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KRIMPREGIO’S ZETTEN 
IN OP INNOVATIEVE WERK-
WIJZEN
IN EEN AANTAL REGIO’S IN NEDERLAND IS EEN HUISARTSEN

TEKORT ONTSTAAN. VOORAL IN DRENTHE, TWENTE, ZEELAND 

EN FLEVOLAND ZIJN DE PROBLEMEN NIJPEND. IN VERSCHIL

LENDE REGIO’S WORDEN DIGITALE CONCEPTEN UITGEPROBEERD 

OM DIT PROBLEEM AAN TE PAKKEN.

18

AL JE MEDISCHE GEGEVENS 
IN ÉÉN DIGITAAL DOSSIER

SynthesHis is het gezamenlij ke 

tij dschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego

EDITIE 2  2020 | JAARGANG 19

FOTO: ANNEKE HYMMEN - ZIE PAG 4

22
VANAF 1 JULI 2020 KRIJGEN PATIËNTEN – ALS ZE DAT WILLEN – 

VIA HUN HUISARTS ONLINE INZAGE IN HUN EIGEN GEZOND

HEIDS DOSSIER. WE NEMEN U MEE VIA OPEN LANGS MEDMIJ 

NAAR PGO ON AIR: EEN PROGRAMMA DAT DE PERSOONLIJKE 

GEZONDHEIDS OMGEVING VAN DE PATIËNT WIL LATEN VLIEGEN.

DE CORONACRISIS LAAT ZIEN HOE BELANGRIJK HET IS OM IN ACUTE 

SITUATIES DE BEHANDELWENSEN VAN OUDERE EN KWETSBARE 

PATIËNTEN ZOWEL IN KAART ALS SNEL VINDBAAR TE HEBBEN. DAT 

BETEKENT GESPREKKEN VOEREN OVER BEHANDELGRENZEN ÉN 

DEZE GOED REGISTREREN IN HET HIS. HOE PAK JE DAT AAN?

25 LEG DE BEHANDELGRENZEN 
VAN JE PATIËNT GOED VAST

HET NEDHIS-CONGRES IS VERPLAATST NAAR 
WOENSDAG 24 MAART 2021 | ZIE PAGINA 31



JUNI 2020 • SYNTHESHIS • 3

Redactioneel

VERDER IN 
DIT NUMMER

 5 Markante mensen: Peter Smithjes
 8 Column Myrte Gay-Balmaz
 9 Thema beeldbellen: 
 9 Beeldbellen als redder in nood

 12 ArtsOnline: een virtueel inloopspreekuur

 14 Coronacrisis ontsluit de digitale wereld

 16 In beeld: Frits Schueler
 21 Column Isar Wulffaert
 24 Column Roelf Norg
 29 Tips en Trucs

&

Het nummer van Synthes
His dat voor u ligt is ge-
maakt tijdens de corona-
crisis. Bij de voorberei-
ding en productie heb-
ben wij elkaar niet fysiek 
hoeven ontmoeten. Al-
leen onze fotograaf heeft 
haar foto’s op locatie ge-
maakt. Wij als redactie 
doen overigens al jaren 
het meeste werk via 
beeldbellen, eerst via 
Skype en tegenwoordig via Zoom. Als essentiële be-
roepsgroep hebben huisartsen zich de laatste maanden 
stevig moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit en 
daar zijn ze nog steeds mee bezig. In dit nummer probe-
ren we input te leveren voor die aanpassing. Het thema 
is deze keer beeldbellen (zie pagina 9-15). Dat bestond 
al, maar speelde nog geen grote rol. Daar is de afgelo-
pen periode verandering in gekomen. Wist u dat er tien-
tallen beeldbelprogramma’s bestaan? We praten u bij 
over de pneumokokkenvaccinatie. In de rubriek Mar-
kante Mensen komt Peter Smithjes aan het woord, die 
helemaal zijn plek heeft gevonden bij OmniHis. Hij zou 
graag zien dat de ontwikkelingen in de huisarts-ICT snel-
ler gaan en er ook beter met concullega’s wordt samen-
gewerkt. ICT kan ook bijdragen aan een oplossing voor 
het huisartsentekort in krimpregio’s. Een ander probleem 
in de krimpregio’s is het bestaan van onbeheerde pati-
entendossiers. In welke richting wordt een oplossing ge-
zocht? De Patiënt Gebonden Omgeving (PGO) is aarze-
lend bezig een plek te krijgen. Dergelijke programma’s 
zullen zeker een vlucht nemen wanneer het programma 
OPEN per 1 juli gaat draaien. Wat is de corona-opt-in 
precies, die ruimere inzage geeft in de professionele sa-
menvatting van de patiëntendossiers? Het is spannend 
om te zien wat de effecten daarvan zijn op de kwaliteit 
van de zorg. Een ander coronagerelateerd onderwerp 
betreft het vastleggen van behandelgrenzen, waarvoor 
u verschillende suggesties krijgt. Dan is er nog de vaste 
rubriek Tips en Trucs, waarin het onderhouden van de 
episodelijst centraal staat. Elk HIS gaat hier op een eigen 
manier mee om – hopelijk groeien die mogelijkheden 
geleidelijk meer naar elkaar toe.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

STEEDS MEER HUISARTSEN STOPPEN ZONDER DAT 

ER EEN OPVOL GER IS. SOMS IS HET HUISARTSEN

TEKORT ZO GROOT DAT MENSEN ZICH BIJ GEEN 

ENKELE ANDERE PRAKTIJK KUNNEN INSCHRIJVEN. 

HUN DOSSIERS BLIJVEN ONBEHEERD ACHTER. WE 

SPRAKEN OVER DEZE KWESTIE MET SWANEHILDE 

KOOIJ, JURISTE BIJ DE LHV.

EEN ARTS WIL DE MEDISCHE VOORGESCHIEDENIS 

VAN EEN PATIËNT INZIEN VIA HET LSP, MAAR DEZE 

BLIJKT HIERVOOR NOG GEEN TOESTEMMING TE 

HEBBEN GEGEVEN. DE PATIËNT GEEFT TER PLEKKE 

TOESTEMMING EN ZIJN GEGEVENS ZIJN DIRECT 

PARAAT. DIT MAAKT DE ZOGENOEMDE ‘CORONA 

OPTIN’ MOGELIJK. HOE WERKT DEZE?

PROBLEMEN BIJ 
 BEWAARPLICHT 
 MEDISCHE DOSSIERS
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 TOESTEMMING DE 
WET OVERTREDEN 
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Indicatoren
Het NHG heeft indicatoren voor het medisch 
handelen geformuleerd. Het gaat hier om de 
indicatoren die worden berekend op basis 
van patiëntgegevens die zijn geregistreerd in 
het EPD bij de huisarts. Voor de volgende on-
derwerpen zijn nu indicatorensets beschre-
ven:
• astma bij volwassenen
• astma bij kinderen
• COPD
• CVRM
• bij patiënten met bekende hart- en vaat-

ziekten (HVZ)

• bij patiënten met verhoogd risico (hyper-
tensie of hypercholesterolemie)

• diabetes mellitus type 2
• (mogelijk) chronische nierschade
• hartfalen
• ggz (depressie en angststoornissen)
• preventie (infl uenza en screening op baar-

moederhalskanker)
• prescriptie
• stoppen met roken

Meer informatie vindt u hier: https://www.
nhg.org/themas/artikelen/indicatoren

In het kader van het nieuwe preventiepro-
gramma NPPV (Nationaal Programma 
Pneumokokken Vaccinatie) gaan huisartsen 
de komende drie jaar een pneumokokken-
vaccinatie uitvoeren. Daarna volgt een eva-
luatie. Hiervoor heeft de Gezondheidsraad 
in 2018 positief geadviseerd. De vaccinatie 
beschermt tegen de invasieve pneumokok-
kenziekte (IPD), die zich in meerdere vor-
men kan voordoen. Aanvankelijk zou de 
vaccinatie elke vijf jaar toegediend worden 
op de leeftijd van 60, 65, 70 en 75 jaar. Zo 
zou het vaccin in vijf jaar tijd gratis worden 
aangeboden aan de hele bevolkingsgroep 
tussen 60 en 80 jaar.
De coronacrisis heeft aanpassing van deze 
planning noodzakelijk gemaakt. Er zijn niet 
genoeg vaccins om de leeftijdsgroep tussen 
70 en 80 jaar, die het meeste risico op inva-
sieve pneumokokkenziekte loopt, met voor-
rang te vaccineren. Daarom wordt dit jaar 
eerst de leeftijdsgroep van 73 tot 79 jaar ge-
vaccineerd. Wat volgend jaar gaat gebeuren 
is nog niet bekend.
Voor huisartsen heeft deze aanpassing op 
het laatste moment organisatorisch een aan-
tal gevolgen. De HISsen worden nu versneld 
aangepast om de juiste doelgroep te kunnen 
uitnodigen. Om de verschillende groepen te 
labelen heeft het NHG nieuwe diagnostische 
bepalingen vastgesteld: MIPV RZ = Medi-
sche Indicatie Pneumokokken Vaccinatie RZ 
en BHPV RZ = Behandelaar Pneumokokken 
Vaccinatie. De HISsen kunnen overigens ook 
andere indicaties voor een vijfjaarlijkse vac-

cinatie vastleggen, bijvoorbeeld bij status na 
splenectomie (ICPC-code B76 = miltrup-
tuur) en bij sikkelcelziekte (ICPC-code 
B78.02 = sikkelcelanemie).
Het NHG biedt sinds kort gratis de PIN-na-
scholing aan, die informatie geeft over de 
nieuwste inhoudelijke en praktische ontwik-
kelingen. De 48 pagina’s tellende NHG-
praktijkhandleiding NPPV bevat een com-
plete beschrijving. Voor de uitvoering van 
de vaccinatiecampagne zelf zijn verschillen-
de strategieën mogelijk, afhankelijk van de 
situatie qua huisvesting en praktijkorganisa-
tie. Je kunt ervoor kiezen de pneumokok-
kenvaccinatie tegelijk met de griepvaccina-
tie te doen, of juist niet. Het advies bij toe-
dienen luidt in elk geval: de griepprik links, 
de pneumokokkenprik rechts.
De koelcapaciteit zal in bijna alle huisarts-
praktijken verruimd moeten worden. Daar-
voor is van overheidswege een kleine kos-
tenvergoeding beschikbaar gesteld. Geluk-
kig zijn de spillage-regels vanwege de co-
ronacrisis dit jaar enigszins versoepeld: voor 
de griepvaccinatie van 5 naar 10 procent, 
terwijl voor de pneumokokkenvaccinatie 
geen spillage-kosten worden berekend 
(bron: LHV).
Al met al zijn er twee grote onzekerheden: 
is het griepvaccin dit jaar wel of geen hype 
en hoe wordt het nieuwe pneumokokken-
vaccin door de doelgroep ontvangen?

Jeroen van der Lugt
lugtkus@gmail.com

Wat is de naam praktijk 
en waar gevestigd? 
Gezondheidscentrum 
 Diemen-Noord.

Welk HIS wordt 
 gebruikt? 
Microhis.

Wie staat er op de foto? 
Daisy  Sollard, praktijk-
assistente en spreekuur-
ondersteuner huisarts.

Wat vind je de sterkste 
kant van je HIS?
Er zijn vaak inval- 
assistentes en huisarts-
waarnemers in de prak-
tijk. Het fi jne van micro-
his is dat je nooit veel 
hierover moet uitleggen.
Iedereen kan er makkelijk 
en snel mee aan de slag.

Wat is een wens voor je 
HIS en/of ICT gebied 
voor de praktijkvoering?
Het zou fi jn zijn als de 
dossiers van nieuwe 
 patienten beter en gemak-
kelijker in ons HIS terecht 
zouden komen.

Pneumokokkenvaccinatie: 
een uitdaging voor huisartsen
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MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

In 1987 pakte Peter Smithjes als 
student technische bedrij fskunde 

de eerste com puter uit in het 
Beatrixziekenhuis in Gorinchem. 

ICT in de zorg, wat moesten 
ze ermee? Jaren later is hij  

directeur van OmniHis en 
biedt hij  grote zorgICT
uitdagingen het hoofd. 

Trots is hij  op zij n bedrij f, 
koploper in het uitwisselen van 

gegevens. Trots is hij  op zij n 
mensen, hoe zij  doorwerken 

tij dens de coronacrisis. En hoe 
druk Peter ook is, voor een 

rondje golf mag je hem desnoods 
’s nachts wakker maken.

NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

In 1987 pakte Peter Smithjes als 
student technische bedrij fskunde 

Beatrixziekenhuis in Gorinchem. 

koploper in het uitwisselen van 

rondje golf mag je hem desnoods 
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PETER SMITHJES

‘OmniHis
 koestert een 
 eigen belang 
en een maat-

schappelij k 
belang – 
dat past 

bij  mij ’
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‘IK BEN HARTSTIKKE TROTS OP HOE OMNIHIS 
OMGAAT MET DE CORONACRISIS’ 

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

‘OmniHis, IT-leverancier in de eerstelijns-
zorg, telt 35 medewerkers en ongeveer 
2500 gebruikers: huisartsen, praktijkon-

dersteuners, praktijkassistenten. We zijn de kleinste 
onder de groten of de grootste onder de kleinen, net 
zoals je dat wilt zien. Mijn aandachtsgebied is breed 
en dat vind ik leuk: zojuist met de personeelsverte-
genwoordiging in gesprek over coronaprotocollen, 
gisteren met huisartsen over regionale plannen. 
Daarnaast lopen natuurlijk de productontwikkeling 
en de productverkoop.’
‘Via OmniHis is dossieroverdracht via het LSP moge-
lijk. Daarin zijn wij koploper! Op dit moment beslaat 

80 procent van ons ontwikkelprogramma OPEN en 
MedMij. In juli 2020 staat er een patiëntenportaal en 
eind 2020 een koppelvlak voor alle persoonlijke ge-
zondheidsomgevingen (PGO’s). Dan kunnen patiën-
ten via verschillende PGO’s hun medische gegevens 
ophalen.’

Maatschappelij k belang
Waarom koos je in 2017 voor deze relatief kleine or-
ganisatie?
‘Wat voor mij de doorslag gaf is dat huisartsen eige-
naar zijn: OmniHis maakt deel uit van hun coöpera-
tie. Het bedrijf combineert het zakelijke met not for 

advertentie

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
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‘IK STA NUCHTER TEGENOVER SAMENWERKING  
MET CONCURRENTEN’

profit. Het koestert behalve een eigen belang ook 
een maatschappelijk belang – dat past bij mij.’

