersteuning
Belangrijk is nog te vermelden dat uw 
HIS-leverancier of uw declaratieser-
vicebureau (bijvoorbeeld VIP-Calculus 
bv, Zaak Op Orde bv, Promeetec bv, 
enzovoort) ervaring heeft met prak-
tijkmigraties en het aan-/afmelden 
van de patiënten vaak in bulk voor u 
kan regelen. Vooral ook het met terug-
werkende kracht aanmelden van pati-
enten kunt u vaak niet zonder hulp af-
handelen. Schakel hen dan wel tijdig 
in, zodat ze hun capaciteit daar op 
kunnen inplannen.

Ten slotte
Zoals u ziet is het zaak om tijdig met 
de voorbereiding van de praktijk-
migratie te starten. Via het contact-
formulier van de ION-website   
(www.inschrijvingopnaam.nl ) kunt u 
met mij contact opnemen voor hulp en 
advies bij de migratie van een praktijk. 
Ook wanneer u onverhoopt met uw 
zorgverzekeraarinconflictraaktover
declaraties kunt u om bemiddeling 
vragen.

TIP
Wilt u al deze complexe omstandig-
heden liever vermijden? Kies dan bij 
voorkeur een praktijkoverdracht op 
een ander moment dan een kwartaal-
overgang. Dat bespaart een hoop 
(kop)zorgen. 

ION heeft de website vernieuwd.  
Op deze website vindt u antwoorden op 
veelgestelde vragen en informatie over 
de diensten van ION.
www.inschrijvingopnaam.nl

HET IS ZAAK DE 
ION-INSCHRIJ-
VINGEN OP DE 
JUISTE WIJZE TE 
ORGANISEREN

FO
TO

 M
ICH

ÈLE LEIJTEN

Marcel Leijten



roelfnorg@meditta.nl

We hebben niet overal kaas van 
 gegeten. En we geven niet alleen 
maar goede adviezen. We weten dat 
wel, maar beseffen het niet altijd. De 
meeste van onze patiënten wel. On-
danks een groot vertrouwen in ons 
als beroepsgroep en in ons als indivi-
du nemen de meesten onze raad 
toch met op zijn minst een klein kor-
reltje zout. Is dat terecht? Ik haal 
even een klassieker uit de kast: Kaas, 
van Willem Elsschot. Een roman uit 
1933, zo’n kleine negentig jaar gele-
den. Een oud boek, zou je het kun-
nen noemen, of misschien ‘jong bele-
gen’. In het verhaal adviseert de 
broer van de hoofdpersoon, die huis-
arts is (!), aan een zekere Laarmans 
om zich maatschappelijk te verbete-
ren door koopman in  Hollandse kaas 
te worden. Dat blijkt een wat minder 
geslaagd huisarts geneeskundig ad-
vies. Laarmans  verliest zich in het 
opzetten van zijn handelsbedrijf, het 
inrichten van zijn kantoor, het maken 
van reclame en het werven van ver-
kopers. Hij vergeet dat er nog kaas 
aan de man  gebracht moet worden. 
Want uit eindelijk gaat het dáárom. 
Soms zie ik ons als huisartsen ook zo 
evolueren. We steken er veel tijd in 
om onze praktijkorganisatie up-to-
date te houden: extra ruimtes neer-
zetten, protocollen en werk afspraken 
maken, goed opgeleid personeel aan-
nemen of inhuren. Iets wat steeds 
moeilijker is.
Er wordt veel verwacht van scholing. 
Bijscholen, opscholen en omscholen. 
Bijscholen betekent dat je vaardiger 
wordt in wat je kunt of breder inzet-
baar wordt in het werk dat je nu 

doet. Opscholen houdt doorgroei in, 
verdieping, een ‘hoger’ diploma 
 krijgen. Omscholing is fundamente-
ler. We hebben onlangs zelf twee 
doktersassistentes opgeleid die hun 
werkzame leven als banketbakker 
respectievelijkfitnesscoachwaren
begonnen. Ze hadden de balans op-
gemaakt en besloten op een radicaal 
andere manier hun belegde boter-
ham te gaan verdienen.
Voor de meeste huisartsen is de 
huisartsenbul lange tijd het hoogst 
haalbare diploma geweest. Afgezien 
van die enkele arme drommel die 
nog universitair promoveerde was 
nascholing het devies. Bijblijven bin-
nen het gebaande pad van hetgeen 
waarvoor je opgeleid bent stond 
voorop. De laatste jaren zie ik steeds 
meer kaderartsen, opgeschoolde 
huisartsen. Maar ook als beroeps-
groep zijn we opgeschoold. We heb-
ben van bepaalde onderwerpen veel 
meer kaas gegeten. Dat heette voor-
heen ‘substitutie van zorg’, en nu 
 eufemistischer: ‘De juiste zorg op de 
juiste plek’ (JZOJP). 
Dit kan gebeuren met de kaasmes- 
of met de kaasschaafmethode. Met 
een kaasmes snijd je kaasblokjes. De 
diabeteszorg is daar een voorbeeld 
van. Een hele categorie patiënten is 
‘weggesneden’ uit de tweede lijn en 
overgeplaatst naar de eerste lijn. In-
ternist-diabetologen zijn vrijwel uit-
gestorven, huisarts-diabetologen 
(kaderartsen) werden geboren. 
Met een kaasschaaf snijd je plakjes. 
Voor huisartsen betekent dit dat ze 
er allerlei taken bij krijgen. Terug-
verwijzingen vanuit alle ziekenhuis-

poli’s tegelijk, vanuit de ggz, de 
jeugdzorg. De taak om welzijns-
tekorten te achterhalen en doel-
treffend naar de nulde lijn of het 
 sociaal domein te verwijzen. Vereist 
dat bijscholing? Opscholing? Of 
 omscholing?
Op automatiseringsgebied leidt dit 
ook tot fundamentele vragen. Vereist 
het aanpassing, bijsturing van het 
HIS? Moet er wat aangebouwd wor-
den (daarvoor zijn als noodverband 
de KISsen ingezet)? Of moeten we 
fundamenteel ombouwen? Vereisen 
de nieuwe vragen die aan de huisart-
senzorg en de eerste lijn worden ge-
steld niet een fundamentele herbe-
zinning op wat een computersysteem 
zou moeten kunnen? En hoe?
Afgezien van de belastingdienst ken 
ik geen miljardenbedrijf dat zo moei-
zaam geautomatiseerd is als de ge-
zondheidszorg. Dat zou toch beter 
moeten kunnen. Wordt er niet node-
loos veel tijd verspild aan dubbel re-
gistreren in verschillende systemen, 
aan onderbenutting van ICT-onder-
steuning, aan het omzeilen of 
 slechten van barrières die niemand 
wil? Wanneer wordt er van over-
heidszijde echt serieus en doordacht 
geïnvesteerd in ICT?
Soms denk ik wel eens dat we een 
groep Laarmansen zijn. Zo druk 
 bezig zijn met alles organiseren dat 
we vergeten dat we er zijn om kaas 
te verkopen/zorg te verlenen. Met al-
le geschaafde plakjes en gesneden 
brokken die we op ons bord hebben 
gekregen, laten we ons het kaas toch 
ook te veel van het brood  
eten. 

Kaas
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DE KRACHT VAN HAweb

Onderwerpen en vragen komen 100% 
vanuit de leden

Bijna tien jaar geleden werd HAweb gelanceerd. Het uitgangspunt is sindsdien hetzelfde 
gebleven: een platform bieden waar huisartsen kennis en ervaringen kunnen delen en 
eenvoudig kunnen samenwerken. Naast het algemene leden forum voor huisartsen telt 
HAweb inmiddels zo’n duizend groepen, waarin ook andere praktijkmedewerkers en ke-
tenpartners kunnen par ticiperen. Het platform blijft zich ontwikkelen met nieuwe functi-
onaliteiten. En, hebt u de  HAweb-app al?

