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ONLINE NEDHIS 
DISCUSSIEDAG

OP WOENSDAG 30 SEPTEMBER VOND EEN BIJZONDERE EDITIE 

VAN DE JAARLIJKSE NEDHIS STUDIEDAG PLAATS. EEN FYSIEKE 

ONTMOETING OM ELKAAR THEMAGERICHT (EIGEN)AARDIG-

HEDEN VAN IEDER HIS TE TONEN WAS DIT JAAR VANWEGE 

CORONA NIET MOGELIJK. DE DEELNEMERS TROFFEN ELKAAR 

DAAROM VIA ZOOM.

9

DE NIEUWE MEDISCH FARMACEUTISCHE 
BESLISREGELS

SynthesHis is het gezamenlĳ ke 

tĳ dschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego

EDITIE 3 - 2020 | JAARGANG 19

FOTO: MICKEY GRAAFLAND - ZIE PAG 4

16
MEDISCH FARMACEUTISCHE BESLISREGELS HEBBEN TOT DOEL DE MEDICATIEBEWAKING SPECIFIEKER EN 

RELEVANTER TE MAKEN. DAT MOET LEIDEN TOT MINDER ONNODIGE MELDINGEN EN EEN VORM VAN 

RISICOSIGNALERING DIE VOORHEEN NIET MOGELIJK WAS.

DIGITALE UITWISSELING VAN MEDISCHE 

GEGEVENS TUSSEN VERSCHILLENDE 

ZORGVERLENERS NEEMT EEN STEEDS GROTERE 

VLUCHT. OM TOT EEN KWALITATIEVE EN 

BETEKENISVOLLE UITWISSELING VAN GEGEVENS 

TE KOMEN, IS ‘EENHEID VAN TAAL’ VAN GROOT 

BELANG. MEDISCHE INFORMATIE MOET IMMERS 

VOOR ELKE ZORGVERLENER BEGRIJPELIJK EN 

GEMAKKELIJK TE INTERPRETEREN ZIJN.

20 MEER EENHEID VAN TAAL TUSSEN HUISARTSEN, 
MEDISCH SPECIALISTEN EN LABORATORIA

VERPLAATST NAAR WOENSDAG 23 MAART 2022

De gevolgen van het coronavirus zijn nog steeds voel-
baar en inmiddels is duidelijk dat het congres ook op 
24 maart 2021 niet in de gebruikelijke vorm kan plaats-
vinden. De congrescommissie heeft daarom besloten 
het NedHIS-congres nog een jaar uit te stellen. Het staat 
nu gepland op woensdag 23 maart 2022. Vanaf januari 
2022 is het mogelijk in te schrijven.
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HIS wereld 
verbetert 
zich rap
Terwijl we ons best doen 
om gezond te blijven in 
deze lange coronacrisis 
gaan de ontwikkelingen 
in de HIS-wereld verder. 
We ruimen plek in voor 
de online gehouden 
Ned HIS Studiedag. Bij de 
voorbereiding daarvan dachten we dat de praktijkon-
dersteuner-ggz problemen zou kunnen opleveren bij het 
registreren in het HIS. De poh-ggz is immers relatief 
nieuw en registreert in het HIS volgens voorwaarden die 
de zorgverzekeraar rond de financiering stelt. Dat bleek 
gaande de discussie erg mee te vallen. De verlengde-
armconstructie waaronder de poh werkt, blijkt heel prak-
tisch. De poh-ggz is dus goed geïntegreerd. Een ander 
onderwerp was de episodelijst. Welke mogelijkheden 
biedt die? Hoe houd je overzicht? Kan de huisarts via zijn 
episodelijst beter ondersteund worden? We geven ook 
achtergrondinformatie. Bijvoorbeeld uitleg over de 
nieuwe medicatiebewaking met medische farmaceuti-
sche beslisregels, die een stuk beter werken dan de be-
kende ICA-gegevens. Ook belichten we het toewerken 
naar één taal tussen laboratoria, huisartsen en specialis-
ten. Dat voorkomt dubbel werk en verbetert de vertaling 
tussen de systemen. Daar moeten we sowieso naartoe: 
eenduidig communiceren, ongeacht het systeem dat we 
gebruiken. De rol van Nictiz is daarvoor essentieel. Tij-
dens de NedHIS Studiedag stond ook het verhuisdos-
sier weer in de schijnwerpers. Een van de belangrijkste 
verbeteringen moet de correspondentie worden. Hoe 
kun je makkelijk bij een specifieke brief in de elektroni-
sche correspondentie die met het verhuisdossier mee-
komt? We volgen de introductie van het programma 
OPEN op de voet. Enkele huisartsen vertellen over hun 
ervaringen en die zijn positief. Tejo Janssen komt aan het 
woord als Markant Mens – een bescheiden man die met 
visie vanuit de praktijk en diepgang fungeert als een spin 
in het web. De tips en trucs laten zien hoe u antwoord 
vindt op gerichte vragen. Alle HISsen kunnen ermee 
omgaan, maar doen het wel allemaal op een andere ma-
nier.