Loopbaan
‘Tijdens mijn opleiding technische bedrijfskunde 
deed ik onderzoek naar managementinformatie in 
het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Daar pakte ik in 
1987 als eerste een pc uit. Ze wisten zich daar nog 
weinig raad met automatisering in de zorg. Na mijn 
opleiding startte ik bij Cap Gemini, een hardcore 
ICT-consultancybedrijf. Tot 1995, toen de Raad van 
Bestuur van het Beatrixziekenhuis mij benaderde. 
“We moeten en willen iets met ICT. Kun jij ons op-
nieuw helpen?” Zo startte ik mijn loopbaan als ICT-
er in de zorg.’

Van klant- naar aanbiedersperspectief
‘Toen ik vanuit de transmurale zorginstelling Rivas 
vond dat PinkRoccade Healthcare wel anders kon 
omgaan met haar klanten, klonk ik eigenwijs. “Als jij 
zo goed weet hoe dat beter kan, kom dan aan de an-
dere kant van de tafel zitten”, antwoordde PinkRoc-
cade. Een uitnodiging om daar te komen werken. Op 
dat moment verwisselde ik de klantkant voor de 
aanbiederskant. Toen ik bij mijn volgende werkgever 
Kentalis mijn vertrek naar OmniHis aankondigde, zei 
de Raad van Bestuur: “Het is goed dat jij een keer de 
baas wordt, dan ervaar je hoe moeilijk dat is.”’

Trots in coronatijd
‘Ik ben hartstikke trots op hoe OmniHis omgaat met 
de coronacrisis. Sinds 11 maart 2020 werkt ons hele 
bedrijf thuis. Het kantoor staat leeg. Het lukt ons om 
onverminderd service te verlenen naar onze klanten 
en ook de ontwikkelaars werken door.’

Verwachte dynamiek
‘Ik verwacht de komende tijd meer dynamiek. Als 
bestuurder binnen NedXis1 bediscussieer ik met col-
lega-bestuurders uitdagingen waarvoor we staan in 
zorg-ICT. Medicatieoverdracht is bijvoorbeeld zo’n 
uitdaging. Vanuit NedXis willen wij de IT-sector, 
VWS en de zorgverleners helpen prioriteiten te stel-
len. Doe je alles tegelijkertijd, dan bereik je niet wat 
je wilt bereiken. Daarnaast willen wij helpen slim te 
handelen. Laat bijvoorbeeld een leverancier A ma-
ken en een andere leverancier B en wissel A en B 
daarna uit. Ik sta nuchter tegenover samenwerking 
met concurrenten. Ik sluit zeker niet uit dat wij daar-
toe het initiatief gaan nemen.’

Pindakaas door een rietje
‘We moeten gewoon. In de 25 jaar dat ik in de zorg 
werk zie ik dat ontwikkelingen heel erg traag kun-
nen gaan, als pindakaas door een rietje. Soms ge-
beurt dat vanwege complexiteit. Soms vanwege per-
fectionisme omdat we in één klap 100 procent wil-
len neerzetten. Laten we gewoon beginnen en staps-
gewijs een steeds beter aansluitend product 
bouwen.’
‘Ik loop graag een rondje golf. Daar mag je mij ’s 
nachts voor wakker maken. De afgelopen weken wa-
ren de golfbanen gesloten en heb ik in mijn achter-
tuin een groot net gespannen. Voor de golfballen. Ik 
vind het leuk om sportief bezig te zijn en golf is de 
sport waarin ik graag goed zou zijn. Alle reden om 
af en toe te oefenen.’ 

1. NedXis: vereniging van ICT-leveranciers in de zorg; 
coördineert overleg met partijen over gezamenlijke 
ICT-onderwerpen rond farmacie en huisartsenzorg.

‘ONTWIKKELINGEN IN DE ZORG KUNNEN HEEL ERG 
TRAAG GAAN, ALS PINDAKAAS DOOR EEN RIETJE’



Iemand die zich gedurende de coronacrisis bijna 
net zo geliefd heeft gemaakt als Van Nieuwkerk 
in de afgelopen vijftien jaar. En dat het haar ge-
lukt is in zo’n korte tijd, komt natuurlijk doordat 
de urgentie er vanaf spatte.
Sinds de NOS het journaal van 20.00 uur vanaf 
half maart iedere dag met gebarentolk uitzendt, 
kan ik mijn ogen niet van haar afhouden. Irma 
Sluis dus. Ze is voor mij onlosmakelijk verbonden 
met het in gebarentaal uitdrukken van nieuwe 
coronawoorden. Haar gebaar voor hamsteren 
ging viral en met haar maakte de overheid zich 
eindelijk populair onder de groep doven en 
slechthorenden. Die streden namelijk al veel lan-
ger voor het inzetten van een gebarentolk tijdens 
persconferenties van het kabinet.
Niets ten nadele van Margriet van der Linden en 
haar programma M, maar Sluis’ aanwezigheid op 
tv ga ik absoluut missen. Door haar is een nieu-
we taal voor het voetlicht gebracht. Een taal die 
zich in tijden van corona razendsnel heeft moe-
ten aanpassen, zo stel ik me voor, door voor 
nieuwe woorden nieuwe gebaren te maken. Net 
zoals het virus van ons op de praktijk om snelle 
aanpassing heeft gevraagd.
Er bestond geen diagnose-episode van coronabe-
smetting, noch van ‘vermoeden corona’ of ‘angst 
voor corona’. En reken maar dat (gelukkig!) 
vooral van dat laatste veel sprake was. Het me-
rendeel van de telefoontjes die we kregen kwam 
van ongeruste patiënten. De enkeling van wie we 
vermoedden dat hij meer had dan milde griep-
klachten, kreeg een uitnodiging om naar de prak-
tijk te komen.

De overredingskracht die ik normaliter gebruik 
om mensen niet te laten komen, zette ik nu in 
om mensen juist wél te laten komen. De gedach-
te leefde kennelijk dat er een fl inke kans bestaat 
om in gezondheidszorginstellingen besmet te ra-
ken. Maar niet komen kán gevaarlijk zijn. Niet 
voor niets riepen specialisten mensen op om bij 
andere ernstige klachten dan coronaklachten 
vooral wel aan de bel te trekken. Toch bleef onze 
telefoon opvallend stil. De keren dat ik de laatste 
maanden angstvallig de telefoon opnam om te 
kijken of de lijnen niet dood waren, zijn niet te 
tellen.
Het aantal door de huisarts vanwege corona in-
gestuurde patiënten was op één hand te tellen. 
Wat uiteraard niets zegt over het totale aantal 
besmettingen, want zoals we weten werden 
mensen met milde klachten niet getest. Alleen 
wie ons belde met mogelijke verschijnselen, werd 
geregistreerd onder de nieuwe episodecode ‘Ver-
moeden corona’. Terugkerende kernwoorden in 
het werkblad waren: ‘hoest’, ‘verkoudheidsklach-
ten’, ‘kortademigheid’ en/of ‘koorts’.
Dat zijn, zo heb ik gemerkt, allemaal woorden 
die je ook als niet-ingewijde vrij gemakkelijk in 
gebaren kunt uitdrukken. Toen een slechthoren-
de onaangekondigd voor de dichte deur van on-
ze praktijk stond, kon ik hem via het raam in een 
soort gebarentaal uitvragen. Hij had last van ver-
stopte oren (een voor hem regelmatig terugke-
rende klacht, want hij draagt hoorapparaten). 
Omdat hij op alle coronavragen zijn hoofd 
schudde, kon ik hem – gewapend met een mond-
masker – de oren uitspuiten. Door dit gevalletje 
van dovemansoren had ik even geen andere keus 
dan de 1,5-meterafstandregel te overtreden.  

TEKST-STER@ZIGGO.NL

Er is naar mij n mening een waardige opvolger 
voor Matthij s van Nieuwkerk.

Dovemansoren
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Beeldbellen als redder  
in nood

De coronauitbraak maakt korte metten met onze dagelijkse routine. Huisartsen 
werken met noodscenario’s. Beeldbellen en videoconsulten vervangen waar 
 mogelijk de gebruikelijke zorg. Hoe vind je als huisarts je weg in dit woud van 
nieuwe applicaties? We vroegen het Bart Timmers, digivaardige huisarts in 
 ’sHeerenberg. ‘Mensen vragen: “Bart, wat raad je me aan?” De weerstand is in 
één keer verdwenen.’ 

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Bart Timmers
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‘DIT IS EEN HELSE ROTTIJD, 
MAAR DIE ZORGT ER WEL 
VOOR DAT WE INEENS HEEL 
CREATIEF ZIJN’

Nieuwe beeldbelapplicaties schieten als pad-
denstoelen uit de grond. Om de huisarts te 
helpen bij het maken van een keuze hebben 

LHV, InEen en NHG een overzicht gepubliceerd, 
waarbij maar liefst 29 apps op belangrijke onderde-
len worden vergeleken. Waar moet je bij je keuze 
vooral opletten?
Bart Timmers: ‘Het is belangrijk dat de app specifiek 
voor de zorg is ontworpen. En de aanbieder moet ui-
teraard kunnen waarmaken dat het product terdege 
beveiligd is. Ik ben geen techneut, maar ik weet dat 
er applicaties zijn waarin je op een of andere manier 
kunt inbreken. Je moet een aanbieder kiezen die je 
vertrouwt, die een goede naam heeft en kan garan-
deren dat zijn product voor de zorg geschikt is.’

biedt de mogelijkheid om de informatie die je tijdens 
het contact genereert in je HIS te zetten.’

U bent op 19 maart voortvarend gestart met een 
video-inloopspreekuur.’
Klopt. De app van ArtsOnline was op dat moment zo 
goed als klaar. Vanwege de crisis is die versneld in 
gebruik genomen. De eerste week liepen we tegen 
de nodige technische problemen aan, die overigens 
op een heel vlotte manier zijn verholpen. De tweede 
week liep het lekker en had ik zeven tot acht beeld-
belconsulten per dag. In de regel eindig ik het con-
tact met een chat en vat ik even samen wat we heb-
ben besproken. Als het consult is afgerond kun je 
met één druk op de knop de tekst kopiëren en in je 
HIS zetten. De patiënt kan het beeldcontact tot een 
week nadien downloaden en zo even terugkijken en 
horen wat de dokter allemaal heeft gezegd.’

Daarnaast werkt u met Clickdoc.
‘Clickdoc wordt voorlopig gratis aangeboden door 
mijn gebruikersvereniging CGM HUISARTS. Die app 
zette ik meer in voor ad-hocgebruik. Soms heb je ie-
mand aan de lijn en wil je toch even meekijken. Re-
centelijk heb ik het Zweedse Kry.care ontdekt. Die 
applicatie is echt superplat: inloggen, telefoonnum-
mer invoeren, enter. De patiënt krijgt een sms, klikt 
deze aan, contact. ArtsOnline is nu mijn vaste struc-
turele platform en Kry gebruik ik waar nodig voor de 
snelle ad-hocconsulten. In mijn ogen is dit de ideale 
combi. Al met al denk ik dat we ons moeten opma-
ken voor de huisartsenpraktijk van 2020-plus. En dat 
zal een heel andere praktijk zijn dan die van 2020-
min.’

Waarom denkt u dat huisartsen ditmaal collectief 
en blijvend het roer omgooien?
‘Dat coronavirus hebben we nu enigszins onder con-
trole, maar we verliezen die controle als we de teu-
gels niet aangetrokken houden. Zelf heb ik kaartjes 
voor Lowlands, maar ik zie mezelf daar in augustus 
niet tussen vijftigduizend anderen rondlopen. Dat 
gaat gewoon niet gebeuren. Dat geldt ook voor de 
praktijk. Ik kan me geen volle wachtkamers en veel-
vuldige contacten met patiënten in levende lijve 

Als u die lijst met 29 producten bekijkt, waar gaat 
uw voorkeur dan naar uit?
‘Dat vind ik lastig te beoordelen. Ik weet dat Beter-
Dichtbij al langer bezig is in de zorg en een ver-
trouwde partij is. Maar er zijn ook nieuwkomers, die 
ik totaal niet kende, zoals Jitsi – daar had ik nog 
nooit van gehoord. Uit de nu gepubliceerde lijst 
blijkt dat er opeens een heleboel op de markt is. Een 
paar jaar geleden was dat beslist niet het geval. 
ArtsOnline van Roset Twente, een app voor en door 
huisartsen, staat er nog niet eens bij. Het afgelopen 
jaar heb ik meegedacht over de ins- en outs van dat 
product. Ik ken de partij daarachter en weet dat ze 
terdege rekening houden met privacyaspecten. In 
het verleden heb ik de nodige ervaring opgedaan 
met beeldbellen en ik zoek een applicatie waarmee 
je zonder al te veel toeters en bellen soepel een on-
line spreekuur kunt draaien. De app waarmee ik nu 
werk heeft een zekere robuustheid en stabiliteit, en 
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‘WE MOETEN ONS OPMAKEN 
VOOR DE  HUISARTSPRAKTIJK 
VAN 2020-PLUS. DAT ZAL EEN 
HEEL ANDERE ZIJN DAN  
DIE VAN 2020-MIN’

‘JE MERKT DAT MENSEN NU 
INZIEN DAT BEELDBELLEN 
TOCH BETER IS DAN NIKS’

meer voorstellen. Die afstand blijft gewoon behou-
den. Ik zeg het een beetje met pijn in mijn hart, 
maar de praktijk zoals we die gewend waren, krijgen 
we niet meer terug. Dat is wel even slikken, want ik 
houd van spreekuur doen.’

U redeneert nu volledig vanuit de huidige situatie. 
Die duurt toch niet eeuwig?
‘Dit gaat nog maanden duren en dan staat de herfst 
weer voor de deur. Waarschijnlijk krijgen we dan te 
maken met een tweede golf. Het wordt niet na een 
paar maanden zoals het was. We moeten vooruitkij-
ken. Nagaan wat in de gegeven situatie de beste 
praktijkvoering is. Mensen moeten er natuurlijk wel 
aan wennen. Ik vertel aan bijna iedere patiënt die ik 
spreek dat beeldbellen een alternatief is voor een ge-
bruikelijk consult.’

Een patiënt moet dan wel zelf de zaakjes op orde 
hebben.
‘Bij ons bekijken we met de gemeente, de bibliotheek 
en de welzijnsorganisatie hoe we mensen die hier 
baat bij hebben kunnen ondersteunen. Van de Thuis-
zorg konden mensen al een iPad krijgen. Ik vroeg bij 
die gelegenheid aan een 94-jarige patiënt of zij daar 
interesse in had. Ze keek me aan of ik gek was. Nee, 
daar begon ze niet aan. Ik reageerde: “Maar uw 
zoon woont helemaal in Rotterdam. Zou u het niet 
leuk vinden om hem te zien als u hem belt?” “O ja”, 
zei ze stralend. “Dat zou ik dolgraag willen.” Nu is ze 
hartstikke blij met die iPad. Mensen die dit echt niet 
willen, trek je niet over de streep. Anderen gaan het 
vanzelf doen. Maar er is een grote tussengroep die 
even moet ervaren dat de bediening niet zo ingewik-
keld is en dat het ook in het kader van zelfzorg goed 
is om met die apparatuur te leren omgaan. Kijk, je 
kunt je altijd laten tegenhouden door de groep die 
niet digitaal vaardig is, maar je kunt je ook inspan-
nen om die groep te helpen het wel te worden.’