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL 
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DE KRACHT VAN HAweb

Onderwerpen en vragen komen 100% 
vanuit de leden

In 2009, op zijn tweede werkdag bij de LHV, ont-
ving adviseur digitale media Diederick Meinen 
een groep jonge huisartsen. ‘Of wij een com-

munity voor huisartsen konden beginnen, was hun 
vraag. Zij hadden wel ideeën over wat zo’n commu-
nity moest bieden en veiligheid was uiteraard een 
voorwaarde. Samen met het NHG bekeken we de 
mogelijkheden en we besloten een gezamenlijk plat-
form te bouwen.’ Simone van Leeuwen, communica-
tieprofessional en community-manager bij het NHG: 
‘We hebben dezelfde doelgroep en streven beide 
naar verbetering van de kwaliteit van de huisartsen-
zorg. Het doel van HAweb stond ons dan ook helder 
voor ogen: bevorderen van het delen van kennis en 
ervaring, verbinden van de beroepsgroep en samen-
werking binnen de huisartsenzorg vergemakkelijken. 
Voor de leden is het prettig als ze voor vragen en 
overleg met collega’s op één plek terechtkunnen.’

HAweb – facts & fi gures

A� tal � zoekers per dag
: 1600

  Nieuwe items per dag: 200

          Reacties per dag: 65

Zelfgebouwd
In eerste instantie bouwden NHG en LHV het plat-
form zelf. ‘Er waren nog niet veel aanbieders en het 
voordeel is dat je alles helemaal naar eigen wens 
kunt maken’, legt Diederick uit. ‘Aan de andere kant 
zijn wij geen organisaties met ontzettend veel ont-
wikkelcapaciteit. Toen we over wilden stappen op 
een cloudoplossing, kwam Viadesk in beeld, een be-
drijf dat gespecialiseerd is in online samenwerken. 
Sinds 2017 maken we gebruik van hun software. Die 
kan alles wat ons eigen platform ook bood – bestan-
den delen, bijeenkomsten plannen, meningen peilen 
via enquêtes en polls – en inmiddels nog veel meer. 
Zo is het sinds kort mogelijk om HAweb te benade-
ren via een app.’ 

Forum en groepen
Alle leden van NHG en LHV hebben toegang tot het 
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Rx ConForm is een software service die parallel aan EVS Prescriptor functioneert.
In EVS Prescriptor zijn de meeste formularia beschikbaar, van NHGFormularium tot
regionale formularia.

Voor meer informatie:

RxConForm.nl

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

advertentie

Ledenforum. Hier kunnen zij onder andere vragen 
stellen, op elkaar reageren, chatten en collega’s vin-
den. Wie een nieuw topic begint of deelneemt aan 
de discussie, krijgt bericht als er nieuwe reacties zijn. 
Datkanpere-mailofviaeennotificatieophetplat-
form of in de app. Naast het algemene ledenforum 
zijn er subthema’s waarop je je kunt abonneren. De-
ze thema’s zijn ‘weer wat geleerd’, eHealth, diabetes 
en praktijkstart. Leden kunnen zelf groepen aanma-
ken op HAweb. Voor deze groepen kunnen zij gasten 
uitnodigen. Bijvoorbeeld praktijkmedewerkers of ke-
tenpartners. Binnen de groep kun je discussiëren, 

een datumprikker en een agenda gebruiken of bij-
voorbeeld inschrijvingen voor evenementen verza-
melen, documenten beschikbaar stellen en bewaren. 
Je bepaalt zelf welke functionaliteit je in een groep 
wilt gebruiken. 

Huisarts is de spil
Er zijn inmiddels meer dan duizend actieve groepen 
waarin naast huisartsen vijfduizend gasten participe-
ren. ‘De groepen worden op heel verschillende ma-
nieren gebruikt’, vertelt Diederick. Er zijn groepen 
waarin heel actief gediscussieerd wordt, anderen ge-
bruiken een groep puur om bijvoorbeeld vergader-
stukken te delen. Er zijn groepen waarin drie men-
sen intensief samenwerken, maar er zijn ook hele 
LHV-kringen die een groep met vijfhonderd leden op 

‘SINDS KORT IS HET 
MOGELIJ K OM  

HAWEB VIA EEN APP 
TE  BENADEREN’
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Ook een HAweb-groep starten?
Lees deze zeven tips:
1. Bepaal het doel van de groep:   informeren, 

discussiëren,  samenwerken, vergaderen?

2. Begin eenvoudig, u kunt altijd uitbreiden.

3. Zorg voor interessante informatie in de 
groep vóórdat u deelnemers toevoegt.

4. Houd uw groep bijgewerkt en relevant.

5. Bij een kleine groep: maak werkafspraken en 
integreer deze in overleggen.

6. Een prikkelende vraag stellen in de groep 
nodigt uit om te reageren.

7. Er is vaak meer mogelijk in een groep dan u 
denkt: kijk eens bij ‘Groepsbeheer’.

HAweb hebben. Wij kunnen bij LHV of NHG niet 
zien wat er in de groepen wordt besproken of ge-
plaatst en dat moeten we ook niet willen. Het is echt 
een besloten omgeving waarbij de huisarts de spil is. 
Hij of zij initieert en nodigt uit, en vervolgens kan de 
groep zelf een of meer beheerders aanstellen.’

Zelfsturend 
‘Op het Ledenforum hebben wij wel inzicht in wat er 
besproken wordt, maar we sturen en zenden zo min 

mogelijk’, zegt Simone. ‘Daarin ligt ook de kracht van 
HAweb: de onderwerpen en vragen komen voor 
100% vanuit de leden. ‘Natuurlijk reageren we wel 
op vragen in het forum als daar aanleiding voor is. 
Bijvoorbeeld als het een vraag over een NHG-Stan-
daard betreft. Die zet ik dan intern uit en ik zorg dat 
er een reactie op het forum komt. En zo af en toe vra-
gen we leden om bijvoorbeeld een concept Behandel-
richtlijn te toetsen of praktijkinformatie te delen. 
Soms zie je wel eens een discussie die alle kanten op 
gaat. Dan zou je even willen bijsturen. Maar voor je 
het weet heeft een huisarts dat al gedaan. Die zegt 
dan “Kom op mensen, nu even terug naar de vraag”.
Het werkt natuurlijk veel beter als een collega dat 
zegt.’ 
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Simone van 
Leeuwen en 

Diederick 
Meinen

‘VOOR DE LEDEN 
IS HET PRETTIG ALS 
ZE VOOR VRAGEN 

EN OVERLEG 
MET COLLEGA’S 

OP ÉÉN PLEK 
TERECHTKUNNEN’
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HET GAAT NIET 
ALLEEN MAAR 
OM LEZEN, DE 
POST MOET 
OOK VERWERKT 
WORDEN

Kies een werkwijze 
die bij u past
In SynthesHis nummer 2 van 2019 gingen de Tips & Trucs over de postverwerking. Per 
HIS kwamen de computertechnische handelingen voor het verwerken van de digitale 
post aan de orde. Maar wat is nu eigenlijk een handige workflow, hoe ga je lean om met 
alles wat er binnenkomt? Kort na het verschijnen van deze SynthesHis ontspon zich op 
het HAweb Ledenforum een levendige discussie hierover.  

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Het is natuurlijk niet mogelijk 
om een richtlijn te geven die 
bij iedereen past en voor alle 

praktijken toepasbaar is. Het kan wel 
goed zijn om nog eens met het hele 
team de mogelijkheden en aandachts-
punten op een rij te zetten en de eigen 
werkwijze tegen het licht te houden. 
Want het blijkt dat velen de postver-
werking als een dagelijks terugkeren-
de last ervaren. Kan deze ‘lichter’?
Stel uzelf een aantal vragen.

Wat voor type huisarts bent u?
Wilt u als huisarts alles zelf lezen? Een 
reactie: ‘Zijn we niet allemaal een 
beetje verwend aan het worden? Ver-
geten we niet in al onze verwennerij 
voor wat betreft de digitalisering dat 
de communicatie (via corresponden-

tie) en kennis over de cliënt ook in het 
koppie en het hart van de behandelaar 
moeten zitten? Natuurlijk zijn er zo-
veel mensen, zoveel wensen. Maar is 
de elektronische of papieren post niet 
het laatste middel wat ons in staat 
stelt om snel een menselijk beeld te 
vormen van wat er zich met de cliënt 
heeft afgespeeld? Hoe ergeren we ons 
als mevrouw X zich voor de tiende 
keermeteenflutverhaalbijdeANW
meldt en hoe moeten we toch slikken 
als we lezen hoe meneer Y zo dapper 
tot het einde heeft gestreden...’
Maar het gaat natuurlijk niet alleen 
maar om lezen, de post moet ook ver-
werkt worden. Koppelen aan de juiste 
patiënt en episode, uitslagen interpre-
teren en communiceren, acties uitzet-
ten, medicatiehistories aanpassen. Re-
levante informatie uit de post die de 
huisarts niet zelf leest, moet hem wel 
bereiken. Hier moet een procedure 
voor zijn. 