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

DE NHG-TABELLEN DIAGNOSTISCHE BEPALINGEN 

EN BEPALINGENCLUSTERS BEHOREN TOT DE 

MEEST GEBRUIKTE TABELLEN IN HET HIS. 

LABORATORIA BIEDEN HUN UITSLAGEN AAN IN DE 

CODES VAN DIAGNOSTISCHE BEPALINGEN, ZODAT 

HISSEN DEZE AUTOMATISCH KUNNEN VERWERKEN. 

HISSEN BIEDEN DANKZIJ DIE BEPALINGEN 

INVOERHULPEN OM DE BEPALINGEN ROND EEN 

SPECIFIEK ONDERWERP GEMAKKELIJK TE KUNNEN 

INVOEREN OF BIJ ELKAAR TE TONEN.

IN HET KADER VAN HET PROGRAMMA OPEN 

MOETEN HUISARTSENPRAKTIJKEN HUN 

PATIËNTENPORTAAL SINDS 1 JULI OPENSTELLEN 

ALS PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVING, 

ZODAT PATIËNTEN HUN DOSSIER KUNNEN INZIEN. 

DRIE HUISARTSEN VERTELLEN OVER HUN 

ERVARINGEN MET DEZE RECENTE ONTWIKKELING. 

NHG-BEPALINGENVIE-
WER VERNIEUWD

OPEN: INZAGE IN HET 
MEDISCHE DOSSIER 

24

29
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MicroHIS Praktij ksignaal

Wat is de naam van de 
praktijk en waar is deze 
gevestigd?
SAG Gezondheidscentrum 
Slotermeer, gevestigd te 
Burgemeester de Vlugt-
laan 111 in Amsterdam 
west.

Welk HIS wordt 
 gebruikt? 
OmniHis Scipio.

Wie staat er op de foto? 
Bertwin Krug, locatie ver-
antwoordelijk huisarts.

Wat vind je de sterkste 
kant van je HIS?
De veelvoud aan moge-
lijkheden, waaronder goe-
de ondersteuning met ke-
tenzorg. 

Wat is een wens voor je 
HIS en/of ICT gebied 
voor de praktijkvoering?
Dat het HIS - met auto-
matisering en gebruiksge-
mak - een zo optimaal 
mogelijke ondersteuning 
zal bieden in een tijd 
waarin de druk op de 
zorg steeds hoger wordt.

Het is soms opletten geblazen bij  het 
 onderhouden van de gebruikers van het 
patiëntenportaal. 