U loopt nogal voor de troepen uit. Hoe reageren 
uw collega’s op de nieuwe werkelijkheid?
‘Het grappige is dat nu heel veel mensen vragen: 
“Bart, wat raad je me aan?” Dan denk ik: “Ho, stop. 
Ik ben geen goeroe.” Je merkt dat mensen nu inzien 
dat beeldbellen toch beter is dan niks. Kijk, dit is 
zonder meer een helse rottijd, maar die zorgt er wel 
voor dat we ineens heel creatief zijn, goed kunnen 
improviseren. We gaan bewegen, kritisch naar ons-
zelf kijken, alles overhoop gooien, want we kunnen 
niet anders. Dat duwtje in de rug hadden we mis-
schien nodig, maar dit is wel een enorme por.’ 

Tegenstanders roepen: ‘Dat is verschraling van de 
zorg.’
‘Als je beeldbellen vergelijkt met een rechtstreeks 
contact moet ik erkennen dat het soms minder is. 
Maar het is veel meer dan gewoon bellen met ie-
mand. Als je niet wilt dat mensen het risico lopen 
besmet te raken, moet je online met hen in contact 
treden. Dat is een acceptabel alternatief.’
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‘ALLE PARTIJEN 
PLUKKEN DE 
VRUCHTEN VAN DEZE 
NIEUWE APPLICATIE’

‘ARTSONLINE MOET 
ZICHZELF VERKOPEN’

Op een virtuele marktplaats worden on-
line spreekuren aangeboden. Potentiële 
waarnemers kunnen daarop intekenen. 

Zo kan een dokter die in de Randstad woont van 
huis uit waarnemen voor een collega elders in het 
land. ‘Het huisartsentekort in Twente lossen we niet 
zomaar op’, zegt Carin Pipers, productmanager van 
ArtsOnline en senior consultant bij Regionale On-
dersteuningsstructuur Twente (ROSET). ‘Er zijn nu 
al huisartsen die langer doorwerken omdat ze geen 
opvolger hebben.’

Behoefte aan flexibiliteit
Twente is een prachtige plek om te wonen, weet Pi-
pers, maar de meeste artsen blijven hangen in de 
omgeving waar ze zijn opgeleid. ‘Als ze zijn afgestu-
deerd hebben ze vaak al een partner, kinderen wel-
licht en dan ga je niet zomaar verhuizen naar een 
ander deel van het land. Daarnaast hebben jonge 
huisartsen veelal behoefte aan meer flexibiliteit wat 
betreft hun werkuren. Met onze kennis en ervaring 
op het terrein van ICT willen we een oplossing bie-
den voor het huisartsentekort in bepaalde regio’s. 
Dat doen we door online inloopspreekuren aan te 
bieden die gebruikersvriendelijk zijn. Er zijn syste-

ArtsOnline: een virtueel 
 inloopspreekuur

ArtsOnline biedt huisartsen de mogelijkheid om 
online een inloopspreekuur te organiseren. Maar 
het platform is méér dan de zoveelste beeld
belapplicatie. Het is in de markt gezet om het 
hoofd te bieden aan het nijpende huisartsente
kort dat ook in de regio Twente wordt gevoeld. 

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

men waarbij je voor elke afspraak een linkje moet 
sturen. Veel te omslachtig. Onze applicatie is voor en 
door huisartsen ontwikkeld en is van begin tot eind 
volledig digitaal.’

Digitale intake
Gebruikersgemak staat bij ArtsOnline hoog in het 
vaandel. Op internet wordt uitgelegd hoe de toepas-
sing werkt. Onder het kopje ‘Overzichten’ ziet de 

 patiënt op welke tijden de huisarts online spreekuur 
heeft. Vanaf een kwartier voor die tijd kan in het 
keuzemenu aangeklikt worden ‘Ik wil online contact 
met de huisarts.’ Daarna volgt de digitale intake, ver-
gelijkbaar met de vragen die een doktersassistent 
stelt als een patiënt belt voor een afspraak. Wat zijn 
de klachten? Hoe lang hebt u daar al last van? Wat 
heeft u ondernomen om de klachten te verhelpen? 
Bent u al eerder met uw klacht bij de huisarts 
 geweest? Nadat deze vragen zijn ingevuld neemt de 
patiënt plaats in de virtuele wachtkamer en ziet hij 
hoeveel wachtenden er voor hem zijn.

Sms-bericht
Wachten voor je scherm tot je aan de beurt bent is 
niet nodig. Een sms-bericht geeft aan wanneer ie-
mand de eerst wachtende is. De patiënt kan dan in 
een rustige ruimte plaatsnemen, de camera en mi-
crofoon testen en goed zichtbaar voor de camera 
gaan zitten. Een tweede sms geeft aan dat het con-
sult begint. Dan dient er binnen 60 seconden op 
 ‘Akkoord’ te worden geklikt. Hierna kan er worden 
gechat met de huisarts of er wordt gekozen voor een 
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videogesprek. Foto’s delen behoort ook tot de moge-
lijkheid. Na beëindiging van het consult keert de pa-
tiënt automatisch terug naar het kopje ‘Overzichten’, 
waar de chatgeschiedenis is in te zien.

Explosieve groei
‘Door het coronavirus is de belangstelling voor 
ArtsOnline explosief gegroeid’, zegt Pipers. ‘Huisart-
sen moesten er opeens over nadenken hoe ze hun 
zorg op een andere manier konden verlenen. Wij 
zijn half maart vervroegd live gegaan. Ik geloof hei-
lig in ons product, maar dat wil niet zeggen dat het 
niet voor verbetering vatbaar is. Van onze gebruikers 
horen we graag hoe het functioneert, wat er nog 

ontbreekt of aangevuld kan worden. We denken na 
over de verdere ontwikkeling van koppelingen, over 
de integratie met het HIS, maar eerst moet de huidi-
ge toepassing 100 procent feilloos werken. Dit pro-
duct moet zichzelf verkopen. Als huisartsen oordelen 
dat het prachtig functioneert – en dat is wat we mo-
menteel horen –, dan werkt dat als een olievlek.’

Pilotfase
ArtsOnline bevindt zich momenteel in de pilotfase. 
Mede daarom worden er tot 1 oktober aanstaande 
geen gebruikerskosten in rekening gebracht. Om de 
verdere ontwikkeling en verbetering van het plat-
form te garanderen worden er na die datum licentie-
kosten berekend. Pipers: ‘Ik hoop echt dat mensen 
ervaren dat dit een duurzaam systeem van praktijk-
voeren is. De huisarts heeft meer vrijheid wat betreft 
werkindeling en krijgt de nodige ondersteuning. Pa-
tiënten worden, zeker in krimpregio’s, beter bediend 
en op een moderne manier, passend bij deze tijd, ge-
holpen. Zo plukken alle partijen de vruchten van de-
ze nieuwe applicatie.’ 

‘WIJ WILLEN EEN OPLOSSING 
BIEDEN VOOR HET 
HUISARTSENTEKORT 
IN BEPAALDE REGIO’S’

ArtsOnline: een virtueel 
 inloopspreekuur
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Coronacrisis ontsluit de digitale wereld

Ruim vier jaar geleden gooide Vladan Ilić, huis
arts bij Westerdokters te Amsterdam, het roer 
radicaal om. Voortaan wilde hij optimaal gebruik 
maken van digitale technieken. ‘We doen ons 
werk sinds de coronauitbraak voor 98 procent 
online.’

ANNET MUIJEN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

In 2016 werd de automatisering van de praktijk 
voortvarend vormgegeven. Er werd in samen-
werking met TetraHIS een webapplicatie met 

verschillende functionaliteiten ontwikkeld. Daar-
naast wordt er gewerkt met TeleQ voor telecommu-
nicatie. Het e-health-project was al snel een succes, 
maar dat gold niet voor beeldbellen. ‘Een video-
consult met een huisarts is onzin’, concludeerde 
Ilić in 2016 in een interview in Smarthealth. Het 
doodvonnis van beeldbellen was getekend. Inmid-

dels is de functionaliteit terug van weggeweest. ‘Ik 
ben nu helemaal om’, zegt Ilić. ‘Je ziet een enorm 
verschil met vroeger, toen het internet veel trager 
was en het videobeeld van slechte kwaliteit. Plots 
is het videobellen door social distancing ook onder 
de patiënten veel meer ingeburgerd. Ik sta versteld 
over het aantal tachtigplussers dat fanatiek aan het 
internetten is. Bellen met beeld is terug van wegge-
weest. Al met al is onze praktijk nu vrijwel volledig 
gedigitaliseerd.’

Geen issue
Het zal niet verbazen dat de digitale dokter in tijden 
van corona wordt bestookt met vragen. ‘Je ziet’, zegt 
Ilić, ‘dat mensen in de war zijn en zich afvragen 
welk product al dan niet deugt. Daarbij speelt ge-
brek aan technische kennis ook een rol. Ze laten 
zich makkelijk aanpraten dat een bepaald product 
veilig is of juist onveilig.’ In de ogen van Ilić zijn pri-
vacy en veiligheid in tijden van corona geen issue. 
De WGBO staat volgens hem op dit moment boven 
de AVG. Alles wat werkt om de patiënt te bereiken 
is goed, luidt zijn motto. ‘Tegen mijn eigen patiën-
ten heb ik gezegd: “Doe wat je wilt. Per gewone e-
mail, via WhatsApp, whatever.” Zelf gebruiken we 
voor telefonie TeleQ, dat beveiligd videobellen kent. 
Daarnaast gebruiken we Zoom voor onderling over-
leg, dat is gewoon veilig. Er was onlangs ophef over 
privacy bij Zoom, maar dat probleem is begin april 
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direct verholpen. Zoom wordt massaal gebruikt, on-
der andere door de Britse regering. Het bedrijf kan 
zich geen privacylek permitteren.’

Hausse aan applicaties
Gestimuleerd door het coronavirus is er een hausse 
aan applicaties op de markt verschenen. Ilić: ‘Wat nu 
bijvoorbeeld rondgaat is WeSeeDo. Dat is weliswaar 
een Nederlands bedrijf, maar het gebruik van hun 
diensten is niet gratis.’ Waarom betalen als er ook 
kosteloze veilige alternatieven bestaan, vraagt hij 
zich af. Zelf heeft de arts zijn licht opgestoken bij 
Bits of Freedom en geïnformeerd welk systeem zij 
aanbevelen. ‘Zij noemen als je sec over privacy praat 
Signal het veiligst. FaceTime is ook een optie, maar 
alleen beschikbaar voor iPhones en iPads. Ook raden 
ze Jitsi aan als privacyvriendelijke optie.’

Oorlog
Nuchter blijven nadenken, het hoofd koel houden en 
gewoon het systeem gebruiken dat voor de patiënt 
het handigst is, luidt het advies van Vladan Ilić. ‘Ik 
vergelijk deze coronacrisis met een oorlog. We zijn 
maatschappelijk en economisch totaal ontwricht, en 
er is geen enkele huisartsenpraktijk die nog normaal 
functioneert. We hebben de opdracht om patiënten 
buiten de praktijk te houden, maar toch de benodig-
de zorg te leveren. In zo’n situatie moet je niet te 
veel tijd verspillen aan discussies over privacy.’
Ook de overheid is van mening dat in deze uitzon-
derlijke tijd toepassingen als Skype en WhatsApp on-
danks beveiligingsproblemen gebruikt mogen wor-
den. De patiënt moet wel beseffen dat er risico’s aan 
het gebruik van deze toepassingen zijn verbonden 
en deze voor lief nemen. Nood breekt wet.

Weekenden open
Ook nadat de coronagolf zal zijn weggeëbd gaat Ilić 
door met zijn digitale praktijkvoering, inclusief 
beeldbellen. ‘Dat laatste is verrassend goed bevallen 
en een vast onderdeel geworden van onze manier 
van werken. We zien de meerwaarde van die innova-
tie op alle fronten. We hebben zo’n vierduizend pati-
enten, bijna een dubbele normpraktijk en we functi-
oneren zonder doktersassistentes en zonder prak-
tijkondersteuners. We werken per dag met één huis-

arts en één basisarts, en we bieden een 
standaardconsult van 20 minuten per patiënt aan in 
plaats van de gebruikelijke 10 minuten. Kortom: het 
resultaat is een efficiëntere praktijkvoering plus opti-
male communicatiemogelijkheden met de patiënt. 
Allemaal te danken aan online werken.’
Sinds het COVID-19-virus rondwaart is de online 
praktijk van Ilić zeven dagen per week geopend. 
 ‘Patiënten zijn daar blij mee en hoeven niet naar de 
huisartsenpost. We denken dat we ook na deze 
virus episode de weekenden open blijven.’

Waarnemer in Berlijn
Twee jaar geleden hebben Westerdokters de vleugels 
uitgeslagen. Er is een samenwerking met een zuster-
praktijk in Noord-Brabant gestart, al snel gevolgd 
door een praktijk in Drenthe. Alle drie de praktijken 
nemen online waar voor elkaar. ‘We hebben nu ook 
een waarnemer die in Berlijn woont en voor ons 
werkt in Amsterdam, Brabant en Drenthe. Het is een 
Nederlander met wie we via een collega in contact 
zijn gekomen. Ik heb hem net ingewerkt, maar ik 
heb de goede man nog nooit fysiek ontmoet. De 
communicatie is geheel via Zoom verlopen.’

Crisis biedt kansen
E-health biedt kansen, meent Ilić. Door de huidige 
crisis wordt in rap tempo ontdekt welke mogelijkhe-
den de digitale wereld biedt. ‘Het woord “crisis”’, fi-
losofeert hij, ‘komt uit het Grieks en heeft daar niet 
de negatieve lading die wij eraan toekennen. Het 
wordt gebruikt in de betekenis van keerpunt, herstel, 
een periode die kansen biedt. Dat zie je nu gebeu-
ren: Nederland digitaliseert gigantisch snel op alle 
fronten, niet alleen op het terrein van de zorg, maar 
ook in het onderwijs. Ik denk niet dat we ooit volle-
dig terugkeren naar de oude structuren. E-health 
biedt enorme mogelijkheden en die worden in deze 
situatie volop zichtbaar. Het kan ook een oplossing 
bieden voor de personeelsproblemen in de eerste 
lijn. Limburg komt 165 huisartsen tekort. In Zeeland 
is het nog erger en in Drenthe is bijna geen huisarts 
meer te vinden. Er is in mijn optiek maar één conclu-
sie mogelijk: de standaardpraktijk overleeft niet 
meer. We moeten totaal nieuwe wegen inslaan en 
dat kan door grootschalig ICT in te zetten.’  