Hoe is het team 
samengesteld?
• Zijn er meerdere huisartsen die in-

formatie over dezelfde patiënt 
moeten krijgen, bijvoorbeeld bij 
twee vaste huisartsen voor de pati-
ent, of bij vaste waarnemers of 
 Hidha’s? Naast een procedure voor 
de routinepost moet er een systeem 

zijn dat ervoor zorgt dat een be-
langrijke brief onder de aandacht 
van beide artsen komt.

• Zijn er meerdere (parttime)huisart-
sen, maar hebben zij elk hun eigen 
patiënten? Ook dan moet het sys-
teem naast de verwerking van de 
routinepost acute ernstige bevindin-
gen tijdig op kunnen volgen.

• Zijn er vaak wisselende waarne-
mers? Ieder HIS heeft zo zijn eigen 
manier om verwerkte berichten 
voor anderen inzichtelijk te maken: 
bijvoorbeeld via de postkamer, ta-
kenmodule of daglijsten. Essentieel 
is om hierover goede werkafspra-
ken te maken. Denk er ook over na 
wat er met de post moet gebeuren 
die gedurende de (al dan niet lan-
gere) afwezigheid van een huisarts 
binnenkomt.

• Zijn er praktijkondersteuners die 
zelfstandig labuitslagen over DM 
en CVRM kunnen interpreteren en 
verwerken? Maak dan goede af-
spraken over onverwachte afwij-
kende bevindingen.

• Zijn er verpleegkundig specialis-
ten/physician assistants aanwezig 
die getraind zijn in het zorgvuldig 
ADEPD registeren?

• Zijnerdoktersassistentesmetaffi-
niteit met ADEPD of zijn ze bereid 
dit te leren?

HET DAGELIJKSE POST-KOPPELRITUEEL
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VELEN ERVAREN DE  POSTVERWERKING 
ALS EEN DAGELIJ KS TERUGKERENDE LAST

De ervaringen met het delegeren van 
het verwerken van de post door assis-
tentes zijn zeer wisselend, zo blijkt uit 
de discussie op HAweb. Ook hiervoor 
is het essentieel om werkafspraken te 
maken over het bespreken van bevin-
dingen, dan wel aanmaken van leesta-
ken, en over het uitzetten van acties.

Hoe verloopt de overdracht 
van belangrij ke zaken?
• Verloopt de communicatie hierover 

via het HIS?
• Gebeurt dat mondeling tijdens het 

werkoverleg?
• Wie werkt de medicatielijsten bij 

naar aanleiding van specialisten-
brieven?

• Wie zet acties uit (contact opne-
men na ontslagbericht, controle 
KNUK over twee weken, …)?

Hoe verloopt de 
dossiervoering?
• Is het in uw HIS en voor uw manier 

van werken belangrijk om alles per 
episode goed gekoppeld te hebben, 
of kijkt u voor overzicht toch vooral 
in het KIS of het portaal van zie-
kenhuis of lab? Kan ook de assis-
tente (die niet altijd toegang heeft 
tot het KIS en/of het portaal) 
 zaken snel terug vinden als die niet 
aan een episode gekoppeld zijn?

• Zijn goede samenvattingen van 
brieven in het journaal van belang? 
Het kost uiteraard tijd om samen-
vattingen te maken en naar het 
journaal te kopiëren. Als de hele 
brief snel en gemakkelijk toeganke-
lijk is, is dit wellicht overbodig. Van 
 belang hierbij is ook of uw HIS over 
een goede zoekfunctie beschikt. 

• Hoe belangrijk is het om kopieën 
van niet aan u gerichte labuitslagen 
en correspondentie in uw dossier 
op te slaan (bijvoorbeeld lab in op-
dracht van specialist)?

• Is er behoefte aan een protocol/
lijstje met aandachtspunten, om te 
zorgen dat er nog iets van eenheid 
in de registratie behouden blijft?

• Wilt u dat alle informatie in uw ei-
gen dossier toegankelijk is? De 
meeste specialistenbrieven zijn erg 
lang. Alle onderdelen die in de 
HASP-richtlijn* als optioneel aange-
merkt zijn, worden in de brieven 
standaard volledig uitgewerkt: vol-
ledige anamnese, en lichamelijk, 
laboratorium- en beeldvormend 
onderzoek. Terwijl bijna al het on-
derzoek tegenwoordig desgewenst 
ook voor de huisarts via de porta-
len van de ziekenhuizen na te zoe-
ken is. Een compactere brief met 
slechts de verplichte onderdelen is 
wellicht meer van deze tijd. Huis-

EEN COMPACTERE BRIEF 
MET SLECHTS DE VERPLICHTE 
 ONDERDELEN IS MEER VAN 
DEZE TIJ D

artsen die sneller klaar willen zijn 
met post lezen zouden hun colle-
ga’s hier op kunnen aanspreken…

Let op bij keuringen die met behulp 
van Zorgdomein in de eigen praktijk 
gedaan zijn. Hiervan komt een terug-
koppeling via Edifact. Deze hoort ech-
ter niet in het dossier terecht te komen!

Hoe gaat u om met de 
interpretatie van uitslagen en 
de communicatie hiervan aan 
patiënten?
Werkt u proactief of reactief? Afhan-
kelijk van de mogelijkheden van uw 
HIS en patiëntenportaal kan de pati-
ent zijn uitslag met of zonder com-
mentaar/uitleg zelf inzien of kan een 
bericht naar de patiënt gestuurd wor-
den. Of moet de patiënt zelf contact 
zoeken met de praktijk om zijn uitslag 
op te vragen? Geeft de huisarts, assis-
tente, poh, VS of PA de uitslag door?
Als u het initiatief bij de patiënt legt, 
hoe zorgt u er dan voor dat de vervolg-
acties bij relevante uitslagen ook uitge-
voerd worden? De agenda en/of taken-
module van het HIS kan hierbij helpen.

Het moge duidelijk zijn: kies een 
werkwijze die bij uzelf en de omstan-
digheden past, en maak hier binnen 
de praktijk goede afspraken over. 

Met dank aan Heidi Maagdenberg, 
praktijkmanager, en Wendy Breuker, 
praktijkassistente, voor hun input.

* HASP-richtlijn: https://www.nhg.
org/themas/artikelen/richtlijn-in-
formatie-uitwisseling-tussen-huis-
arts-en-specialist-bij-verwijzingen
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Hoe is de Promedico VDF HAweb-
groep ontstaan?

‘De HAweb-groep is ontstaan vanuit 
de softwarecommissie van Promedico 
VDF en bestaat sinds begin 2013. We 
wilden een manier om pakketzaken 
snel met elkaar te kunnen delen zon-
der afhankelijk te zijn van de soft-
wareleverancier. Inmiddels is het een 
levendige community met 220 leden: 
dit zijn huisartsen en assistentes. Ik zit 
zelf met een dubbele pet in de groep. 
Ik ben huisarts, lid van de software-
commissie en sinds kort ook product-
manager bij Promedico. Dat heeft zo 
zijn voordelen. Ik begrijp goed waar 
praktijkmedewerkers tegenaan lopen 
en zit tegelijkertijd heel dicht op het 
systeem en de leverancier. Ik weet bij 
wie ik moet zijn binnen Promedico en 
omdat ik hier een paar dagen in de 
week rondloop, krijg ik sneller ant-
woorden. Ik ben dan wel productma-
nager, maar als gewone gebruiker 
mopper ik soms net zo goed op het 
systeem, en ik blijf kritisch. Dat is vol-
gens mij juist waarvoor ik word inge-
huurd.’

Waar wordt de groep voor gebruikt?