Meneer P. Peters, geboren op 5 juni 1957 
had een account op onze portaal aan-
gemaakt met het e-mailadres hpeters@hot-
mail.com. In de beheeromgeving kun je aan-
geven of je een notifi catie wilt krijgen als een 
portaalgebruiker zijn persoonlijke gegevens 
aanpast. Erg handig als een patiënt verhuist 
of een nieuw telefoonnummer heeft.
Wij kregen nu de notifi catie dat de gebruiker 
‘hpeters@hotmail.com’ zijn geboortedatum 
had aangepast naar 2 augustus 1959 en zijn 
geslacht had veranderd. Een blik in het HIS 
leerde dat echtgenote H. Peters op die da-
tum is geboren. Zij wilde blijkbaar met dit 
e-mailadres gebruik gaan maken van het 
portaal. Als ze echter inlogde met het blijk-

baar door het echtpaar gezamenlijk gebruik-
te e-mailadres hpeters@hotmail.com, kwam 
ze niet bij haar eigen dossier terecht, maar 
bij dat van haar echtgenoot. Of probeerde 
meneer (of een hacker) zo inzicht in het dos-
sier van mevrouw te krijgen ?
Een verandering van geboortedatum leidt (in 
ons portaal) niet automatisch tot een ontkop-
peling met het HIS.
Melding hiervan bij de leverancier van het 
portaal gaf als reactie: ‘De gebruiker heeft 
ten alle tijden het recht zijn/haar persoonlijke 
gegevens te wijzigen.’
Misverstand en/of misbruik liggen hier op de 
loer… Bij wie ligt nu de verantwoordelijk-
heid?

Caroline Norg-Schulpen
praktijk.norg@home.nl

De druk op de huisartsenzorg zal de ko-
mende jaren door vergrij zing en de groei 
van het aantal patiënten met chronische 
aandoeningen fors toenemen. Digitalise-
ring zal moeten helpen om deze vraag het 
hoofd te bieden. Maar daarvoor is betrok-
kenheid van huisartsen met ICT-kennis es-
sentieel. 

De chief medical information offi cer (CMIO) 
Eerste Lijn is zo’n huisarts met ICT-kennis. Hij 
vormt de schakel tussen ICT en huisartsen-
zorg binnen een (regionale) zorgorganisatie/
zorggroep, en is vergelijkbaar met de CMIO’s 
die in de ziekenhuizen actief zijn. De CMIO 
geeft vanuit medisch perspectief mede rich-
ting aan de ICT-strategie van de organisatie 
en heeft inzicht in de impact van digitalisering 
op het primaire zorgproces. Samen met de 
chief information offi cer (CIO), chief digital of-
fi cer (CDO) of ICT-manager is hij of zij verant-
woordelijk voor de digitale strategie. 

Omdat CMIO’s Jonathan Bouman, Sylvia 
 Haverkamp, Bart van Pinxteren, Bart Timmers, 
Maarten Timmers en Mariëtte Willems den-
ken dat informatietechnologie de huisartsen-
zorg pas echt kan ondersteunen met een ac-
tieve inbreng van huisartsen met ICT-kennis, 
hebben ze in de zomer van 2020 het CMIO 
Netwerk Eerste Lijn opgericht. Ze streven 
naar een landelijke dekking van eerstelijns-

CMIO’s, zodat de juiste kennis zowel regio-
naal als landelijk beschikbaar wordt. Veel regi-
onale organisaties worstelen met dezelfde di-
gitaliseringsvragen. Juist door het delen van 
successen en valkuilen kunnen CMIO’s opti-
maal van elkaar leren en zo de innovatie sa-
men versnellen. Het netwerk biedt een plat-
form om ervaringen en kennis te delen, te 
bundelen en op te bouwen in de vorm van 
symposia en online bijeenkomsten. Tevens zal 
het netwerk gevraagd en ongevraagd advie-
zen of aandachtspunten formuleren voor 
partners als LHV, NHG, InEen, het ministerie 
van VWS en Nictiz. 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/compa-
ny/cmio-netwerk