Coronacrisis ontsluit de digitale wereld



Wie ben je en wat doe je? 
‘Als zoon van een huisarts wilde ik zelf ook huisarts wor-
den. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik niet 
door het lotingssysteem voor de huisartsopleiding en ben 
ik naar Engeland gegaan. Daar kwam ik voor het eerst in 
aanraking met het gebruik van een computer in de huis-
artsenzorg. Al stelde dat nog niet erg veel voor, het sprak 
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Met het pakket meebewegen 
richting toekomst

De bestuursleden van de gebruikersver
enigingen Atlas, Orego en OmniHis en de 
overkoepelende organisatie NedHIS doen 
hun best om HISleveranciers ertoe aan te 
zetten bij de doorontwikkeling van de 
HISsen rekening te houden met de wen
sen van gebruikers. De bestuursleden 
doen dit werk naast hun reguliere baan als 
huisarts, dokters assistent of praktijkon
dersteuner. Wie zijn deze actieve mensen? 
We zetten in iedere SynthesHis een be
stuurslid centraal. Dit keer is het de beurt 
aan Frits Schueler, bestuurslid van Orego, 
gebruikersvereniging van MicroHISge
bruikers. 

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL

INTERVIEW MET FRITS SCHUELER, BESTUURSLID GEBRUIKERSVERENIGING OREGO

me wel aan. Na afronding van mijn huisartsenopleiding 
heb ik in 1992 een solopraktijk overgenomen in Breda, 
waar MicroHIS gebruikt werd. Eind 2005 ben ik bij 
Orego gekomen toen een jeugdvriend van me, Albert-Jan 
Schulte, me vroeg voor de pakketcommissie, waarvan hij 
voorzitter was.’

Waarom ben je actief binnen Orego?
‘Wat ik leuk vind is de veelzijdigheid binnen de gebrui-
kersvereniging. Aan de ene kant ben je bezig met externe 
factoren: politiek en beleid. Denk hierbij aan LSP, OPEN 
en Medicatie 9.0, eisen die je al dan niet opgelegd krijgt. 
Aan de andere kant heb je te maken met interne facto-
ren. Voldoen aan de externe eisen kost enorm veel tijd en 
legt een groot beslag op de ontwikkelcapaciteit, terwijl je 
ook een pakket wil dat de gebruiker in de dagelijkse 
praktijk zo goed mogelijk ondersteunt. Daar zit een span-
ningsveld.’



Met het pakket meebewegen 
richting toekomst
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Wat is je missie voor Orego?
‘Qua pakket een zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem 
van hoog niveau, zonder een star pakket te worden, dat 
open is en beveiligd kan communiceren met iedereen. 
Met Orego wil ik met het pakket meebewegen naar de 
toekomst. Er zijn enorme ontwikkelingen in de zorg en 
op ICT-gebied. Wat je nu ziet gebeuren is dat er een tran-
sitie plaatsvindt van eigenaarschap van medische gege-
vens. De patiënt is eigenaar en wij huisartsen mogen ze 
beheren. Ook moet er aandacht komen voor communica-
tie tussen cure en care. 
Daarbij zal ook beslisondersteuning groter worden – Big 
Data gaan hun intrede doen in de medische wereld. De 
patiënt praat tegen de computer, die stelt de diagnose en 
geeft een behandeladvies. Natuurlijk heb je nog altijd 

INTERVIEW MET FRITS SCHUELER, BESTUURSLID GEBRUIKERSVERENIGING OREGO

‘DE EENVOUDIGE 
VRAGEN LATEN 
WE OVER AAN 
DE COMPUTER, 
WIJ HUISARTSEN 
ZIJN ER VOOR 
DE MOEILIJK 
VRAGEN’

Frits Schueler
zorg op maat nodig, die kent de computer nu nog niet. 
De eenvoudige vragen laten we over aan de computer, 
wij huisartsen zijn er voor de moeilijk vragen. 
Mijn missie is om MicroHIS aan te sluiten op de hele 
zorgketen en kunstmatige intelligentie te integreren in 
het HIS. DXC, het moederbedrijf van MicroHIS, heeft 
wereldwijd 200.000 mensen in dienst, van wie we voor 
deze ontwikkelingen gebruik kunnen maken.’

Wat zou je vanuit je rol binnen de gebruikersvereni-
ging willen veranderen?
‘In de eerste plaats wil ik nieuwe bestuursleden aantrek-
ken. Het is nu heel moeilijk nieuwe aanwas te krijgen. 
Dat geldt overigens voor alle gebruikersverenigingen. 
Als we met het bestuur van MicroHIS samen zijn, filoso-
feren we hoe het verder moet. Jonge mensen willen lie-
ver geleid worden dan zelf leiden. Dat komt door de 
druk op de huisarts in het algemeen en omdat deze ge-
neratie anders is ingesteld. 
In de tweede plaats wil ik de samenwerking tussen de 
gebruikersverenigingen binnen NedHIS uitbreiden, zo-
dat we samen kunnen optrekken richting overheid en 
organisaties als zorgverzekeraars.’  
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Zorgverzekeraars trekken zich het huisart-
sentekort aan en zoeken naar innovatieve 
oplossingen. Linda Raven, zorginkoper huis-

artsenzorg bij Zilveren Kruis: ‘Al langere tijd is de 
huisartsopvolging voor ons een punt van aandacht. 
Er is een aantal oorzaken. Zo bestaat de oude dorps-
dokter niet meer: de nieuwe generatie wil niet meer 
24/7 aan het werk. Jonge huisartsen blijven liever 
in de regio waar ze hun opleiding hebben gedaan. 
En we zien in een aantal gebieden solopraktijken die 
gedateerd zijn en daardoor onaantrekkelijk voor de 
nieuwe generatie huisartsen.’

Oudere huisartsenpraktijk upgraden tot 
een tiny practice 
Huisartsenpraktijk Veendokters in Barger-Compas-
cuum (bij Emmen) was zo’n praktijk. Toen de huis-
arts vorig jaar met pensioen ging, dreigde het dorp 
zonder huisarts te komen zitten. Raven: ‘We wilden 
met de tijd meegaan en digitale oplossingen inzet-
ten. Samen met Huisartsenzorg Drenthe (HZD) heb-
ben we begin dit jaar het concept van een tiny prac-
tice gerealiseerd.’ De tiny practice is gebaseerd op 
een vernieuwend concept van huisarts Vladan Iliç in 
Amsterdam. Hij biedt nagenoeg zijn hele diensten-
aanbod online aan. 
Mirthe van Dort, manager Informatisering en Auto-
matisering bij HZD: ‘Met digitalisering kun je een 
oudere huisartsenpraktijk upgraden en daarmee 

KAN DIGITALISERING HET HUISARTSENTEKORT  
OPLOSSEN? 

Krimpregio’s zetten in op  
innovatieve werkwijzen 
In een aantal regio’s in Nederland is een huisartsentekort ontstaan. Huisartsen die met 
pensioen gaan, doen er soms jaren over om een opvolger te vinden, waardoor sommige 
patiënten langere tijd geen eigen huisarts hebben. Vooral in Drenthe, Twente, Zeeland en 
Flevoland zijn de problemen nijpend. In verschillende regio’s worden digitale concepten 
uitgeprobeerd om dit probleem aan te pakken, zoals de tiny practice, consultatie via een 
app en de inzet van digitale spreekkamers. 

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL 

aantrekkelijker maken voor nieuwe huisartsen. Bij-
voorbeeld vanwege de flexibiliteit, doordat de huis-
arts en ondersteuners vanuit huis kunnen werken. 
Daarmee zijn gelijk je kosten ook lager, aangezien je 
een kleinere praktijkruimte nodig hebt: de tiny prac-
tice. Een ander voordeel is dat de communicatie met 
de patiënt per computer verloopt, waardoor je min-
der gestoord wordt door de telefoon. De meeste pa-
tiënten maken namelijk een afspraak via de website 
van de praktijk. De arts of de praktijkondersteuner 
neemt dan per telefoon of chat contact op met de 
patiënt. Als de arts de patiënt toch even wil zien, kan 
hij beeldbellen of vraagt hij de patiënt om naar de 
praktijk te komen. Dat fysieke consult wordt altijd 
door de vaste waarnemend huisarts van de eigen 
praktijk gedaan. Voor onszelf is het grootste voordeel 
dat je met dit concept de huisartsenzorg in de regio 
snel kunt op- of afschalen: van Brabant tot Friesland 
kunnen huisartsen waarnemen in onze regio.’

Voor jonge huisartsen is flexwerken een 
groot pluspunt
Herm Jan Mateboer, adviseur Zorginnovatie bij Zil-
veren Kruis: ‘Flexdokters noemen wij dit concept in 
Barger-Compascuum. Voor jonge huisartsen met een 
gezin vormt flexwerken een grote pre. We proberen 
de drempel om een praktijk over te nemen voor jon-
ge huisartsen te verlagen, enerzijds door meer tijd in 
te ruimen voor zorg, anderzijds door minder admi-
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nistratie. Als de patiënt zijn afspraken zelf inplant, 
heeft de huisarts geen assistent meer nodig die de 
telefoon oppakt. Daarmee is de huisarts minder een 
manager en houdt hij meer tijd over voor patiënten-
zorg. Digitaal wordt gezien als zorg op afstand, ter-
wijl het juist zowel door de patiënt als de arts wordt 
ervaren als zorg dichterbij.’
In Drenthe merken ze dat het tiny-practice-concept 
werkt. Van Dort: ‘Waarnemers zijn geïnteresseerd, 
we zijn met een aantal van hen in gesprek over op-
volging. Ze vinden het aantrekkelijk vanwege de 
fl exibiliteit van het werk en sommigen vinden het 
concept ook interessant. Ook interessant vinden ze 
het dat een heel dorp enthousiast is overgegaan op 
digitaal contact met de huisarts. Maar het is niet de 
heilige graal. Het maakt de overname van een prak-
tijk aantrekkelijker, maar daarnaast is het belangrijk 
dat ook de regio zelf aantrekkelijk is voor jonge huis-
artsen om zich te vestigen.’

Met een druk op de knop in contact met 
een verpleegkundige
In Zeeland gebruiken ze sinds kort een app als een 
van de oplossingen voor het huisartsentekort. Edwin 
Leutscher, manager Regioregie bij CZ: ‘In Zeeland 
zijn van oudsher veel solopraktijken. Maar nieuwe 
huisartsen willen niet in een praktijk aan huis met 
een apotheek, ze zitten liever in een gezondheids-
centrum. Het is daarom lastig om opvolgers te vin-

KAN DIGITALISERING HET HUISARTSENTEKORT 
OPLOSSEN? 

Krimpregio’s zetten in op 
innovatieve werkwij zen 

den, een overdracht duurt soms jaren. Voor inwo-
ners van Zeeland die op de wachtlijst staan voor een 
huisarts hebben wij een app laten ontwikkelen, Me-
dicoo.’
Via Medicoo komt de patiënt met een druk op de 
knop in contact met een verpleegkundige. Deze kan 
zelf vragen beantwoorden en bepaalt vervolgens of 
er een beeldbelcontact moet komen met een huis-
arts. De huisarts doet vervolgens de diagnostiek en 
verwijst indien nodig door naar een reguliere huis-
arts of naar het ziekenhuis. Het contact wordt gere-
gistreerd in de app. Als de patiënt weer een huisarts 
heeft kan hij deze de gegevens ter beschikking stel-
len. Zowel de deelnemende patiënten als de huisart-
sen geven aan tevreden te zijn met deze app.
Medicoo is een beeldbelverbinding gebaseerd op Fa-
cetalk-technologie, een beeldbelapplicatie in de zorg. 
Om de vragen via de app te kunnen beantwoorden 
heeft de leverancier een team van verpleegkundigen 
en huisartsen in dienst, die door de week en in het 
weekend bereikbaar zijn. Daarnaast zijn er verspreid 
over de eilanden vijf huisartsenpraktijken die bekend 
zijn met de app en waar de patiënt terecht kan voor 
een behandeling.

Huisartsenpost richt digitale 
spreekkamer in
Ook het aanbieden van online consulten op de huis-
artsenpost is mogelijk een oplossing voor het huis-

‘IDEAAL IS ÉÉN GEZAMENLIJ K 
PLATFORM, WAAR DE PATIËNT 
OFWEL BIJ  DE HAP OFWEL 
BIJ  DE EIGEN HUISARTS 
 TERECHTKOMT’
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artsenkort in een regio. Huisartsenpost Eemland in 
Amersfoort, voorloper op dit gebied, maakt gebruik 
van digitale spreekkamers via de webtool Spreekuur. 
Patiënten die op de website van huisartsenpost Eem-
land het telefoonnummer zoeken, zien daar de ban-
ner ‘We helpen u het liefst digitaal’. Als de patiënt 
start, dan klikt hij aan welk type klacht hij heeft. 
Daarna beantwoordt hij triagevragen over de ernst 
van de klacht en vragen die dieper op de klacht in-

‘MET DIT CONCEPT KUN JE DE HUISARTSENZORG   
IN DE REGIO SNEL OP- OF AFSCHALEN’

‘EEN HEEL DORP IS ENTHOUSIAST OVERGEGAAN  
OP DIGITAAL CONTACT MET DE HUISARTS’ 

‘TERWIJL DE ENE PATIËNT BEZIG IS EEN VRAAG  
TE BEANTWOORDEN, RICHT JE JE OP DE ANDERE’

niet te veel tijd kwijt met registreren in Topicus HAP, 
want het systeem sluit goed aan op de werkwijze 
van een huisartsenpost.’

Een gezamenlijk platform voor 
huisartsenpost en dagpraktijk
Jaspers vertelt dat Spreekuur een maand is gebruikt 
en vervolgens is geëvalueerd. ‘De deelnemende huis-
artsen zijn allemaal enthousiast. Het grote voordeel 

gaan. De vragen zijn gebaseerd op de Nederlandse 
Triage Standaard (NTS) en gevalideerd door het 
UMCU. Als de patiënt klaar is met de vragen, kan  
hij nog een foto of een opmerking toevoegen.  
In de computer van de dienstdoende huisarts komt 
dan een consult met urgentiebepaling in een soort 
virtu ele wachtkamer te staan. De huisarts antwoordt 
via chat of, als hij de patiënt toch wil zien, via beeld-
bellen.