‘Het is echt een gebruikersplatform. 
Denk aan vragen over de meest een-
voudige manier om iets te registreren 
of “Hoe kun je bij een herdeclaratie de 
declaratiereden wijzigen?” Soms doen 
we een zogenoemde quality of life-in-
ventarisatie. Gebruikers kunnen dan 
kleine ergernissen melden. Een punt 
die raar staat, een link die niet werkt. 
Dit zijn dingen die de ontwikkelaars 
meestal makkelijk kunnen oplossen. 
We stellen de community ook vragen 
vanuit de softwarecommissie. Bijvoor-
beeld over de prioritering van verbe-
teringen en uitbreidingen in het pak-
ket. Daarnaast delen we documenten. 
Vorig jaar deelde een huisarts een 
overzicht van welke hulpmiddelen 
vergoed werden. Begin januari werd 
direct gevraagd of iemand al een 
nieuwe versie had gemaakt.’

Drie vragen aan… 
Hanneke Tan
BEHEERDER PROMEDICO VDF COMMUNITY OP HAWEB

‘WE STELLEN 
DE COMMUNITY 

OOK VRAGEN 
VANUIT DE 

SOFTWARE-
COMMISSIE’

‘DE TOON IS 
OVER HET 

ALGEMEEN 
POSITIEF 

KRITISCH’

‘GEBRUIKERS 
KUNNEN KLEINE 

ERGERNISSEN 
MELDEN’

Moet je als beheerder wel eens 
 ingrijpen in een discussie?

‘De toon is over het algemeen positief 
kritisch en er wordt niemand afgekat. 
Natuurlijk zit er wel eens een negatie-
ve klank in. Ik probeer het dan oplos-
singsgericht te houden. Ja, het is ver-
velend dat we weer iets moeten gaan 
registreren, want het kost tijd en we 
hebben er zelf niets aan. Maar het 
moet toch, dus laten we kijken hoe 
we het zo eenvoudig mogelijk kunnen 
doen. Verder houd ik in de gaten dat 
mensen voor elke nieuwe vraag een 
nieuw topic aanmaken. Anders kun 
straks niets meer terugvinden. Verder 
vind ik dat de community zichzelf 
draaiend moet houden. Maar ja, ik 
kan het zelf ook niet laten om vragen 
die openstaan snel te beantwoorden. 
Mensen rekenen er inmiddels ook een 
beetje op.’ 
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Hoe zijn de Orego-groepen op HAweb 
ontstaan?

‘MicroHIS had al meer dan twintig 
jaar een eigen forum. Dit lag een beet-
je stil en een jaar of vijf geleden beslo-
ten we het op HAweb onder te bren-
gen. Voordeel hiervan is dat huisart-
sen vaak participeren in meerdere 
groepen: die van de zorggroep en de 
hagro of de kring bijvoorbeeld. Het is 
fijndatjeopéénplatformnieuws
over verschillende thema’s uit de huis-
artsenzorg kunt bekijken.’

Waarom zijn er twee Orego-groepen?

‘In de algemene groep kunnen alleen 
leden van de gebruikersvereniging 
participeren. De onderwerpen zijn 
vooral bestuurlijk en beleidsmatig van 
aard. We delen hier ook de agenda’s 
en stukken van de algemene ledenver-
gaderingen. In de pakketzakengroep 
komen vaak meer praktische vragen 
over het pakket aan de orde. Er wor-
den vragen en problemen besproken, 
maar ook klachten en verzoeken ken-
baar gemaakt. MicroHIS-huisartsen 
kunnen aan deze groep deelnemen en 
vervolgens ook hun praktijkmedewer-
kers uitnodigen. Daarnaast zijn twee 
MicroHIS-medewerkers lid van de 
groep. Voor hen is dit een mooie ma-
nier om feeling te houden met wat er 
speelt.’

Drie vragen aan… 
Kees Kanters
BEHEERDER VAN DE OREGO-GROEPEN OP HAWEB

‘BIJ NA ELKE DAG 
WORDT ER WEL 

EEN BERICHT 
GEPLAATST’

Er zijn twee HAweb-groepen 

voor MicroHIS- gebruikers. 

Beide zijn genoemd naar de 

gebruikersvereniging Orego. 

De algemene Orego-groep 

telt 73 leden. 

In de Orego-pakketzakengroep 

 participeren naast  huisartsen 

en assistentes ook twee 

MicroHIS- medewerkers 

(48 leden). 

Hoe actief zijn de groepen?

‘Bijna elke dag wordt er wel een be-
richt geplaatst. Pieter Vrijdag en ik be-
heren de groepen en beantwoorden 
soms ook vragen. Maar in principe 
zijn vragen gericht aan de community 
en deze worden dan ook vaak door 
collega-huisartsen beantwoord. In de 
maandelijkse bestuursvergadering bij 
MicroHIS bespreken we welke vragen 
er van de leden zijn binnengekomen 
en of en hoe verzoeken kunnen wor-
den opgepakt. Vervolgens koppel ik 
dit weer via HAweb terug. Er zijn cir-
ca 850 huisartsen en assistentes die 
met MicroHIS werken. Het zou mooi 
zijn als meer gebruikers gaan meepra-
ten en meedenken in de HAweb-groe-
pen. Daar kan het pakket alleen maar 
beter van worden. En nee, ik ben niet 
bang dat het mij als beheerder dan te 
veel tijd gaat kosten. Ik vind het leuk 
om te doen. Het kost me nu een paar 
minuten per dag en dat mogen er best 
meer worden.’ ‘HET ZOU MOOI 

ZIJ N ALS MEER 
GEBRUIKERS 
GAAN MEE- 
PRATEN EN 

 MEEDENKEN 
IN DE HAWEB-

GROEPEN’
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Promedico-ASP en  
CGM HUISARTS op HAweb
Drie groepen
De gebruikersvereniging Atlas heeft 
drie HAweb-groepen: de Atlas-gebrui-
kersvereniging (Promedico-ASP), CGM 
HUISARTS en Promedico VDF. Alle At-
las-bestuursleden zijn op HAweb aan-
wezig en leveren een bijdrage, evenals 
de leden uit de softwarecommissies. 

Grotere zichtbaarheid
Met de groep willen we een aantal 
doelstellingen bereiken. Binnen het At-
las-bestuur hebben we afgelopen jaar 
besloten om meer zichtbaar te maken 
wat er op de achtergrond binnen de 
softwarecommissie en het bestuur alle-
maal wordt gedaan. Daarnaast willen 
we breder suggesties en problemen in-
ventariseren, die we dan als input mee 

Van, voor en door huisartsen
De gebruikersvereniging van OmniHis 
heeft de taak om de informatisering, 
communicatie en automatisering van 
huisartsenpraktijken te simuleren en 
zo bij te dragen aan de kwaliteit van 
de huisartsgeneeskunde. In dit kader 
brengen leden actief verbeterende en 
vernieuwende ideeën in over de func-
tionaliteit van de programmatuur. De 
werkmaatschappij OmniHis onder-
steunt dit doel en faciliteert door een 
platform te bieden waarop leden el-
kaar op de hoogte kunnen houden van 
gebruikerservaringen met OmniHis 
Scipio. Vragen kunnen worden gesteld 
en beantwoord. Dit platform is open 
voor alle leden/OmniHis Scipio-ge-
bruikers.
Maak dus contact met anderen, start 

OmniHis en mijn.OmniHis, 
een community platform

kunnen nemen naar de softwarecom-
missievergaderingen. We denken dat 
het belangrijk en nuttig is om als ge-
bruikers handige tips en trucs te delen. 
We kunnen ons voorstellen dat er ook 
steeds meer zorggroepen zijn die (ont-
wikkel)vragen hebben richting hun 
HIS-leverancier. We zijn nog aan het 
kijken hoe Atlas hierin kan ondersteu-
nen en meedenken, en of een (aparte) 
groep behulpzaam kan zijn bij overleg 
en afstemming.

Gebruikers ondersteunen 
gebruikers
Voor meer technische ondersteuning en 
(meldingen van) fouten zullen we bin-
nen het forum verwijzen naar de ser-
vicedesk van Promedico of CGM HUIS-

de dialoog, deel informatie – zonder 
communicatie is er immers geen com-
munity.