Website: www.cmionetwerk.nl
Bron: CMIO Netwerk Eerste Lijn

NHG-richtlij nen en -adviezen
Op https://richtlijnen.nhg.org zijn alle NHG-
richtlijnen te vinden. In oktober is een nieuwe 
versie verschenen van het NHG-registratiead-
vies bij Standaard CVRM. Updates van de 
ADEPD-registratieadviezen zijn te vinden op 
https://referentiemodel.nhg.org/inhoud/the-
mas/publieksversie/published

Bron: NHG

Elke zorggroep een CMIO 
voor passende IT 



Een praktijkmigratie levert doorgaans 
veel extra administratief werk op. Een 
praktijkmigratie op een kwartaalovergang 
vormde daarbij nog eens een extra uitda-
ging omdat patiënten op de eerste dag 
van een kwartaal op naam van de juiste 
praktijk-AGB-code moesten staan wilde 
je aanspraak kunnen maken op de kwar-
taalinschrijftarieven. Het leidde altijd tot 
veel werkdruk en stress om het allemaal 
tijdig voor elkaar te krijgen. Die behoren 
nu tot het verleden, want Stichting ION 
heeft verbeterde afspraken met VECOZO 
kunnen maken. De veiligheidscertificaten 
voor de nieuwe praktijk worden voortaan 
al geactiveerd op het moment dat deze 
bij VECOZO zijn aangevraagd. Daarmee 
is het voor een praktijk met een nieuwe 
AGB-code voortaan mogelijk om de pati-
enten al vroegtijdig in ION op de juiste 
AGB-code aan te melden, waardoor de-
claratie- en liquiditeitsproblemen worden 
voorkomen. Deze belangrijke stap ver-
laagt de administratieve lasten voor huis-
artsen en geeft HIS-leveranciers meer 
ruimte om de migratie te plannen. Zorg-
verzekeraars hoeven daardoor minder 
declaraties af te wijzen en achteraf min-
der te corrigeren. Kortom: administratie-
ve lastenverlichting en minder stress op 
de werkvloer.

Toestemming voor dossieroverdracht in 
de praktijk
In ION geldt de gouden regel: inschrij-
ving = uitschrijving. Zo nu en dan ont-
staat er discussie tussen huisartsen als 
een nieuwe huisarts een patiënt in ION 
heeft aangemeld en de oude huisarts 

verzoekt om het medisch dossier over te 
dragen: de patiënt had de oude huisarts 
niet verteld dat deze van plan was om 
weg te gaan. Hoe hoort het nu eigenlijk?

Natuurlijk is het wenselijk dat patiënten 
de oude huisarts mondeling of schriftelijk 
laten weten dat ze van zorgaanbieder wil-
len veranderen. Wanneer de arts-patiënt-
relatie goed is geeft dat ook geen enkel 
probleem en zal de huisarts zorgen voor 
een professionele overdracht van het me-
disch dossier. Hij of zij is dat volgens de 
Wet op de Geneeskundige Behandel-
Overeenkomst (WGBO) ook verplicht. 
Maar wat nu als de patiënt het niet zo 
nauw neemt met deze officieuze ge-
dragsregels of als de arts-patiëntrelatie 
ernstig verstoord is geraakt?
Om problemen hierover te voorkomen 
adviseren de Stichting ION, de LHV en 
het NHG om een gestandaardiseerd 
praktijkinschrijfformulier te gebruiken, 
waarin expliciet staat dat de patiënt de 
nieuwe huisarts toestemming verleent 
om het medisch dossier bij de voorgaan-
de huisarts op te vragen.  
Daarnaast is het handig om op het 
 formulier te vermelden dat de patiënt 
wordt geacht de huisarts mondeling of 
schriftelijk op de hoogte te stellen van 
een (voorgenomen) overstap. Door beide 
te doen geeft de huisarts niet alleen aan 
wat er van de patiënt wordt verwacht (de 
officieuze gedragsregel), maar borgt hij 
of zij ook dat de nieuwe huisarts geen in-
schrijving kan doen zonder medeweten 
en expliciete toestemming van de pati-
ent.