Dianne Jaspers, medisch directeur van Eemland:  
‘We krijgen soms meerdere patiënten tegelijkertijd 
binnen, die je tegelijk kunt helpen. Dat is het voor-
deel van asynchroon werken. Je stelt de ene patiënt 
een vraag en terwijl die bezig is met beantwoorden, 
richt je je op de andere. Dat werkt efficiënt, terwijl 
de kwaliteit van zorg behouden blijft. De chat blijft 
in het systeem staan. Als het systeem is afgesloten, 
maken we de HAP-samenvatting. Daarbij zijn we 

vinden ze dat ze vanuit huis kunnen werken. Je 
hoeft niet naar de huisartsenpost te rijden. In eerste 
instantie hebben we met dit concept ook minder 
drukke diensten bij de huisartsenpost en uiteindelijk 
zullen we dan ook minder huisartsen hoeven in te 
zetten. Omdat ons concept ook een goede oplossing 
zou kunnen zijn voor het tekort bij de dagpraktijken, 
verwacht ik dat het daar ook wordt uitgerold. Als 
huisartsenposten en dagpraktijken hetzelfde systeem 

hanteren, is dat voor de patiënt ook gemakkelijker. 
Ideaal is één gezamenlijk platform, waar afhankelijk 
van het tijdstip op de dag, de patiënt ofwel bij de 
HAP ofwel bij de eigen huisarts terechtkomt.’ 
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Er was eens een jonge dokter die in 
een gemoedelijk dorp woonde. Hij 
kende alle inwoners, had iedereen 
naar zijn behoefte opgevoed en was 
dag en nacht bereikbaar. Slechts bij 
hoge uitzondering werd zijn nacht-
rust verstoord. Het was een tijd 
waarin koorts nog gewoon begon 
bij 38 graden, hij zelf wel wist wie 
‘echt geen pieperd’ was en substitu-
tie nog verwees naar de vervan-
gingstherapie met droppreparaten 
na adrenalectomie (zie NTvG 104, 
1960).
De doktersvrouw was bekend om 
haar voortreffelijke kookkunsten. 
Haar specialiteit, een eenvoudige 
soep van geheime receptuur, ser-
veerde zij enkel en alleen aan haar 
man, dagelijks om klokslag 12, het 
moment waarop hij klaar was met 
de dagelijkse notities en hij de gan-
zenveer in de inktpot liet rusten.
De jaren verstreken, de groene 
kaart deed haar intrede en na enig 
morren substitueerde hij de veer 
voor de balpen. Het dorp groeide, 
er kwamen richtlijnen om te volgen 
en 37,4 was nu toch écht koorts 
hoor dokter! Regelmatig werd de 
soep koud of zelfs helemaal niet 
meer gegeten. De kaartenbak barst-
te uit zijn voegen, dus bood de per-
sonal computer uitkomst. De dokter 
tikte het eelt op zijn twee vinger-
toppen.
Declareren ging inmiddels eenvou-
diger in het HIS, maar de dokter 
was nog niet tevreden – het bleef 
een glorified billing platform. Einde-
lijk kreeg de dokter weer zijn soep 
terug en daarmee overzicht. Subjec-
tief, Objectief, Evaluatie, Plan. Han-
dig om snel terug te zoeken, zeker 

voor de waarnemer, een nieuwe 
soort dokter, die geen eigen praktijk 
had en dus de patiënten niet kende.
Om weer verzekerd te zijn van 
nachtrust ontstond de huisartsen-
post (een goede HAP voor de snelle 
trek), waar nu ook de praktijkhou-
der geconfronteerd werd met de 
eigenzinnige dossiervoering van 
andere artsen. Voor episodes met 
een of enkele klachten voldeed de 
SOEP-notatie. Bij klachten met veel 
contacten verdween alle belangrijke 
informatie echter in de SOEP, zowel 
in het HIS als bij een verwijzing 
naar de specialist. Platte tekst was 
niet herbruikbaar. Niet in andere 
systemen, niet voor onderzoek en 
niet voor beslisondersteuning. 
De dokter zag dit lange tijd met lede 
ogen aan en dacht ‘Het is tijd voor 
een volgende stap in de kwaliteit 
van de Nederlandse huisartsgenees-
kunde. De SOEP is nu wel op, het is 
tijd voor … het HOOFDGERECHT!’
Samen met zijn vrouw maakte hij 
een nieuw gerecht, waarbij de in-
grediënten voor iedereen toeganke-
lijk en naar eigen smaak en behoef-
te aanpasbaar waren. Deze nieuwe 
gang is noodzakelijk om in de toe-
komst gezond, duurzaam, veilig en 
lekker te kunnen blijven eten.

Herbruikbaar (deelbaar met alle 
gemachtigde en belanghebbende 
zorgverleners/systemen)

Overzichtelijk (overzichtsscherm 
per episode, betrokken zorgverle-
ners, essentiële informatie direct 
zichtbaar)

Onderzoek (anonieme gegevens 
beschikbaar voor onderzoek en 
big data)

Feedback (te geven aan en ontvan-
gen van betrokken zorgverleners, 
van big data en aan richtlijnen)

Decision support (één dokter heeft 
al lang niet meer het overzicht en 
alle kennis in huis)

Gestructureerd (zo min mogelijk 
platte tekst)

Eigen invoer (zo veel mogelijk van 
anamnese door patiënt digitaal 
ingevuld)

Registratie naar nul (streef naar zo 
min mogelijk administratie door 
middel van bijvoorbeeld een foto, 
spraakherkenning, gekoppelde 
bluetooth)

Efficiënt (volg de workflow, weinig 
klikken, gebruiksvriendelijk, auto-
matisch, geïntegreerd)

Compleet (voeg dossiers samen tot 
een volledig, actueel en overzich-
telijk bestand)

Houd contact (ICT als middel om 
het menselijk contact de ruimte te 
geven, communiceer met patiën-
ten en collega’s op maat)

Toegankelijk (de patiënt kan zelf 
alles inzien, behalve de professio-
nele notities)

Let op: niet alle ingrediënten voor 
het gerecht zijn reeds beschikbaar 
en de samenstelling zal ook blijven 
veranderen. 
Tegenwoordig eet de dokter weer 
om 12 uur zijn oude vertrouwde 
soep. En de rest van de dag? Dan 
wordt zijn honger gestild door een 
maaltijd van GOUD, een Gestructu-
reerd Overzichtelijk Uitmuntend 
Dossier. 

De SOEP van 
de huisarts
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PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVING IN ZICHT 

Al je medische gegevens 
in één digitaal dossier 

Vanaf 1 juli 2020 krijgen patiënten – als ze dat 
willen – via hun huisarts online inzage in hun  eigen 
gezondheidsdossier. Patiënten zijn er klaar voor, 
volgens Marcel Heldoorn, manager digitale zorg 
van de Patiëntenfederatie Nederland, in een 
gastcolumn in De Eerstelijns. We nemen u mee 
via OPEN langs MedMij naar PGO on air: een 
 programma dat de persoonlijke gezondheids
omgeving van de patiënt wil laten vliegen. 

NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

‘EEN PGO MOET EEN LEVEN 
LANG MEE KUNNEN’
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De gedachte achter een persoonlijke ge-
zondheidsomgeving (PGO) is dat het een 
levenslang hulpmiddel is om je gezondheid 

te monitoren. Vanaf je geboorte al je gegevens in 
één digitaal dossier: consultatiebureaumetingen, je 
bloedgroep, je vaccinaties. Alles in een dossier dat je 
zelf beheert.

De patiënt kiest zelf PGO 
Online inzage via een patiëntportaal is technisch 
mogelijk vanaf 1 juli 2020, het ontsluiten van ge-
zondheidsgegevens via een persoonlijke gezond-
heidsomgeving een half jaar later. OPEN ondersteunt 
huisartsen hierbij. Zij hebben na 1 juli 2020 nog mi-
nimaal zes maanden om de online inzage binnen 
hun huisartsenpraktijk in te voeren. Jennifer Punt, 
communicatieadviseur voor OPEN, beaamt dit en 
vult aan: ‘De zorgverlener biedt het patiëntportaal, 
een patiënt kiest zelf zijn persoonlijke gezondheids-
omgeving. Belangrijk is dat alle HISsen straks ook 
gegevens kunnen ontsluiten naar MedMij-gecertifi-
ceerde PGO’s.’

Behoeften rond een PGO verschillen
Een MedMij-label betekent dat zowel de beveiliging 
als de privacy geborgd is bij gegevensuitwisseling. 
Inmiddels zijn er maar liefst 28 door MedMij goed-
gekeurde PGO’s. Er bestaan PGO’s rond levensfasen, 
zoals ouderdom (65-plussers), en rond aandoenin-
gen, zoals hart- en vaatziekten.
Sonja Kersten, kwartiermaker van PGO on air bij de 
Patiëntenfederatie Nederland, verwacht dat de 
markt gaat bepalen welke PGO’s levensvatbaar zijn. 
Zij noemt dit ‘een natuurlijk verloop’. Kersten: ‘Uit-
eindelijk zal het goed zijn als er iets te kiezen valt. 
Behoeften rond een PGO lopen immers uiteen. Een 
PGO moet een leven lang mee kunnen. Toch zal een 

INMIDDELS ZIJN ER MAAR LIEFST 28  
DOOR MEDMIJ GOEDGEKEURDE PGO’S

DE MARKT GAAT BEPALEN WELKE  
PGO’S LEVENSVATBAAR ZIJN

zwangere vrouw een ander PGO kiezen dan iemand 
die dertig verschillende geneesmiddelen gebruikt of 
iemand die zijn sportprestaties in een dagboek wil 
bijhouden. Wij helpen kiezen. Zo bestaat er een keu-
zehulp (https://keuzehulpen.digitalezorggids.nl/
pgo/). Daarnaast geven patiëntenorganisaties aan 
dat zij PGO’s willen gaan beoordelen.’

Urgentie
De coronacrisis laat eens te meer zien hoe belangrijk 
het is dat gegevens kunnen worden uitgewisseld. 
Een patiëntportaal en een MedMij-gecertificeerd 
PGO voldoen daarbij aan alle privacy- en veilig-
heidseisen.

Gegevens combineren
Kersten geeft aan dat er groepen patiënten bestaan 
die extra redenen hebben om meer inzicht te willen 
krijgen in hun gezondheid. Bijvoorbeeld patiënten 
met chronische aandoeningen, zoals diabetes of reu-
ma. Hun gegevens staan vaak bij verschillende zorg-
verleners. Uiteindelijk wil een patiënt die gegevens 
combineren en aanvullen met zelfmetingen. Kersten: 
‘Dat wil PGO on air op gang brengen.’

Samen aan de slag
Kersten: ‘Gegevensuitwisseling tussen zorgverlener 
en patiënt is een jonge ontwikkeling. Om deze te la-
ten slagen moeten we samen aan de slag. Er is be-
weging nodig die de propeller laat draaien. Niet op 
elkaar wachten, maar elkaar aansporen en inspire-
ren, van elkaar willen leren. PGO on air benadert 
daarom alle potentiële partijen. Van huisartsen, spe-
cialisten, apothekers, verpleegkundigen tot aan pati-
enten.’
Dat stelt gerust. 



roelfnorg@meditta.nl

In nood kom je bekenden tegen. Ou-
de bekenden, zoals Janus en Argos.
Janus, de tweehoofdige mythologi-
sche god van het begin en het einde, 
de deur die toegang geeft en die ge-
sloten blijft. De naamgever van janu-
ari, de maand die zorgt dat het oude 
jaar afgesloten wordt en het nieuwe 
jaar zijn gezicht toont. Op 31 decem-
ber 2019 meldde China aan de WHO 
de opkomst van een nieuw virus. Een 
virus dat de loop van 2020 zou gaan 
bepalen. Oudjaarsdag, hoe passend.
Argos is de andere oude bekende. 
Voluit: Argos Panoptes, de reus uit de 
Griekse mythologie die over zijn ge-
hele lichaam honderd ogen bezat, 
waarvan er nooit meer dan twee te-
gelijk sliepen. Panoptes betekent al-
ogige of veelogige. Iemand die alles 
kan zien en in de gaten houdt. Die 
continu waakt – en bespiedt.

In nood leert men zijn vrienden ken-
nen. Maar ook zijn vijanden.
Ik schrijf deze column geruime tijd 
voordat deze gedrukt en verspreid 
wordt. De afgelopen weken ben ik 
als lid van het coronacrisisteam van 
mijn regionale huisartsenorganisatie 
en als medisch manager van een Co-
ronacentrum vaak bezig geweest in 
van dag tot dag wisselende omstan-
digheden. Prognoses over de ontwik-
keling van de COVID-infectie wissel-
den dagelijks, planningen werden 
soms meermaals per dag herzien. Er 
werden extra huisartsenposten opge-
zet en ingericht, bestaande huisart-
senposten werden verplaatst en op 
bovenregionaal niveau samenge-
voegd al naar gelang zich de behoef-
te aan zorg enerzijds, en de capaci-

teit om deze te leveren anderzijds, 
daarom vroeg.
Als medisch manager van een Co-
ronacentrum is me daarbij gebleken 
hoe lastig het is om in tijden van cri-
sis medische informatie op de juiste 
wijze tijdig op de juiste plek bij de 
juiste personen te krijgen. En vooral: 
om dat zó te doen dat het veilig ge-
beurt. Zonder (onnodige) inbreuk 
op de privacy van patiënten. Zonder 
datalekkage. En op een manier die 
ervoor zorgt dat goed geregistreerd 
is wie wanneer over de data heeft 
beschikt en ze heeft ingezien. Zodat 
ook verantwoord kan worden wat er 
gedaan is.
Ik ben soms tegen de onzichtbare 
muren gelopen van scheiding van 
systemen, incompatibele software-
pakketten, instabiele internetverbin-
dingen (die volgens tests toch echt 
feilloos zouden moeten werken), el-
kaar dwarszittende beveiligingspro-
cedures en niet op elkaar aanslui-
tende clouds.
Om nog maar te zwijgen van de in-
compatibele softwaregebruikers. 
Want procedures en handleidingen 
ten spijt, er blijken toch telkens weer 
duizend manieren te zijn om een en 
hetzelfde softwarepakket te gebrui-
ken. Of – soms: te mishandelen.
Janus leert ons dat vele dingen twee 
kanten hebben. Twee zijden van de-
zelfde medaille. Wil je zorg leveren 
aan iemand die uit een heel andere 
regio bij jou onderdak vindt? Dan 
wil je de informatie snel en com-
pleet binnen kunnen halen. Daar-
voor moeten bestaande grenzen 
doorbroken worden. Misschien een 
opt-in-systeem vervangen door opt-

out? Toch even de (mogelijk) onveili-
ge mailoptie gebruiken?
Maar waarom hadden we deze re-
gels? Deze procedures en omslachti-
ge oplossingen? Oók om ons te be-
schermen tegen malware en crimine-
len met gijzelsoftware. Vraag het de 
Universiteit Maastricht. We kunnen 
ons bij COVID-19 niet ook nog een 
computervirus veroorloven.
Dat betekent dat we waakzaam moe-
ten zijn. Waakzaam op ongewenste 
indringers en meelezers. Hebben we 
aan honderd ogen genoeg? Niet als 
we ons net als Argus in slaap laten 
sussen. Als we zo bezig zijn met alles 
mogelijk te maken (hoe belangrijk 
ook!) dat we de risico’s veronachtza-
men.
En toch…
Toch heeft deze tijd me ook andere 
dingen geleerd. Plannen tot samen-
werking, tot het gezamenlijk inrich-
ten en inregelen van software en sys-
temen, tot verbetering van de infor-
matieoverdracht. Plannen die al lan-
ger bestonden en waarover al veel 
vergaderd was, blijken nu in korte 
tijd wel uitvoerbaar.