Deel ervaringen of stel een 
vraag
Gebruikers kunnen in mijn.OmniHis 
praktische content vinden, zoals pro-
ductinformatie, (video)tutorials en 
OmniHis Scipio downloads. Ook kun-
nen ze ervaringen van andere Omni-
His Scipio-gebruikers teruglezen. Zo 
vinden ze onder Posts vragen en/of er-
varingen van medegebruikers, en kun-
nen ze zelf op de content in de biblio-
theek reageren. En belangrijker nog: 
zelf een vraag stellen aan de commu-
nity en kennis delen via posts.
Elke zondagochtend om 10.00 uur 
ontvangt de gebruiker een ‘weekover-

Dus meld u aan op HAweb, bij 
een van de volgende groepen: 

Atlas gebruikersvereniging 
 (Promedico-ASP) - MIRA - 

 Promedico VDF

ARTS. Het zal echter zeker voorkomen 
dat wanneer een gebruiker tegen een 
probleem aanloopt, een andere ge-
bruiker dit al eens is tegengekomen. 
Alleen al het feit dat dit gedeeld wordt, 
kan helpen om een indruk te krijgen 
van relevante problemen waar men 
 tegenaan loopt. Ook dit kan weer als 
input dienen voor de softwarecommis-
sie en de gebruikersvereniging om de 
vinger goed aan de pols te houden. 

zicht’ van de community. Hierin staan 
de posts en content van de voorgaan-
de week.
Onder ‘Events’ vindt de gebruiker inte-
ressante evenementen en trainingsmo-
menten. Gebruikers kunnen zich met 
hun eigen account direct voor deze 
events aanmelden.

Wensen?
Het is belangrijk dat mijn.OmniHis 
werkt voor de gebruikers. We nodigen 
daarom iedereen van harte uit om 
mijn.OmniHis samen met ons verder 
vorm te geven. Stel vragen, geef wen-
sen door, vertel ons wat er ontbreekt 
enwaterjuistheelfijnisviaservice-
desk@omnihis.nl of reageer direct op 
de post in de community! 
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 INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

Leidt het gebruik van een smart-
phone tot persoonlijkere zorg? Apps 
kunnen ons helpen efficiënter te
werken, ook in de zorg. Maar dat een 
smartphone huisarts en patiënt dich-
ter bij elkaar brengt, ligt toch minder 
voor de hand. Ik hoor erover tijdens een 
thema-avond over de zorgprofessional 
van de toekomst, bij NRC Live in Utrecht.

Met gespitste oren zit ik op het puntje van mijn 
stoel, zo benieuwd ben ik naar de volgende 
pitch. De spreker geldt namelijk als een ver-
nieuwende zorgverlener die zijn hoofd boven 
het maaiveld durft uit te steken. Op een podium 
aan alle kanten omgeven door luisteraars, doet 
hij zijn verhaal. Letterlijk draaiend om zijn as 
om niemand te lang zijn rug toe te keren.
We luisteren en kijken naar Vladan Ilic, gedre-
ven huisarts in Amsterdam. Na vijftien jaar wer-
ken in de zorg dacht hij: ‘Laten we kijken of de 
zorg ánders kan. Laten we kijken of en hoe we 
de patiënt dichter bij de dokter kunnen bren-
gen.’ Zijn stelling tovert bij veel luisteraars een 
glimlach tevoorschijn: ‘Het enige wat nodig is 
om te dokteren zijn de dokter en zijn patiënt. 
De rest is overbodige ballast.’

Bofkont, denk ik bij mezelf, dat ik hierbij mag 
zijn. Een werkrelatie vroeg me of ik belangstel-
ling had voor deze avond. Zeker! Het is de der-
de en laatste in een reeks over de impact van 
technologie in de zorg. Professionals uit de poli-
tiek, het bedrijfsleven en de wetenschap komen 
samen om vraagstukken van deze tijd te onder-
zoeken en te bediscussiëren. Zij vragen aan Ilic 
of zijn aanpak ook buiten Amsterdam aanslaat.
Vier jaar geleden startte Ilic praktijk Westerdok-

ters om via e-health te komen tot per-
soonlijkere zorg. Zijn  patiënten en hij 
maken zijn huisartsenpraktijk tot een 
(virtuele) zorg-community. Trots ver-

telt hij dat 65% van de contacten bij 
Westerdokters na drie jaar via internet 

verliep. Zonder assistentes, zonder poh’s, 
zonder hulppersoneel. Hij  beweert dat ieder 

van ons de grootste zorgverandering in eigen 
zak draagt. Zijn oplossing? De mobiele telefoon 
inzetten in de huisartsenpraktijk.

Nieuwsgierig? Kijk dan eens op westerdokters.
nl. Alleen daar zie je namelijk wat de patiënt 
kan doen via internet en hoe dat gaat: een af-
spraak maken, mailen voor een e-consult of een 
herhaalrecept, chatten met de huisarts. Achter 
een login kun je als patiënt onder andere uitsla-
gen inzien en video’s of foto’s sturen. Vieren-
twintig uur per dag.
Ilic: ‘Dat kan alleen in Amsterdam en niet in de 
dorpen? Nee hoor. In januari 2019 startte een 
huisarts in Brabant. Die werkt nu bijna 100% 
digitaal. In september 2019 startte Veendokters.
nl in Barger-Compascuum, een dorp in Drenthe 
aan de grens met Duitsland. Na twee maanden 
gebruikt daar bijna 40% van de mensen de 
applicatie.’

‘Vijfentachtig procent van de patiënten gebruikt 
inmiddels de Westerdokters-applicatie. Tot te-
vredenheid van de patiënten en van onszelf. We 
hebben de tijd voor een consult nu uitgebreid 
van 10 naar standaard 20 minuten.’ Wow. Dus 
toch: deze implementatie van moderne techno-
logie leidt tot efficiëntere én persoonlijkere
zorg. 

info@niccommunicatie.nl

De paradox van  
de smartphone
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JE KUNT HET BESTE KIEZEN VOOR 
GECERTIFICEERDE VERNIETIGING
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We zij n inmiddels gewend om papieren informatie te vernietigen voordat we 
deze wegdoen of we laten die gecertifi ceerd vernietigen. Maar wat moeten  
we eigenlij k doen met onze oude computers, printers en faxen? Die bewaren 
immers ook informatie in hun geheugen. 

Wat moeten we 
doen met onze 
oude computers? RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL

Als we de oude apparatuur willen afkoppelen van ons 
praktijknetwerk is het goed om te bedenken dat deze 
 apparatuur nog vertrouwelijke gegevens bevat. De meeste 
gegevens bevinden zich op de harde schijf, het fysieke 
 onderdeel in de pc. Het betreft vaak de gegevens van een 
of meer patiënten die bewust op de harde schijf zijn 
 opgeslagen. Denk daarbij aan declaratietabellen, oproep-
brieven, de uitspoel van populatiegebonden zorg, enzo-
voort. Ook andere programma’s maken gebruik van tijde-
lijke opslag op dezelfde harde schijf. Zo slaat de browser 
de geschiedenis op van de geraadpleegde zaken en de 
Office-softwaremaaktgeregeldback-upbestandenvan
tekst, reken bladen, presentaties en andere bestanden. 
Wanneer we deze gegevens niet actief verwijderen blijven 
ze staan waar ze staan.
Hetzelfde geldt voor apparatuur als bijvoorbeeld de scan-
ner, de fax en de printer. Deze randapparatuur is ook uit-
gerust met een geheugen dat diverse zaken  langer ont-
houdt dan wij misschien wel denken. Zo kunnen scanners 
het laatst gescande nog reproduceren, de fax de laatst 
verzonden/ontvangen documenten ophoesten en de prin-

ter ook de laatst geprinte  documenten terughalen.
Wanneer u uw oude apparatuur dus de deur uit doet, 
moet u eraan denken dat er vertrouwelijke informatie 
meegaat.
Een oplossing die veel mensen al zullen bedenken is om 
de hardware geheel of gedeeltelijk te vernietigen, net als 
bij papieren informatie. Gelukkig is dat niet altijd nodig 
en in deze tijd is het ook zeker niet erg duurzaam. Er zijn 
meer behoudende softwareoplossingen voorhanden, ook 
al is het daarbij goed om te blijven letten op de valkuilen 
die zich daarbij kunnen voordoen.