Welke rol speelt Zorgmail File Transfer 
(ZFT) daarin? Alle huisartsen in Nederland 
werken met ZFT om hun dossiers veilig 
elektronisch over te dragen. Wanneer u 
via ZFT een dossieroverdrachtsverzoek 
binnenkrijgt (‘Ingekomen dossieraanvra-
gen’) en de patiënt u daarover niets ver-
teld heeft, kunt u via ZFT eenvoudigweg 
de aanvraag voorzien van een verzoek 
om het ‘Toestemmingsbewijs’ bij te slui-
ten. De oude huisarts stuurt vervolgens 
een kopie van zijn inschrijfformulier, waar-
uit moet blijken dat de patiënt expliciet 
toestemming heeft gegeven om het dos-
sier op te vragen. De oude huisarts kan 
de nieuwe inschrijving zo nodig direct bij 
de patiënt verifiëren, maar kan als de per-
sonalia kloppen ook direct via ZFT tot 
dossieroverdracht overgaan.
Waarom moet u eerst het inschrijfbewijs 
opvragen en mag u de aanvraag niet di-
rect in ZFT afwijzen? Door de aanvraag af 
te wijzen sluit u in feite de communicatie 
met de aanvrager af. Doe dat alleen als u 
er beiden van overtuigd bent dat er iets 
is fout gegaan (bijvoorbeeld door een 
persoonsverwisseling). Na de afwijzing 
herstelt de oude huisarts de aanmelding 
in ION door de patiënt opnieuw in ION 
op zijn/haar naam te zetten. De oorspron-
kelijke (maar foutieve) nieuwe huisarts 
krijgt dan uiteraard ook weer een auto-
matisch dossieroverdrachtsverzoek via 
ZFT, maar kan dat in dit geval wel direct 
afwijzen omdat er reeds consensus is 
over de foutieve inschrijving.

Bron: Stichting Inschrijving op naam
www.inschrijvingopnaam.nl

Omdat het voor HIS-produ-
centen ondoenlijk is om ieder-
een afzonderlijk om een me-
ning te vragen, bestaan er ge-
bruikersverenigingen. Die ver-
tegenwoordigen de leden 
(gebruikers) in het overleg 
met de producent. Ook heb-
ben de gebruikersverenigin-
gen (via NedHIS) een stem bij 
organisaties als NHG, LHV en 
andere koepels die beleid 
maken op dit gebied. De ac-
tieve kern van de gebruikers-
vereniging bestaat uit tiental-
len enthousiaste gebruikers, 
voornamelijk huisartsen, die 

OOK HET LOGO IS AANGEPAST

de automatisering in de prak-
tijk een warm hart toedragen. 
Zij zetten zich actief in voor de 
ontwikkeling van de HISsen. 

De gebruikersvereniging Atlas 
behartigt de belangen van de 
HIS-gebruikers van Promedico 
(ASP en VDF) en CGM HUIS-
ARTS. Om de zichtbaarheid 
van Atlas te vergroten is een 
aantal stappen gezet. Ten eer-
ste is er een nieuwe interactie-
ve website gebouwd met alle 
informatie over Atlas en een 
mogelijkheid om mee te pra-
ten in de verschillende fora 
(www.atlasgebruikersvereni-
ging.nl). 

Daarnaast zijn er op HAweb 
groepen aangemaakt waar-

binnen vragen gesteld kunnen 
worden en/of meningen en 
wensen worden uitgewisseld: 
HAweb Atlas-gebruikersver-
eniging (Promedico-ASP), HA-
web Promedico VDF (Atlas-
gebruikersvereniging), HAweb 
Atlas-gebruikersvereniging 
(CGM HUISARTS). Ook op 
LinkedIn is Atlas te volgen: At-
las gebruikersvereniging. Het 
bestuur van Atlas nodigt de 
leden van harte uit om op de-
ze media te participeren.