Maar hoe snel dit ook gegaan is en 
gaat, we moesten toch ook tijdelijk 
terugvallen op één vriend. Eén trou-
we metgezel, die ons nooit alleen 
laat. Een die er altijd is en altijd ook 
wel blijven zal.
Onze eeuwige metgezel: de pen.
Als we écht in de knel zitten, weten 
we die vriend altijd te vinden. Die 
vriend wacht tot zijn tijd gekomen is. 
Papier is immers geduldig. 

In n    d…
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VOORKOM VERKEERDE BESLUITEN IN ACUTE  SITUATIES

Leg de behandelgrenzen 
van je patiënt goed vast

Wel of niet naar de IC? De corona
crisis laat zien hoe belangrij k het is 
om in acute situaties de behandel
wensen van oudere en kwetsbare 
patiënten zowel in kaart als snel 
vindbaar te hebben. Dat betekent 
gesprekken voeren over behan
delgrenzen én deze goed registre
ren in het HIS. Hoe pak je dat aan?

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL 

Een gesprek over behandelwensen kan op 
initiatief van de patiënt of van de arts plaats-
vinden. Het NHG raadt aan om daarvoor 

in ieder geval een rustig moment te kiezen. In een 

wilsverklaring beschrijft de patiënt zijn wensen 
voor ingrijpende medische handelingen en vooral 
welke grenzen hij daarbij aanhoudt. Bijvoorbeeld 
niet reanimeren, niet beademen en niet naar de IC. 
Ook wensen rond het levenseinde, zoals euthanasie, 
horen in een wilsverklaring. Deze verklaring mag 
getypt, geprint of handgeschreven zijn. Op het inter-
net zijn standaard wilsverklaringen te vinden, die u 
kunt gebruiken. Het komt ook voor dat een patiënt 
een ingevulde wilsverklaring afl evert. Ook dan is het 
van belang om hierover met uw patiënt in gesprek 
te gaan. Op de website van de KNMG is een handrei-
king voor zo’n gesprek te vinden (‘Tijdig praten over 
levenseinde’).

Archiveren van wilsverklaringen en 
behandelwensen
Belangrijk is dat u de behandelwensen en de wils-
verklaring op de juiste manier aan het dossier van 
de patiënt toevoegt, zodat deze in acute situaties 

Praktij kvoorbeeld
De samenwerkende huisartsenpraktijken Kuipers en Blonk in 
Delfzijl hebben beleid ontwikkeld voor het bespreken en regi-
streren van levenseindevragen. Anna Keuter is praktijkver-
pleegkundige bij beide praktijken: ‘We vragen onze oudere 
patiënten ieder jaar wat hun behandelgrenzen zijn en maken 
daarvan een aantekening in de episodelijst. Daarnaast delen 
we wilsverklaringen met voorlichtingsbrieven uit aan de verzor-
gingshuizen in de stad. De verpleegkundigen daar nemen 
deze dan mee in de familiegesprekken over euthanasie en 
behandelwensen. Van ongeveer de helft van onze patiënten in 
een verzorgingshuis krijgen we een ingevulde wilsverklaring 
terug, die we dan aan het patiëntdossier toevoegen.’
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Figuur 1. Onder episode kiest u ICPC-code ‘A20 Gesprek levenseinde/behandelwensen’ (hier in Promedico-ASP).

makkelijk te vinden zijn. De ADEPD-richtlijn bevat 
adviezen hierover. U moet het gesprek over behandel-
wensen en/of het levenseinde vastleggen in een 
SOEP-verslag, onder episode ICPC ‘A20 Gesprek 
 levenseinde/behandelwensen’ (figuur 1). In de episo-
detitel zet u dan de belangrijkste besluiten. U kunt 
hiervoor de titel uitbreiden of zelfs helemaal wijzigin-
gen. De code A20 blijft gehandhaafd, deze wordt dan 
bijvoorbeeld ‘A20 niet reanimeren/niet naar IC’.
Als u in een HIS werkt waarin het dossierdeel ‘Be han-
delgrenzen’ is geïmplementeerd, kunt u daar selecte-
ren of de patiënt een behandeling niet, juist wel of al-
leen onder bepaalde voorwaarden wil  (figuur 2). In 
de vrije tekst kunt u die voorwaarden beschrijven.
Ingevulde wilsverklaringen kunt u als corresponden-
tie aan het dossier toevoegen. Let erop dat deze on-
dertekend en van een datum voorzien zijn.
 
Gegevens van de contactpersoon 
vastleggen
Als uw HIS geen specifiek dossierdeel ‘Contactperso-
nen’ heeft, kunt u andere dossierdelen gebruiken 
voor het vastleggen van de gegevens van de contact-
persoon. Dat kan bijvoorbeeld een tweede adresveld 
zijn of een memoregel. Er zijn nog geen richtlijnen 
die omschrijven hoe je ervoor kunt zorgen dat bij-
voorbeeld de HAP of het ziekenhuis de contactgege-
vens kan vinden. Sommige HAP’s hebben daarom af-
spraken gemaakt over wat er gedaan moet worden 

als het belangrijk is om contact te leggen met een 
vertegenwoordiger van de patiënt.

Behandelwensen in de professionele 
samenvatting
Een episode met code A20 heeft standaard een at-
tentiewaarde, dat wil zeggen dat deze te zien is in 
de professionele samenvatting, tenzij u de attentie-
waarde hebt verwijderd. Alleen als de contactver-
slaggeving niet ouder is dan vier weken of als de epi-
sodetitel is aangepast, kunt u lezen wat de afgespro-
ken behandelwensen zijn.

Toolkit
Voor het bespreken en vastleggen van levenseinde-
wensen heeft de Landelijke Adviesgroep Eerstelijns-
zorg voor Ouderen een ‘Toolkit Advance Care Plan-
ning mbt het Levenseinde’ samengesteld. Deze kunt 
u downloaden van de website van het NHG.  
 

Figuur 2. NHG-tabel 62 waarin de behandelgrenzen zijn 
 omschreven
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VOLDOEN AAN DE BEWAARPLICHT ONHAALBAAR 
VOOR HUISARTSEN

Steeds meer medische 
dossiers van patiënten  
blijven ‘onbeheerd’ achter

In de praktijk levert de bewaarplicht voor medische dossiers in toenemende mate proble
men op. Het komt steeds vaker voor dat een huisarts stopt met werken, terwijl er geen 
opvolger is om de praktijk over te nemen. In delen van Nederland is het tekort aan huisart
sen zo groot, dat mensen die er nieuw komen wonen, zich bij geen enkele praktijk kunnen 
inschrijven. En dan is er nog het nieuwe inzagerecht voor nabestaanden, waardoor het 
bewaren en toegankelijk houden van dossiers van overleden patiënten extra aandacht 
vraagt. We spraken over deze kwestie met Swanehilde Kooij, juriste bij de Landelijke Huis
artsenvereniging.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Als er geen opvolger is voor een stop-
pende huisarts, wie is dan wettelijk 
verantwoordelijk voor de dossiers?
‘De huisarts die zijn praktijk neerlegt, 
blijft formeel verantwoordelijk voor de 

dossiers. Hij of zij moet ervoor zorgen 
dat deze twintig jaar bewaard en toe-
gankelijk blijven, ook die van korter 
dan twintig jaar geleden overleden pa-
tiënten. In principe zou de gestopte 

huisarts dus een abonnement op het 
HIS moeten aanhouden en de gege-
vens goed moeten beheren. Maar 
daarmee ben je er nog niet. Medische 
dossiers van (oud-)patiënten moeten 
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gedurende de wettelijke termijn be-
waard blijven en beheerd worden 
door iemand met een (medisch) be-
roepsgeheim en een BIG-registratie. 
Zodra de stoppende huisarts deze re-
gistratie verliest, mág hij of zij de dos-
siers niet meer beheren. En wat als de 
betreffende huisarts op een gegeven 
moment overlijdt? Praktisch gezien is 
het in de geschetste situatie onmoge-
lijk om aan de bewaarplicht te vol-
doen. Bovendien is het niet reëel om 
dit te verwachten van een huisarts die 
stopt met werken.’

Hoe groot is dit probleem? Komt het 
heel vaak voor dat dossiers ‘onbe-
heerd achterblijven’?
‘In de afgelopen maanden kwamen er 
bij de LHV zo’n tien vragen binnen van 
huisartsen die verwachten zonder op-
volging te moeten stoppen met hun 
praktijk. Gemiddeld heeft een praktijk 
2100 patiënten. Niet iedereen meldt 
zich met deze vraag, dus we kunnen 
ervan uitgaan dat er meer praktijken 

zijn met hetzelfde vooruitzicht. Daar-
naast zijn er steeds meer mensen die 
na verhuizing geen nieuwe huisarts 
meer kunnen vinden. Als we niets 
doen, is het realistisch om te denken 
dat de medische dossiers van steeds 
meer patiënten “onbeheerd” achter-
blijven. Het is dus van groot belang 
om op korte termijn een werkbare op-
lossing te vinden.’

Waar en door wie kunnen de medi-
sche dossiers van patiënten geduren-
de de periode waarin zij nog geen 
nieuwe huisarts hebben gevonden 
(en van patiënten die korter dan 
twintig jaar geleden zijn overleden) 
bewaard worden? 
‘Het beantwoorden van deze vraag 
kan wat ons betreft niet alleen bij de 
individuele huisarts of een huisartsen-
organisatie worden neergelegd. Het 
huisartsentekort is een maatschappe-
lijk probleem. Verschillende partijen 
hebben zich al in de kwestie verdiept. 
Wij hebben als LHV verschillende mo-
gelijkheden uitgezocht. Regionale op-
lossingen zijn aan bod gekomen en 
ook werd het idee geopperd om dos-
siers tijdelijk op te slaan bij de HIS-le-
verancier. Los van technische en juridi-
sche hobbels heeft dat soort regionale 
oplossingen het nadeel dat het voor 
patiënten en nabestaanden onduide-
lijk is waar en door wie een dossier be-
waard wordt. Bovendien zijn dossiers 
dan niet direct toegankelijk in geval 
van spoed. Daarnaast is het niet kos-
teneffectief om allerlei verschillende 
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Swanehilde Kooij

Bewaarplicht – wijzigingen per 1 januari 2020
De bewaarplicht voor medische dossiers is per 1 januari jongstleden verlengd van vijftien naar twintig jaar. De termijn 
gaat in vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden. Dit is bepaald in de Wet op de 
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarnaast hebben nabestaanden inzagerecht in het medisch dos-
sier als de overleden patiënt hiervoor bij leven toestemming heeft verleend en deze toestemming schriftelijk of elektro-
nisch is vastgelegd. Het inzagerecht is ruimer bij medische fouten en bij zwaarwegend belang van nabestaanden.

oplossingen naast elkaar te laten be-
staan. Dit probleem kan daarom naar 
onze mening het beste collectief en 
landelijk worden opgepakt.’

In welke oplossingsrichting denkt de 
LHV?
‘Het zou mooi zijn als er een eenduidi-
ge landelijke oplossing komt, waar-
door dossiers levend gehouden wor-
den, totdat mensen weer een nieuwe 
huisarts vinden. Als alle huisartsen in 
Nederland met hetzelfde HIS zouden 
werken, was dit technisch eenvoudig 
te realiseren. We kennen echter negen 
verschillende HISsen, die op dit mo-
ment nog niet in voldoende mate met 
elkaar “praten”. Als een dossier vanuit 
HIS A wordt opgeslagen in zo’n lande-
lijk systeem, kan het in HIS B niet au-
tomatisch goed worden ingeladen of 
ingezien. Op dit vlak worden wel goe-
de stappen gezet, maar dat lost het 
probleem nu niet op. Bovendien is het 
probleem niet alleen technisch van 
aard, maar zijn er ook praktische en 
juridische factoren die opgelost moet 
worden. Juist vanwege de verschei-
denheid aan factoren is het een com-
plex probleem. We zijn in gesprek met 
het ministerie van VWS en Zorgver-
zekeraars Nederland om het probleem 
onder de aandacht te brengen en om 
gezamenlijk oplossingen te verkennen. 
We hebben hierover nauw contact  
met VPHuisartsen – ook zij staan 
 achter het idee van een landelijke 
 oplossing.’   
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Tijdelijk met toestemming 
de wet overtreden

Een man met luchtwegproblemen meldt zich op 
de huisartsenpost. De dienstdoende arts wil zijn 
medische voorgeschiedenis inzien via het LSP, 
maar de man blijkt hiervoor nog geen toestem
ming te hebben gegeven. De arts vraagt of hij 
ter plekke toestemming wil geven. De man 
stemt in en de medische gegevens zijn direct pa
raat. Dit is wat de zogenoemde ‘corona optin’ 
sinds 15 april mogelijk maakt. Hoe werkt deze 
optin precies? Voldoet deze werkwijze aan de 
privacyregels? En hoe gaat dit verder na de co
ronacrisis? Maarten Klomp, huisarts en bestuur
der bij InEen, legt uit.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Normaal gesproken zijn medische gege-
vens alleen via het LSP toegankelijk als de 
patiënt hier op voorhand, bij de huisarts of 

via volgjezorg.nl, toestemming voor heeft gegeven. 
‘Huisartsen zijn al jaren bezig om mensen een-op-
een toestemming te vragen en we zijn daar ook een 
heel eind mee gekomen’, vertelt Maarten. ‘Zo’n acht 
miljoen mensen hebben toestemming gegeven. Heel 
mooi, maar dan mis je nog altijd toegang tot gege-
vens van de overige acht tot negen miljoen mensen. 
In de eerste weken van de coronacrisis zagen we 
een enorme toeloop bij de huisartsenposten. Mensen 
moesten soms urenlang wachten en de triage werd 
zwaar belast. Als geen inzage mogelijk was, moesten 

alle gegevens mondeling worden uitgevraagd. Juist 
bij corona is de beschikbaarheid van medische ge-
gevens zeer belangrijk: een gecompliceerde voorge-
schiedenis speelt een grote rol bij beslissingen over 
de benodigde zorg. Als je de voorgeschiedenis in één 
oogopslag ziet, bespaart dat veel tijd. Mensen kun-
nen beter, sneller en veiliger worden geholpen.’