Valkuilen
Voor de meeste apparaten geldt het ‘terugzetten naar fa-
brieksinstellingen’ als meest doeltreffende maatregel. Bij 
de printer en de fax is het geheugen dan weer helemaal 
leeg. Bij een computer zijn de vervolgstappen vaak wat 
uitgebreider en is het goed om erop te letten dat pro-
gramma’s en bestanden allemaal worden gewist. In geval 
er een keuze moet worden gemaakt is het dus noodzake-
lijk te kiezen voor ‘verwijderen van alle bestanden’. 
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Bij softwarematige oplossingen moet u erop letten dat er 
programma’s zijn die alleen de bedoelde bestanden ver-
wijderen. Daarbij zijn er drie valkuilen. Valkuil 1 is dat er 
bestanden over het hoofd worden gezien. Valkuil 2 is dat 
dergelijke programma’s de bestanden niet echt vernieti-
gen, maar alleen de ruimte op de harde schijf vrijmaken, 
zodat die weer kan worden gebruikt. Maar zolang de 
ruimte niet opnieuw is gebruikt en de gegevens dus niet 
overschreven zijn, kunnen andere programma’s die ver-
wijderde bestanden weer terughalen. Verwijderen ge-
beurt veelal ook nog eens in twee stappen, eerst in de 
prullenbak (nog niet echt verwijderd), waarna ze bij het 
legen van de prullenbak in overschrijfbaar veranderen, 
waarbij ze nog steeds niet vernietigd zijn. Gelukkig zijn er 
ook programma’s die de bestanden echt vernietigen, en 
dus niet alleen ruimte vrijmaken, maar de bestanden ook 
overschrijven.

Gecertificeerde vernietiging
Natuurlijk zijn er nog steeds fanatici die computers ont-
doen van hun harde schijf. Ook dan blijft er een risico be-

staan, want zolang de harde schijf intact is blijft deze im-
mers toegankelijk.
Eigenlijk is het het beste om net als bij de papieren infor-
matietekiezenvoorgecertificeerdevernietiging.Jehebt
dan immers altijd een AVG-proof bewijs in handen. Bij 
computers, printers en faxen is de leverancier de aange-
wezen instantie om de apparatuur in te nemen en weer 
 helemaal datavrij te maken. De meeste lease- apparatuur 
zal immers ook zo worden behandeld. Met de meeste 
 leveranciers bestaat er  bovendien al een onderling 
 geldende verwerkersovereenkomst. 

Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van 
 SynthesHis beantwoord ziet worden?   
Stuur een mail naar  secretariaat@nedhis.nl!
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Het programma OPEN zal binnen 
afzienbare tijd van start gaan. 
Heel veel huisartsen zullen eraan 
gaan deelnemen, al is het maar van-
wegedeeenmaligefinanciëlebonus
die eraan gekoppeld is. Het doel is 
dat patiënten inzage kunnen krijgen 
in het dossier dat de huisarts bij-
houdt. Het gaat dan om de E- en  
P- regels van de SOEP. In principe 
zijn dit de consulten, de telefonische 
consulten en de visites die via deel-
contacten zijn genoteerd. De S- en 

door gebruik te maken van een an-
dere contactsoort. Vooral de con-
tactsoorten O (overleg) en N (noti-
tie) komen daarvoor in aanmerking 
(figuur1).Omdatdezecontactsoor-
ten gebruikmaken van een vrije-
tekstveld zonder SOEP-notatie blijft 
dit, zo is de verwachting, bij inzage 

O-regels komen dus niet in beeld. 
In de P-regel komen de uitleg, het 
advies en de behandeling. In het 
k ader van OPEN is het zinvol wan-
neer dit kan worden nagelezen.
De huisarts gebruikt het medisch 
dossier ook om overwegingen te 
 noteren en om te overleggen met 
anderen binnen en buiten de prak-
tijk. Hoe kan deze informatie, die in 
principe niet bedoeld is voor inzage, 
in Promedico-ASP afgeschermd 
worden? Een makkelijke optie is 

Promedico-ASP
Hoe kun je je 
mentaal voorbereiden 
op OPEN?

Figuur 1. Na het selecteren van een nieuw 
deelcontact kan via de pop-up met  afrolmenu 

een contactsoort worden gekozen. De 
 contactsoorten N (notitie) en O (overleg) 

maken gebruik van een vrij etekstveld.
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buiten beeld. De contactsoort O 
(overleg) kan routinematig goed 
worden ingezet bij overlegvragen 
die de assistente stelt via de assis-
tentemodule. 
De regels die vanaf de start van 
OPEN worden aangemaakt komen 
in beeld bij de patiënt. Dus oude in-
formatie blijft buiten beeld.
De patiënt heeft ook zicht op de epi-
sodelijst en de uitslagen. Het is in 
dat kader van belang dat de actieve 
episodelijst er een beetje toonbaar 
uitziet. Dit is overigens altijd zinvol 
bij het werken met een HIS. De pro-
bleemepisodes zijn altijd actief. 

Waarschijnlijk zullen de niet actieve 
episodes bij OPEN buiten beeld blij-
ven. 
Er is in Promedico ASP geen voor-
ziening aanwezig om geheime re-
gels te noteren. Episodes kunnen 
in het kader van inzage via LSP wel 
in zijn geheel worden afgeschermd 
(figuur2).Ditisoppatiëntniveau
per episode in te stellen via het pop-
upscherm dat in beeld komt door in 
het episodescherm te klikken op de 
episodenaam. Dan moet wel met de 
UZI-pas worden ingelogd. Dit is 
overigens een andere functie dan 
 inzage via OPEN. Waarschijnlijk 

werkt het dus niet om op die manier 
episodes in hun geheel af te scher-
men voor OPEN.
Een heel medisch dossier kan ook 
wordenafgeschermd(figuur3).
Denk bijvoorbeeld aan de burge-
meester of de BN’er die patiënt is in 
uw praktijk. Een dossier uitsluiten 
van inzage voor waarneming is in te 
stellen via het scherm Patiënt > 
Patiëntgegevens > Toegang.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 3. Via Patiënt > Patiëntgegevens > Toegang kunnen de vinkjes worden aan- en uitgezet.

Figuur 2. In het 
scherm Medisch dos-
sier > Episoden kan 
een episodenaam 
worden aangeklikt, 
waarna een pop-
upscherm verschij nt 
om in te stellen of 
deze gehele episode 
in beeld komt via 
het LSP.
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Via het LSP kunnen huisartswaar-
neemgegevens opgevraagd worden 
uit MicroHIS. Vooralsnog kan alleen 
de huisartsenpost dat, maar binnen-
kort wordt dat ook mogelijk voor 
andere huisartsenpraktijken ten 
 behoeve van de waarneming. 
Deze huisartswaarneemgegevens 
bevatten naast het medicatieover-
zicht en de contra-indicaties alle 
 actieve episodes en actieve episodes 
+, de werkbladregels en uitslagen 
van de laatste vier maanden, en de 
gegevens uit het veld ‘overdracht-
tekst’. 
De patiënt zelf kan in de loop van 

dit jaar via het patiëntenportaal of 
PGO eveneens zijn gegevens opvra-
gen. Dit pakket is iets anders samen-
gesteld: naast de medicatiegegevens 
alle actieve episodes/episodes +, de 
inactieve episodes +, de uitslagen 
van de laatste 14 maanden, alle 
 correspondentie en de E- en P-regels 
uit het journaal vanaf de ingangs-
datum van de online inzage.
Met onderstaande acties worden 
 gegevens afgeschermd voor online 
inzage door andere zorgverleners en 
door de patiënt zelf. Daarnaast wor-
den ze niet meegenomen in verwijs-
brieven/naar Zorgdomein. Mocht de 

patiënt deze gegevens toch willen 
inzien, dan moet hij in de praktijk 
een afschrift van zijn dossier 
 ophalen.

Afschermen van episodes 
en deelcontacten
Het meest eenvoudig is het afscher-
men van een complete episode met 
alle daaraan gekoppelde dossier-
delen (dus journaalregels, uitslagen 
en correspondentie). Dit kan door in 
de episodelijst met de rechter muis-
knop op de betreffende episode te 
klikken en Privacygevoelig te kie-
zen. In de kolom Privé verschijnen 

MicroHIS
Niet iedereen hoeft 
 alles te kunnen zien 

Figuur 1. Het verbodsbord als aanduiding voor privacygevoelige episode in het episodescherm
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in de episodelijst en het werkblad 
rode verbodsborden waaraan is te 
zien dat deze regels zijn afge-
schermd.Ziefiguur1,2en3.
Losse deelcontacten zijn af te scher-
men door met de rechter muisknop 
in dit deelcontact te klikken en weer 
Privacygevoelig te kiezen.
Zoals gezegd gaan de afgeschermde 
gegevens niet standaard mee in een 

Figuur 2. Kies  Privacygevoelig met 
de rechter muisknop.

verwijzing. Soms is dit echter wel 
gewenst, bijvoorbeeld bij een ver-
wijzing naar de ggz. De regels zijn 
in het verwijsscherm wel actief te 
selecteren,zoalstezienisinfiguur
4. Ze gaan dan mee in de brief of 
naar Zorgdomein.