Bron:  
Atlas-gebruikersvereniging

Lastenverlichting door aanpassing binnen ION
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Atlas-gebruikersvereniging in een nieuw jasje
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Tejo Janssen was jarenlang lid 
van de softwarecommissie van 
CGM HUISARTS en is altijd 

testpraktijk voor dit HIS geweest. ‘Op 
een gegeven moment werd ik uitge-
nodigd voor een NedHIS Demodag. 
Dat leek mij interessant.’ Lachend: 
‘Ik wilde wel eens zien waar de nerds 
mee bezig waren. Ik kreeg een kijkje 
in de keuken van andere HISsen en 
het zette mij aan het denken. Wat 
is de onderlinge samenhang en wat 
willen we als huisartsen nou eigenlijk 
met die HISsen? Ik bedacht dat we 
vooral veel last hadden van het niet 
makkelijk digitaal kunnen overdragen 
van dossiers. Aan het einde van de dag 

deelde ik mijn gedachten en zo werd 
er iets in beweging gebracht. Ik vind 
het leuk om dingen aan te kaarten 
en in gang te zetten. Om vervolgens 
de gerealiseerde oplossingen met col-
lega’s te delen.’

Scholing door heel Nederland
Ook in zijn eigen regio was hij vaak de 
aanstichter van allerlei ICT-projecten. 
‘In de softwarecommissie Nijmegen 
was ik twee handen op één buik met 
wijlen Herman Levelink. We hebben 
ons hard gemaakt voor communicatie 
via het LSP en ons ingezet voor de im-
plementatie van ZorgDomein. We or-
ganiseerden bijeenkomsten en scho-

Nieuwsgierig en kritisch is hij  en bovenmatig geïnteres
seerd in de mogelij kheden van ICT voor de huisarts. 
En hoewel er geen dag voor bij gaat zonder dat hij  iets 
repareert, noemt Tejo Janssen zichzelf ‘niet zo technisch’. 
Hij  heeft zich tij dens zij n huisartsencarrière al tij d ingezet 
voor veilige, digitale commu ni ca tie en is in de regio 
Nij megen de aanstichter van veel projecten op dit vlak. 
Nu hij  dit najaar met pensioen gaat, blikt hij  terug.

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

TEJO JANSSEN

‘In de ICT-wereld heb je de 
makers en de gebruikers’

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

ling door het hele land. Als om vijf uur 
de praktijk dichtging, werden de com-
puters in de auto geladen en ging ik 
op pad. Nu snap ik niet meer hoe ik 
dat allemaal kon doen. Ik had in elk 
geval het geluk dat mijn vrouw op die 
momenten de boel thuis draaiende 
hield.’

De stem van de huisarts
‘ZorgDomein is inmiddels gemeen-
goed. Ik zit nog wel in het landelijke 
overleg als stem van de huisartsen. Re-
gionaal vertegenwoordig ik onze be-
roepsgroep in een project rond digitale 
communicatie tussen onder andere 
ziekenhuizen, VVT-instellingen en 
huisartsen. Verder bracht ik begin dit 
jaar een project op gang rond gege-
vensuitwisseling met de ambulance. 
Daar raakten snel veel partijen en re-
gio’s bij betrokken. Voor je het weet zit 
je met twintig man om tafel en dan 
wordt het voor mij wat ingewikkelder. 
Ik ben meer van “dat doen we even”. 
Het project is nu overigens stil komen 
te liggen door corona.’

Tegengestelde krachten
‘Ik vind het ontzettend belangrijk dat 
huisartsen zich met de ICT-ontwikke-
lingen blijven bemoeien. Maar de jon-
ge collega’s lijken er weinig tijd en 
energie voor te hebben. Dat baart mij 
wel zorgen. In de ICT-wereld spelen 
tegengestelde krachten: je hebt de ma-
kers en de gebruikers. De makers wil-
len geld verdienen en de gebruikers 
willen een nuttig instrument. En als je 
niet oppast produceren de makers din-
gen waar gebruikers niets aan hebben. 