Tijdelijke noodvoorziening 
Door de coronacrisis werd ook de reguliere huisart-
senzorg anders georganiseerd. Mensen met (een ver-
denking op) een coronabesmetting worden geschei-
den van de andere patiënten gezien. Ook als ze voor 
andere klachten komen, zoals hartklachten of aan-
houdende hoofdpijn. Ze kunnen terecht op speciale 
spreekuren die door meerdere praktijken gezamen-
lijk, op één locatie worden georganiseerd.
‘Dit betekent dat patiënten tijdens de coronacrisis 
vaak een andere arts dan de eigen huisarts zien. Ook 

CORONA OPT-IN

‘DE CORONA OPT-IN IS  
HEEL GOED GEVALLEN’

Maarten Klomp
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‘OOK ARTSEN OP DE SEH VAN HET ZIEKENHUIS 
 KUNNEN NU VIA HET LSP DE PROFESSIONELE 
 SAMENVATTING INZIEN’

in die gevallen gold: geen toestemming, geen gege-
vens. Je kunt je voorstellen dat hierdoor de kwaliteit 
van zorg achteruitgaat. Al met al waren er valide re-
denen om medische gegevens in deze uitzonderlijke 
situatie wél per direct beschikbaar te hebben, als de 
patiënt ter plekke mondeling toestemming geeft. We 
hebben de minister gevraagd om hiervoor een tijde-
lijke noodvoorziening in te richten, waardoor we ge-
durende de coronacrisis op de HAP de gegevens be-
schikbaar kunnen krijgen van patiënten die zich nog 
niet hebben uitgesproken over het delen van hun ge-
gevens met de HAP. De noodzaak werd goed inge-
zien en met steun van VWS en de Inspectie hebben 
de Autoriteit Persoonsgegevens en het OM aangege-
ven onder welke voorwaarden ze deze constructie 
gedogen. Een van die voorwaarden is dat alle pati-
enten uitdrukkelijk mondeling toestemming geven 
om de gegevens te mogen raadplegen.’

Snelle actie 
‘De HISsen hebben zich vervolgens ingespannen om 
de technische mogelijkheden zo snel mogelijk in te 
bouwen om de corona opt-in te faciliteren en om de 
dossiers bij het LSP aan te melden. Daar zijn we erg 
content mee.’
De VZVZ heeft dit allemaal gecoördineerd. Het aan-
melden van dossiers gebeurde ‘onder water’, zodat 
de huisartsen er geen extra werk aan hadden. Huis-
artsen die nog niet op het LSP zijn aangesloten en 
besluiten dat alsnog te doen, kunnen gebruikmaken 
van een versnelde procedure. Daar is al goed gehoor 
aan gegeven, weet Maarten: ‘Al met al is de corona 
opt-in heel goed gevallen. De beperkte media-aan-
dacht die het heeft gehad, was in hoofdzaak positief. 
En vanuit patiënten of huisartsen hebben we ook 
vooral positieve reacties vernomen. Ik denk dat het 
gewoon heel duidelijk is dat deze maatregel het be-
lang dient van iedereen die in deze bijzondere situa-
tie zorg nodig heeft.’

Geen stap terug
Onderdeel van de noodvoorziening is dat nu ook 
artsen op de SEH van het ziekenhuis via het LSP de 
professionele samenvatting kunnen inzien. ‘Voor-
heen kregen zij in het gunstigste geval een papieren 
verwijsbrief van de HAP. Nu kunnen ze op de SEH 
via een viewer van Topicus of in het ZIS van Chip-
Soft de professionele samenvatting inzien. Ze zijn 
hier enorm blij mee. Er was al wel aandacht voor 
het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling 
in de acute zorg, maar nu raakt het in een stroom-
versnelling. Artsen op de HAP en de SEH hebben er-
varen hoe waardevol het is om medische gegevens 
direct te kunnen inzien. Het verbetert de kwaliteit 
van zorg en de dienstverlening en ze willen straks 
geen stap terugzetten. Toch is de huidige werkwijze 
alleen bedoeld voor de crisisperiode. De mondelinge 
toestemmingen die patiënten in deze periode geven, 
gelden ook alleen voor dat moment. Na afloop van 
de crisis wordt de situatie teruggedraaid naar die 
van de startsituatie in april.’

Fase 2 – verbeteringen vasthouden
‘We zijn heel trots op wat we in korte tijd in goede 
samenwerking hebben kunnen realiseren om de 
zorg te verbeteren en wachttijden te verkorten. In-
middels richten we ons op fase 2: het op een struc-
turele manier regelen van de toestemming ter plek-
ke op HAP en SEH, op een wijze die natuurlijk ook 
helemaal voldoet aan de privacywetgeving. Dat 
doen we ook weer samen met de LHV en het NHG, 
en we hebben de steun van de Patiëntenfederatie 
Nederland. Andere partijen die hier nauw bij betrok-
ken zijn, zijn het ministerie van VWS, de Nederland-
se Vereniging van Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars 
Nederland en VZVZ.’ 

Meer informatie vindt u op  
inzageopdehap.nl.

‘MENSEN MOESTEN SOMS URENLANG WACHTEN  
EN DE TRIAGE WERD ZWAAR BELAST’



Verplaatst naar  
24 maart 2021

Hét congres rond huisartsenzorg en  informatisering
Op 25 maart jongstleden zou het 29e NedHIS-
Congres plaatsvinden. Al in februari was het 
congres volgeboekt. Begin maart werd echter 
duidelijk dat het congres niet door kon gaan 
vanwege de coronacrisis. Het congres is toen 
verzet naar 16 september. Dat lukte met dank 
aan de flexibiliteit van Van der Valk, onze 
partners, de sprekers en niet te vergeten de 
deelnemers!

Maar helaas … de gevolgen van het coronavirus 
zijn nog steeds realiteit en inmiddels is duide-

lijk dat het congres ook in september niet in de 
gebruikelijke vorm georganiseerd kan worden. 
Het congres is mede zo’n succes omdat ‘het 
elkaar ontmoeten’ een belangrijke rol speelt. 
Online congresvarianten waren daarom niet 
aan de orde. 

Het NedHIS-congres staat nu gepland op 
woensdag 24 maart 2021. Vanaf januari 2021 
is het mogelijk in te schrijven. 
Houd onze website www.nedhis-congres.nl  
en de nieuwsbrief in de gaten.
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CGM-HUISARTS
Episodes onderhouden

Ondersteuning van het onderhoud 
van episodes gebeurt in CGM HUIS-
ARTS vanuit drie schermen: het 
deelcontactscherm, het dossier-
scherm en het patiëntselectiescherm.
In de dagelijkse workfl ow komt het 
deelcontactscherm voor de meeste 
gebruikers het meest in beeld. Het 
overzicht is eenvoudig te benaderen 

door op het vergrootglasicoontje 
achter de episoderubriek te klikken. 
Dan verschijnt er een overzicht van 
alle reeds aanwezig ziekte-episodes 
van de betrokken patiënt. Hier ont-
breekt één functionaliteit, namelijk 
samenvoegen. Door het icoontje aan 
te klikken kunt u de tekstregel be-
werken of de meest geschikte episo-

de zoeken en selecteren. In fi guur 1 
is te zien welke zaken u daar kunt 
aanpassen.
Wanneer u het (deel)contact onder 
‘Nieuwe episode’ registreert, ver-
schijnt er een onderhoudsscherm 
dat de mogelijkheid geeft om deze 
nieuwe episode te koppelen aan een 
bestaande episode of op te slaan on-

Figuur 1. Het overzicht van alle episodes
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der een nieuwe episode. Het sys-
teem zoekt dan per deelcontact naar 
episodes die zijn vastgelegd onder 
dezelfde tractusletter als in de E-re-
gel is toegevoegd (fi guur 2).

Figuur 2. Per deelcontact zij n episodes vastgelegd

Figuur 3. Het dossierscherm

De ervaring leert dat de meeste ge-
bruikers niet in dit scherm zoeken 
en de meeste zaken als een nieuwe 
episode opslaan. Daardoor vinden 
we in het overzicht vaak te veel epi-

sodes van gelijke waarde, zoals bo-
vensteluchtweginfecties, sinusklach-
ten en verkoudheid.
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Het dossierscherm
De tweede plek waar het onder-
houdsscherm is op te roepen is het 
dossierscherm. Ook dit scherm kunt 
u openen door bovenaan te klikken 
op het vergrootglasicoontje achter 
de rubriek Episode (fi guur 3). Het 
onderhoudsscherm biedt wel de mo-
gelijkheid om de samenvoegfunctio-
naliteit te gebruiken (fi guur 4). 
Hier kunt u een aantal bestaande 
episodes selecteren in de ‘V’-kolom 
en samenvoegen onder een bestaan-
de episode, aan te duiden met selec-
tie in de ‘N’-kolom. Zo kunnen de 
episodes ‘verkoudheid’ en ‘sinus-
klachten’ worden geschaard onder 
‘bovensteluchtweginfecties’. De oor-
spronkelijke episodetekst van de sa-
mengevoegde episoderegels blijft 
bewaard en kan worden ingezien 
door in de rubriek bovenaan de epi-
sode te selecteren waaronder de sa-
menvoeging is gedaan.

Het patiëntselectiescherm
De derde plaats waar het onder-
houdsscherm is op te roepen is het 
patiëntselectiescherm. Wanneer een 
patiënt in het zoekoverzicht is gese-

lecteerd, kunt u de module Episodes 
in de linker kolom van dit scherm 
aanklikken, om vervolgens met het 
onderhoud te beginnen. Ook dit 
scherm bevat de mogelijkheid om 
episodes samen te voegen. Deze 
aanpak is het meest geschikt als er 
algemeen onderhoud nodig is en 
niet vanuit het deelcontactscherm 
wordt gewerkt.
Bedenk dat herordenen veel meer 
tijd kost dan ordenen. Ik zou er dus 
voor willen pleiten om goed gebruik 
te maken van de ondersteuning in 
het deelcontactscherm en het dos-
sierscherm. Iets wat u goed opbergt, 
kunt u nu eenmaal ook makkelijker 
terugvinden.

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

Figuur 4. Samenvoegen van episodes gebeurt in dit scherm.
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De episodelijst is de belangrijkste 
manier om overzicht te houden in 
het medisch dossier. Promedico-ASP 
ondersteunt de episodegerichte re-
gistratie (EGR) zo volledig mogelijk. 
Alle journaalregels, de medicatie en 
de correspondentie worden aan een 
episode gehangen. Bij het ingeven 
van een episodenaam bij een nieuw 
deelcontact wordt een venster ge-
toond met eerder aangemaakte 
 episodes van dezelfde ICPC-code. 
Zo kan het deelcontact aan een al 
bestaande episode worden toege-
voegd. Er zijn patiënten met een erg 
lange episodelijst en daarom is het 

de naam (fi guur 2).
De NHG-richtlijn onderscheidt ook 
episodes met een probleemstatus. 
Promedico-ASP stelt zelf voor die 
episodes de probleemstatus te 
 geven: ze worden blauw. De orde-
ning van de episodes gebeurt auto-
matisch. 
In het overzichtsscherm staan pro-
bleem episodes bovenaan en daaron-
der volgen de gewone episodes. De 
episode waarin het laatst is gewerkt, 
komt bovenaan te staan. Zo zakt 
 oude informatie vanzelf naar bene-
den. In 2018 heeft het NHG een 
 serie vaste episodebundels mogelijk 

belangrijk om overzicht te houden. 
Verderop krijgt u daarvoor enkele 
tips. 

NHG-richtlij nen
Volgens de NHG-richtlijn Adequate 
dossiervorming met het Elektro-
nisch Patiëntendossier (ADEPD) zijn 
er actieve en inactieve episodes. 
Na een zelf in te stellen termijn in 
het scherm Onderhoud > Praktij k
(fi guur 1), meestal 24 maanden, 
wordt een episode automatisch 
 inactief. Deze is dan te raadplegen 
door in Medisch Dossier > Episodes 
te klikken op het grijze rondje voor 

Promedico-ASP
Episodes slim 
gebruiken

Figuur 1. Instellen van de periode gedurende 
welke de episode actief blij ft in Onderhoud > 
Praktij k

Figuur 2. Een niet actieve episode inzien in 
Medisch dossier > Episodes
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 gemaakt. U komt daar via het aan-
gegeven wieltje (fi guur 3). In dit 
scherm kunt u desgewenst op 
 patiëntniveau en op praktijkniveau 
eigen bundels inrichten. 

Het episodescherm
In het scherm Medisch dossier > 
Episodes kunnen de episodes geor-
dend worden volgens de ICPC-letter 
van A tot Z en omgekeerd. Klik 
 bovenaan een- of tweemaal op het 
woordje ICPC. Dit maakt het mak-
kelijker episodes van dezelfde ICPC-
letter samen te voegen in één 
hoofd episode. Vooral de ICPC-
hoofdstukken L en S genereren veel 
episodes. In het episodescherm staat 

helemaal rechts per episode het 
aantal contacten vermeld. Zo ko-
men episodes in beeld die vijf tot 
tien jaar niet  gebruikt zijn, weinig 
belang hebben of waar maar één of 
enkele contacten over zijn geno-
teerd (fi guur 4). Deze episodes kun-
nen vaak het best in het Algemeen 
Journaal worden samengevoegd, 
waar ze indien  nodig altijd nog ge-
vonden kunnen worden (fi guur 5).
Inkorten van de lijst verbetert het 
overzicht. Aangezien elk dossier zijn 
eigen dynamiek kent is dat helaas 
wel handwerk. Dit geldt vooral voor 
lijsten met tientallen episodes van 
nieuwe patiënten die via Zorgmail 
FileTransfer worden binnengehaald. 

Figuur 3. Eigen episodebundels stelt u in via het wieltje bovenaan de lij st actieve episodes.