Rechten van medewerkers
Ook binnen de praktijk, dus voor de 

MicroHIS-gebruikers, is de privacy 
van de patiënt een punt dat aan-
dacht behoeft. Zo kan de toegang 
tot de privacygevoelige episodes ook 
aan een medewerker ontzegd 
 worden door de vakjes bij de mede-
werkersgegevens aan te vinken 
(figuur5).
Daarnaast is via Systeembeheer-2. 
autorisaties een gelaagde toegang 

Figuur 3. Een rood icoontje geeft aan dat de aan 
de betreffende episode gekoppelde journaalregels 

privacygevoelig zij n.

Figuur 4. Vink ‘privacygevoelige’ regels aan om ze mee te sturen in de verwij sbrief.
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tot de gegevens in MicroHIS in te 
stellen. Zo hoeft bijvoorbeeld de 
praktijkmanager geen toegang te 
hebben tot het werkblad of de 
 medicatiehistorie. Via de rollen en 
rechten van de medewerker is 
 MicroHIS zo in te stellen dat de 
praktijkmanager wel een Query kan 
maken waarbij aantallen en patiënt-
namen tevoorschijn komen, zonder 
toegang te hebben tot het werkblad 
van deze patiënten.
Daarnaast zijn er wellicht medewer-
kers die alleen toegang hoeven te 
hebben tot een beperkt aantal dos-

siers, zoals de poh-ggz. Hiertoe kun-
nen via de tweede-ordebevoegdheid 
patiëntgroepen aangemaakt wor-
den. Deze groepen kunnen via een 
Query of handmatig samengesteld 
worden. De medewerker krijgt dan 
alleen toegang tot deze groep.
Als laatste is er nog de derde- 
ordebevoegdheid, waarmee per 
 medewerker een beperkte toegang 
tot gegevens gekoppeld aan bepaal-
de ICPC-codes in te stellen is. 
Zo kan bijvoorbeeld een diëtist 
 toegang krijgen tot alleen de 
 diabetes- en CVRM-gerelateerde 
deelcontacten.
Een gedetailleerde beschrijving van 
de stappen die u moet ondernemen 

voor het instellen van tweede- en 
derde-ordebevoegdheden vindt u in 
de online helpfunctie van MicroHIS 
‘ALG_HL Instellen Bevoegdheden in 
MicroHIS’. 

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

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

Figuur 5. Verberg privacygevoelige 
episodes voor een medewerker.
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CGM-HUISARTS
OPEN: hoe kan ik 
dossiergegevens 
voor uitwisseling 
blokkeren? 

Het pakket van CGM HUISARTS 
 beschikt over diverse mogelijkheden 
om dossiergegevens te blokkeren. 
Dat zal zeker een punt van aandacht 
worden voor huisarts en patiënt 
wanneer zij vinden dat bepaalde ge-
gevens niet via het LSP toegankelijk 
mogen zijn voor onderlinge commu-
nicatie met andere hulpverleners. 
Dan gaat het bijvoorbeeld om huis-
arts-waarnemers, specialisten, 
 apotheken of fysiotherapeuten.
Om blokkeren zo inzichtelijk moge-
lijk te laten gebeuren zijn de betref-

fende werkschermen in CGM HUIS-
ARTS beperkt tot drie. Dit is nodig 
omdat de blokkade op regel- en 
 episodeniveau geregeld moet kun-
nen worden, en ook een totale blok-
kade mogelijk moet zijn. Dat laatste 
geldt alleen als een patiënt heeft 
aangegeven geen openheid via LSP 
toe te staan en dus niet voor een 
opt-in heeft gekozen.
De blokkade kan binnen CGM 
HUISARTS op verschillende niveaus 
worden gerealiseerd. Om te begin-
nen op het niveau van de dossier-

regel, in het scherm Dossier. De af 
te schermen regels kunnen hier 
worden geselecteerd en met de link 
‘blokkeren’ in de linker actiekolom 
worden geblokkeerd. Zo kan een 
gedeelte van een episode worden 
afgeschermd. Geblokkeerde regels 
worden in het overzicht voorzien 
van een J in de B-kolom aan de 
rechterkant(ziefiguur1).
Natuurlijk is het ook mogelijk om 
een hele episode te blokkeren. 
Hiertoe zoekt u de bedoelde episode 
op in het onderhoudsscherm voor 

Figuur 1. Een J in de B-kolom aan de rechterkant geeft aan dat het om geblokkeerde regels gaat.
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episodes en zet u een vinkje in de 
betreffende rubriek met de optie 
Wij zigen. Deze rubriek heeft de om-
schrijving Blokkeren voor LSP com-
municatie(ziefiguur2).Hiermeeis
de hele episode geblokkeerd, inclu-
sief de dossierregels. Bij het episo-
deoverzicht is na blokkade bij de 
episoderegel een sloticoontje zicht-
baar.

Verfi jning noodzakelij k
Devanoudshermeestgespecificeer-
de communicatielijnen kunnen op 
het derde scherm worden onderhou-

den. Hier is een grote diversiteit aan 
communicatielijnen te vinden, 
waaronder de ‘oude’ mogelijkheden 
van voor het LSP, bijvoorbeeld de re-
ceptenlijnen van en naar apotheken. 
Dit scherm is iets dieper in het sys-
teem te vinden. Na selectie van de 
betrokken patiënt kan het scherm 
actief worden gemaakt door eerst te 
kiezen voor ‘NAW gegevens’ in het 
Patiëntbeheerscherm en in het ver-
volgens geopende scherm in de lin-
ker actiekolom te kiezen voor ‘Com-
municatie’(ziefiguur3).
Medio 2020 zal OPEN een feit zijn 

en zal de patiënt zeker andere eisen 
stellen aan de gegevens in zijn of 
haar dossier. Vanaf dat moment kan 
de patiënt het eigen dossier op E- en 
P-niveau inzien en kritischer gaan 
kijken naar de uitwisselbaarheid. 
Het hele opt-in-denken zal daarbij 
als een botte bijl gaan werken en 
daaromzalverfijningnodigworden.
Qua tijd en inspanning zal het het 
meest werkbaar zijn wanneer deze 
‘blokkades’ tijdens de consulten be-
spreekbaar worden gemaakt.

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

Figuur 2. Een 
vinkje in het 
vakje ‘Blok-
keren voor LSP 
communicatie’ 
blokkeert de 
hele episode.

Figuur 3. 
Ook andere 
vormen van 
communicatie 
kunnen worden 
 geblokkeerd.
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OmniHis
Afschermen van 
privacygevoelige 
zaken

De huisarts heeft dossierplicht over 
de zorg die aan de patiënt wordt ge-
leverd. De registraties zijn doelma-

tig. Als een patiënt iets vertelt, zal er 
in het algemeen iets met de infor-
matie moeten gebeuren. De relatie 

tussen huisarts en de patiënt is er 
een van vertrouwen. Daarom horen 
er in de patiëntendossiers in regel 
geen geheimen te staan. Diezelfde 
vertrouwensband is er van de pati-
ent met de overige praktijkmede-
werkers. 
Indien informatie echt persoonsge-
bonden geheimgehouden moet wor-
den, moet een ‘persoonlijke 
werkaantekening’ worden gemaakt. 
In OmniHis Scipio wordt de per-
soonlijke aantekening gemaakt in 
een memo met het kenmerk van de 
auteuraangevinkt(figuur1).Dein-
houd van zo’n memo is na het ope-
nen van het patiëntendossier alleen 
in te zien door de auteur zelf. Bij 
een eventuele overdracht van het 
dossier blijft de memo achter in de 
praktijkdatabase en gaat deze niet 
mee naar de nieuwe huisarts/dos-
sierhouder. 