Eigen episodenamen
Eigen episodenamen zijn bijna al-
tijd handiger dan de volgens de IC-
PC-tabel voorgestelde 
wetenschappe lijke namen. Een kor-
te naam heeft de voorkeur. Een tip: 
gebruik weinig afkortingen. Of geef 
er kort uitleg bij, zoals BPH pros-
taat. Geef de  episode een nieuwe 
naam wanneer de diagnose veran-
dert. Zo kan buikpijn appendicitis 
worden en pijn heup coxartrose. 
Codeer bij het  hernoemen opnieuw 
volgens de ICPC-code.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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Figuur 4. Episodes selecteren voor samenvoegen

Figuur 5. Episodes samenvoegen onder een hoofdepisode
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MicroHIS
Een overzichtelij ke 
episodelij st 

MicroHIS kent conform de NHG-
Richtlijn Adequate dossiervorming 
met het elektronisch patiëntdossier 
(ADEPD) de volgende hoofdstukken 
in de episodeboom een actieve 
 episode+, een inactieve episode+, 
een actieve episode en een inactieve 
episode. Daarnaast kent MicroHIS 
nog de voorgeschiedenis en de 

 samenvatting. Deze laatste komen 
niet voor in de NHG-richtlijn.
Hieronder beschrijf ik per hoofdstuk 
wat erin thuishoort, wat MicroHIS 
automatisch doet en wat uzelf 
handmatig moet aanpassen.
Het begint met de aanbeveling van 
het NHG om de beschrijving van de 
episode zelf gedetailleerd in te vul-

len en niet zomaar de beschrijving 
uit de ICPC-tabel over te nemen. 
Dit wordt ingesteld per gebruiker bij 
Opties – Medisch. Vink aan Stan-
daard eigen omschrijving voor ICPC 
gebruiken (fi guur 1). Zet bijvoor-
beeld bij A20 (gesprek over levens-
einde) in de omschrijving ‘NRNB, 
behandelverbod, volmacht: zoon 

Figuur 1. Het 
scherm Opties – 
Medisch, waarin u 
kunt aangeven dat 
u de beschrij ving 
van de episode zelf 
wilt invullen
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Figuur 3. Sa-
menvoegen van 
 dubbele episodes

Jan 06-12345678’. En bij K92.01 
(claudicatio intermittens): ‘PAV; 
2018 dotter a.fem.sup. rechts’.

Actieve episode+
MicroHIS herkent automatisch de 
ICPC-codes die voldoen aan de 
NHG-defi nitie Problemen van blij-
vend belang voor de gezondheidstoe-
stand van de patiënt. Het bekendste 
voorbeeld hiervan is DM (T90). U 

Figuur 2. Koppelen aan 
een bestaande episode

krijgt bij het aanmaken van de epi-
sode van het programma de sugges-
tie hier een episode+ van te maken. 
De andere problemen die een 
episode+-status moeten krijgen zijn 
chronische problemen (problemen 
die langer dan zes maanden be-
staan); permanente problemen 
(waarbij geen volledig herstel wordt 
verwacht) en recidiverende proble-
men (vier zorgepisodes per half-

jaar). Dit zijn in het algemeen pro-
blemen die in de loop der tijd chro-
nisch worden en handmatig de 
+-status moeten krijgen.
Bij veel van deze episodes is het 
handig om de kern van het beleid in 
de omschrijving toe te voegen (bij-
voorbeeld ‘gonartrosis re, conserva-
tief’).
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Figuur 5. Een 
deelcontact dat 
aan twee episodes 
is gekoppeld

Figuur 4. Het 
 selecteren van 
een episode om 
aan te koppelen

Inactieve episode+
Hieronder vallen episodes die van 
blijvend belang zijn voor het over-
zicht, maar niet meer actueel zijn 
(bijvoorbeeld operaties). Een episo-
de+ blijft actief tot dit handmatig 
wordt aangepast.

Actieve episode
Pas de episodenaam en/of de ICPC-
code aan als de interpretatie van het 
gezondheidsprobleem in de loop 
van de tijd verandert. Zo kan R05 
hoesten in de loop der tijd R96 ast-
ma worden.
Een episode waaraan niets is toege-
voegd, wordt na veertien maanden 
automatisch inactief. Ze kan altijd 
weer geactiveerd worden door er 
een nieuwe werkbladregel aan toe 
te voegen.
Maak niet voor alles een nieuwe epi-
sode aan, maar kijk of er al een epi-
sode is waaraan gekoppeld kan wor-
den. MicroHIS helpt hierbij als een 
episodecode gebruikt wordt die al 
aanwezig is (fi guur 2).
Dubbele episodes kunnen ook ach-
teraf samengevoegd worden door 
naar de episodelijst te gaan. Klik op 
de ‘ondergeschikte’ van de twee epi-

sodes en kies Samenvoegen (fi guur 
3). 

Voorgeschiedenis en 
samenvatting
Beide zijn van oudsher in MicroHIS 
te vinden. Het kan voor het over-
zicht fi jn zijn hier zaken in onder te 
brengen die niet meer van actueel 
belang zijn, om zo de lijst korter en 
overzichtelijker te maken. Bij dos-
sieroverdracht verdwijnt deze inde-
ling echter. Omdat het geen univer-
sele groepen zijn worden de episo-
des uit de voorgeschiedenis en sa-
menvatting als inactieve episodes
overgedragen.
In de schermen Werkblad, Corres-
pondentie en Verwerk bericht is on-
der de episodeboom de knop Episo
de wij zigen actief, zodat een episode 
(status, ICPC-code en/of beschrij-
ving) eenvoudig aangepast kan wor-
den.
Deelcontacten kunnen in MicroHIS 
ook aan meerdere episodes worden 
gekoppeld. Klik met de rechter 
muisknop op een of meer (afgeslo-
ten) deelcontact(en) en kies Koppel 
selectie aan een episode. Selecteer 
vervolgens meerdere episodes uit de 

episodeboom door de control-toets 
vast te houden. De eerste gekozen 
episodekoppeling – rood in fi guur 4 
– zal meegaan bij de dossierover-
dracht. In fi guur 5 is te zien dat het 
deelcontact aan twee episodes, K86 
en U99, gekoppeld is.
Net als René van Leeuwen (Tip en 
Truc CGM HUISARTS) luidt mijn 
devies om goed gebruik te maken 
van de mogelijkheden die geboden 
worden om orde aan te brengen. 
Iets wat u goed opbergt, kunt u nu 
eenmaal ook makkelijker terugvin-
den.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op Ha-
web in de groep Orego (alleen voor 
leden) verenigingszaken
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OmniHis
Episodegericht 
registreren

De NHG-richtlijn Adequate dossier-
vorming met het Elektronisch 
 Patiëntendossier (ADEPD; derde 
versie) verwoordt kernachtig het 
 belang van een goed bijgehouden 
episodelijst: ‘De episodelijst neemt 
in het EPD een centrale plaats in en 
biedt een goede ondersteuning van 
het primair proces.’
De belangrijkste kenmerken van een 
episode zijn de volgende: 
• De naam van de episode is de om-

schrijving van het gezondheids-
probleem; dit gebeurt bij voor-
keur in de bewoordingen van de 
huisarts.

• Sommige gezondheidsproblemen 
zijn zo belangrijk dat ze de status 
van een ‘episode met attentie-
waarde’ behoeven.

• Een ‘open episode’ is een gezond-
heidsprobleem dat actueel is, 
waarvoor zorg wordt verleend. 

Figuur 1. Het episodenummer

Volledigheidshalve: het huisarts-
geneeskundige EPD bevat een be-
schrijving van de gezondheids- en 
welzijnsitems van patiënten voor 
zover deze bekend zijn (gemaakt). 
De zorg hoeft niet per se door de 
huisartsenpraktijk te worden gele-
verd. Zo zal bijvoorbeeld een i-CVA 
in de eerste dagen en weken onder 
analyse en controle staan van de 
neuroloog voordat de zorg impliciet 
of expliciet, met of zonder afstem-
ming aan de huisartsenpraktijk 
wordt overgedragen. 
Op twee momenten, bij het directe 
contact met de patiënt en bij het 
verwerken van de documentatie 
over de patiënt in de postkamer, 
wordt de praktijkmedewerker 
gevraagd nieuwe episodes aan te 
maken of bestaande episodes te 
wijzigen. Het muteren van episodes 
en de episodelijst kost tijd en 
discipline. Handigheid, vaardigheid 
en snelheid komen met de routine. 
De zorg die aan de patiënt wordt 
besteed, kan in de episodelijst 
afgelezen worden aan de actualiteit 
van de episode. Met een juiste 
duiding van de attentiewaarde van 
de episode wordt het belang 

bepaald voor de invloed van de 
episode op de gezondheid en het 
welzijn van de patiënt. Het 
naamveld geeft de duiding van het 
probleem op kernachtige wijze 
weer, terwijl het veld Beschrijving 
en opmerkingen bij deze episode de 
plek is voor bijzonderheden, 
analyse, controle en beleid.

Enkele tips
• Maak afspraken over het belang 

en de uitvoering van het optima-
le beheer van de episodelijsten 
op praktijk- en liever nog op 
 regionaal niveau.

• Train uzelf in het kernachtig for-
muleren van de naamvelden. 
Herformuleer deze wanneer de 
omstandigheden wijzigen. 

• Zorg ervoor dat u episodes waar-
voor geen zorg meer wordt gele-
verd op inactief zet. 

• Bij het invoeren in het journaal-
venster van een contact bij pati-
enten met een langere episode-
lijst, kan de registratie van het 
deelcontact ICPC het snelst 
worden gecodeerd en aan een 
bestaande episode worden ge-
koppeld door na het klikken op 
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EpisodeNr (zie fi guur 1) een 
 trefwoord in te typen. 

• Bij het verwerken van specialis-
tenbrieven in de postkamer 
 kopieert u de relevante gegevens 
uit de brief (bijvoorbeeld de 
 conclusie) door deze in de post-
kamer te kopiëren en te plakken 
in het veld Beschrijving en op-
merkingen bij deze episode van 
de betreffende episode in de 
 episodelijst. Begin deze invoer 
met maand, jaar en derde code 

Figuur 2. Dit is de episodelij st zoals deze wordt getoond in het 
journaalvenster na klikken op EpisodeNr in het journaalvenster. De 
naamvelden zij n gecontroleerd en de episodes waarbij  geen zorg 
wordt geleverd zij n op niet actief gezet. Het systeem plaatst de 
episodes met attentiewaarden bovenin de lij st – eerst de actieve 
episodes, daaronder de niet-actieve episodes. Daaronder staan 
de actieve-episodes zonder attentiewaarde en ten slotte volgen 
de niet actieve-episodes. In de episodelij st in het subtabblad van 
het journaalvenster worden de niet-actieve episodes sowieso niet 
getoond.

Figuur 3. Zo ziet de episodelij st eruit wanneer episodes op actief 
blij ven staan. 

van de specialistenvakgroep. 
 (bijvoorbeeld 04/20 NEU, voor 
de verwerking van gegevens uit 
een neurologische brief ontvan-
gen in april 2020). 

• Sleep in de episodelijst of in het 
journaalvenster de episode met 
de meeste gezondheids- of wel-
zijnseffecten voor de patiënt naar 
de bovenste positie in de lijst. 

• Zie voor een uitgebreide beschrij-
ving van het episodegericht 
 registeren in OmniHis Scipio het 

document: ‘Het EGR (Episodisch 
Gericht Registreren) uitgewerkt 
(2020)’ op ‘mijn OmniHis.nl’.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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Promedico VDF
Het onderhoud 
van de episodelij st

Episodelijsten kunnen onoverzich-
telijk worden. Daarom beschikt Pro-
medico-VDF over een aantal opties 
om bepaalde zaken uit te lichten en 
de lijst overzichtelijker te maken.
Het is mogelijk om episodes auto-
matisch te sluiten. Dit is instelbaar 
in Beheer – Praktij k via het tabblad 
Algemeen. Is een episode geduren-
de de ingestelde tijd niet meer ge-
bruikt, dan wordt deze gesloten. In 
het voorbeeld in fi guur 1 wordt de 
episode na twee jaar gesloten. 

Een episode die gesloten is (hand-
matig of automatisch) is in de epi-
sodelijst herkenbaar doordat de 
naam van de episode gevolgd wordt 
door het #-teken.
Of een episode automatisch geslo-
ten wordt is instelbaar bij de episo-
de zelf. Een episode met attentie-
waarde kan niet gesloten worden.

Overzicht van de episodes
Een overzicht van de episodes staat 
in het medisch dossier aan de lin-

kerkant van het scherm (fi guur 2). 
In één oogopslag is hier te zien wel-
ke episodes een attentiewaarde 
hebben (vetgedrukt), welke episo-
des een subepisode hebben (+ voor 
de episodenaam), welke episode 
gesloten is (# achter de episode-
naam) en welke episode wel of niet 
gedeeld wordt via LSP (groen sym-
bool of rood kruis).

Bewerken van episodelij sten 
Via het tabblad Medisch Dossier in de 
bovenste balk kunnen episodes be-
werkt worden (fi guur 3): het toevoe-
gen van een episode (spreekt voor 
zich), het wijzigen van episodes en 
het verplaatsen van deelcontacten.
Deelcontacten kunnen in één keer 
naar een andere episode worden 
verplaatst. Vink de deelcontacten 
aan en bepaal in welke episode de-
ze deelcontacten geplaatst moeten 
worden. Wanneer de eerste episode 
daardoor leeg raakt, wordt de vraag 
gesteld of de episode verwijderd 
moet worden. Dit kan alleen als de-
ze episode geen attentiewaarde 
heeft. Anders zult u eerst de atten-
tiewaarde moeten verwijderen. 
Het wijzigen van een episode geeft Figuur 1. De episode wordt na twee jaar automatisch gesloten.
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Figuur 2. Het overzicht van de episodes

in eerste instantie een overzicht van 
de actieve episodes (fi guur 4). 
Eventueel kunt u rechtsboven met 
één klik alle episodes zichtbaar ma-
ken, dus ook de gesloten episodes. 
Deze lijst geeft een overzicht van de 
episodes, waarbij ook met één blik 
het laatste contact binnen de episo-
de zichtbaar te maken is.
Wanneer u met de rechtermuisknop 
op een episode klikt krijgt u een 
aantal opties te zien (fi guur 5): het 
wijzigen en het verwijderen van 
een episode (wat alleen kan als de 
episode geen inhoud en geen atten-
tiewaarde heeft), het maken van 

Figuur 5. Kies voor Wij zigen om het 
episodescherm te openen. 

Figuur 3. Het bewerken van episodes kan onder het tabblad Medisch Dossier

fi guur 4. Het overzicht van de actieve episodes

een sub- of hoofdepisode, het sa-
menvoegen van episodes en het 
toevoegen van episodes. 
De keuze voor wijzigen opent het 
episodescherm. Hier kunt kiezen 
voor een andere naam en een an-
dere ICPC-code, de attentiewaarde 
wijzigen en bepalen of u de episode 
automatisch of handmatig wilt slui-
ten. In hetzelfde scherm kunt u van 
deze episode een subepisode ma-
ken. En ten slotte kunt u aangeven 
of u deze episode aan derden be-
schikbaar wilt stellen.

HANNEKE TAN
HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL
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 Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
 Servicedesk | aspservicedesk@promedico.nl 
  030 601 6655

HAweb groepen:
 Atlas gebruikersvereniging (Promedico-ASP) 
 MIRA | Promedico VDF
 www.linkedin.com/company/gebruikersvereniging-atlas/about/

OMNIHIS,VERENIGING VAN OMNIHIS SCIPIO-GEBRUIKERS

Bestuur Casper Tombrock (a.i.) |casper.tombrock@gmail.com
Tjerk van der Krieke

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

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



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!



Foto: Rogier van Geldre
Huisarts Oegstgeest

Ook in tijden 

van crisis

#samensterk

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