Afschermen van gegevens
In OmniHis-Scipio kunnen dossier-
gegevens van patiënten op dossier-, 
episode- of journaalniveau worden 
afgeschermd. Afscherming van ge-
gevens op journaal- en/of op episo-
deniveau blokkeert inzage door sys-

Figuur 1. In een memo wordt de persoonlij ke werkaantekening gemaakt. Na het klikken op 
‘Memo voor’ opent het venster voor wie de memo beschikbaar is gesteld. Zo nodig is een 
geldigheidstermij n op te geven. 
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temen van zorgverleners buiten de 
praktijk. Deze gegevens worden niet 
meegenomen in de professionele sa-
menvatting (PS).
Bij het verhuizen van het dossier zal 
de patiënt moeten aangeven of deze 
gegevens uit het HIS moeten wor-
den verwijderd. De op slot gezette 
gegevens gaan mee bij de dossier-
overdracht, het EDI- en pdf-formaat, 
zodat de nieuwe huisarts de gege-
vens kan inzien. 
Indien een dossier in zijn geheel op 
slot gaat, door te klikken op het 
slotje in de taakbalk van het patiënt-
venster, worden de gegevens achter 
een wachtwoord verborgen en kan 
het dossier alleen worden geopend 
na het invoeren van dit wachtwoord 
(figuur2).Hetbeherenvaneen
wachtwoord is natuurlijk wel een 
ding.

Privacy-screen
Wanneer u de werkplek verlaat, is 
het verstandig om uit het bestand 
uit te loggen, zodat onbevoegden 
geen toegang tot dossiers kunnen 
krijgen. De snelste manier hiervoor 
is als volgt: Archief > Inloggen > 
Kies andere gebruiker. Op deze 
 manier wordt OmniHis niet afgeslo-
ten en hoeft de gebruiker alleen 
 opnieuw de inloggegevens in te 
 voeren.
Voor het beeldscherm van de balie is 
het aanbrengen van een privacy-
screengewenst(figuur3).Ditfilter
zorgt ervoor dat een patiënt niet be-
doeld of onbedoeld vanaf de zijkant 
mee kan lezen.
Indegebruikersprofielenkanop
 bestandsniveau worden bepaald 
welke gebruiker welke toegang tot 
functionaliteiten krijgt (Archief > 
Gebruikers > tabblad profi elen > 
 Algemeen). De items waar het over 
gaatsprekenvoorzich(figuur4).

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 2. In de 
vensters ‘Patiënt’, 
‘Journaal’ en 
‘Episodes’ staan in 
de taakbalk slotjes. 
Wanneer u op het 
slotje in ‘Patiënt’ 
klikt, opent er een 
wachtwoordven-
ster. Als u hiervan 
gebruikmaakt, is 
dit dossier zonder 
kennis van het 
wachtwoord door 
niemand in te zien.

Figuur 3. Bij  
gebruik van een 
privacy-screen is 
het scherm vanaf 
de zij kant niet lees-
baar.

Figuur 4. Het venster met gebruikersprofi elen. Ongewenste toegangsmogelij kheden tot 
het praktij kbestand moeten worden beperkt. De delen van het HIS waar de waarnemend 
huisarts toegang toe heeft zij n aangevinkt.
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Promedico VDF
Privacygevoelige 
informatie afschermen

Het afschermen van privacygevoeli-
ge informatie is een onderwerp dat 
volop in de belangstelling staat. 
In Promedico VDF is het beperkt 
 mogelijk om privacygevoelige infor-
matie af te schermen. Het is niet 
mogelijk om delen van een dossier 

af te schermen voor personen die 
in het medisch dossier werken. 
Wel kan het medisch dossier wor-
den  geblokkeerd voor administra-
tieve medewerkers die alleen bij-
voorbeeld facturatie en boekhou-
ding doen. Dat is instelbaar per 

functie, niet per medewerker.
Er zijn een paar plaatsen in het 
 dossier waar communicatie met 
 derden geblokkeerd kan worden.
Bij de episode kan aangegeven 
 worden of deze beschikbaar is voor 
hetdelenmetderden.(figuur1).

Figuur 1. Een 
 episode kan 
 worden gedeeld 
met derden.
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Figuur 2. Informatie kan 
worden geblokkeerd 

voor LSP-communicatie.

Dit kan al aangegeven worden bij 
het aanmaken van de episode, 
maar kan ook later nog gewijzigd 
worden. Als het vinkje uitgezet 
wordt, is de informatie niet beschik-
baar. Ook eventuele medicatie die 

Figuur 3. Blokkeren van delen van informatie bij  de waarneming

gekoppeld is aan deze episode 
wordt niet met derden gedeeld. 
Dit is dan ook niet opvraagbaar via 
het LSP. (In Promedico VDF wordt 
alle medicatie gekoppeld aan een 
episode.)

Blokkeren voor LSP-
communicatie
Een andere plek om informatie niet 
te delen is in het verstrekkingen-
scherm. Medicatie die verstrekt is, 
kan uitgezet worden voor LSP- 



APRIL 2020 • SYNTHESHIS • 37

communicatie. Dit kan door met 
de rechtermuisknop op de betref-
fende verstrekkingenregel te klik-
ken(figuur2).Erverschijntdan
een blok waarin een regel staat: 
‘blok keren voor LSP-communica-
tie’. Na het aanklikken van deze re-
gel is deze verstrekking niet meer 
opvraagbaar via het LSP. De episo-
de, mits niet geblokkeerd, is wel 
gewoon  opvraagbaar. Overigens 
verschijnt de verstrekking wel op 
een actueel  medicatieoverzicht of 
een toedienlijst.

Waarneemberichten
Ten derde kan het versturen van 
een waarneembericht worden ge-
blokkeerd. Als een passant of 
waarneempatiënt in de praktijk is 
gezien en er een deelcontact is aan-
gemaakt, is het bijna vanzelfspre-
kend om een bericht te versturen 
naar de  eigen huisarts. Dit zal ook 
in de meeste gevallen gewoon ge-
beuren. Als de patiënt aangeeft dit 
niet te willen, kan dit geblokkeerd 
worden bij het afsluiten van het 
contact(figuur3).
Er is een mogelijkheid om dit 

 contact niet te delen met derden 
(linker pijl). Het is dan ook niet 
 opvraagbaar. In hetzelfde scherm 
kan worden aangegeven om het 
waarneembericht niet te versturen. 
Het bericht wordt niet verstuurd, 
maar het is wel mogelijk om het 
als professionele samenvatting op 
te vragen.

Blur-functie
Andere manieren om de privacy af 
te schermen is het instellen van 
een screensaver met een relatief 
korte wachttijd, het gebruiken van 
de  ctrl-l-toets om het scherm te 
vergrendelen of het vergrendelen 
via de Promedico-knop (linksboven 
in het scherm). 
Een van de collega’s meldde nog 
dat privacygevoelige informatie 
ook kan worden beschermd door 
de informatie niet op te schrijven 
(met  medeweten van de patiënt). 
Dan blijft het echt tussen de dokter 
en de patiënt. Soms is het goed om 
je  eigen assistentes te beschermen, 
 zodat ze niet te veel weten.
Wensen zijn er zeker ook: een 
 ‘blur-functie’ in de agenda en 

werklijst. Niet continu, maar om 
aan te zetten wanneer je met pati-
enten werkt, en om uit te zetten 
als je  administratieve handelingen 
doet. 

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

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

En dan te bedenken dat uw advertentie hier had kunnen staan. 
Dan was-ie ook zo opgevallen. 

Maar u krijgt nieuwe kansen want SynthesHis valt drie keer per jaar bij de 
meeste huisartsen, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op de mat.

Bovendien wordt het gelezen door doktersassistenten, 
praktijkmedewerkers, managers in de eerstelijnszorg, coördinatoren 

en medewerkers van huisartsenposten, enz. 

Kortom, het is meer dan de moeite!



Behoud nu en in de toekomst 
uw keuzevrijheid, 

kies voor het meest OPEN HIS. 
Ervaar ook het gemak van OmniHisScipio,

stap vandaag nog over en 
word mede-eigenaar !

www.omnihis.nl     0900-6664447

Huisartsen in de lead
Meer tijd voor de patiënt