‘HET DOET WEL EEN BEETJE 
PIJ N ALS DINGEN ONNODIG 
ZO VEEL TRAGER GAAN DAN 
JE ZOU WILLEN’
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Dan blijven door huisartsen ingebrach-
te verbeterpunten liggen, terwijl bij-
voorbeeld de look and feel van een 
programma wordt aangepakt. Ziet er 
leuk uit hoor, maar ik ben er niet echt 
blij mee. Juist vanwege de verschillen-
de belangen is het zaak dat jongere 
collega’s de taken overnemen. Ik zie in 

XXXXXX

verhouding te veel van mijn leeftijd-
genoten rondlopen op de NedHIS 
Studie dag en te weinig jongelui.’

Beperking van technologie
Hoewel hij vooraan in de rij staat om 
technologie in te zetten in de huisart-
senpraktijk, valt het vele beeldbellen 

door corona Tejo tegen. ‘Het biedt al-
licht meer dan gewoon bellen, maar 
het is ook veel minder dan elkaar lijfe-
lijk zien. Ik wil iemand in de ogen 
kunnen kijken, zien hoe iemand bin-
nenkomt. Ik ben een gevoelsmens en 
ik mis iets in de digitale interactie. Ik 
ben blij dat de spreekuren inmiddels 
weer vol zitten, met een beperkt aan-
tal mensen in de wachtkamers. Mis-
schien speelt leeftijd hierin een rol. 
Mijn kinderen zijn nu 33 en 34. Ze 
hebben bij wijze van spreken niet eens 

‘IK WILDE WEL EENS ZIEN WAAR 
DE NERDS MEE BEZIG WAREN’

FO
TO

 M
ICKEY G

RAAFLAN
D
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advertentie

een computer, maar doen alles op hun 
telefoon. Ze lezen geen krant, maar 
nieuws via internet en als ik online 
iets zoek hebben zij het al drie keer 
gevonden. Zij denken anders en snel-
ler. Voor jonge mensen gaat alles on-
line. De dokter dus ook.’

Maak af waar je aan begonnen bent
‘Een programma als OPEN sluit daar 
mooi op aan. Ik ben ervan overtuigd 
dat dit de kwaliteit van de zorg kan 
verbeteren. Wat mij wel frustreert is 
dat zaken niet afgemaakt worden. We 
waren bezig met het verbeteren van 
de medicatieoverdracht. Een fantasti-
sche ontwikkeling waar ik het met 
VZVZ veel over heb gehad. Ik denk 
dan: maak dat eerst op orde. Zorg dat 
het goed geïmplementeerd is bij huis-

artsen, ziekenhuizen en VVT voordat 
je aan iets nieuws zoals OPEN begint. 
Ik laat het nu maar gaan. Maar het 
doet wel een beetje pijn als dingen on-
nodig zo veel trager gaan dan je zou 
willen. Natuurlijk is er in al die jaren 
ook veel moois gerealiseerd. De ont-
wikkeling en implementatie van Zorg-
Domein is in mijn ogen nog steeds een 
van meest geslaagde ICT-projecten 
met grote impact op de huisartsen-
zorg. Er is goed geluisterd naar de ge-
bruikers, met als resultaat een snelle, 
veilige en gestandaardiseerde manier 
van communiceren tussen huisarts en 
specialist.’

Voor mij  geen verveling
‘Ik kijk met veel plezier terug op mijn 
huisartsencarrière. Zowel de technolo-

gische vooruitgang als het contact met 
de patiënten is mij altijd blijven boei-
en. Bang dat ik mij nu ga vervelen ben 
ik zeker niet. Als huisarts dreef mijn 
grote nieuwsgierigheid mij om alle 
knoppen in een computerprogramma 
uit te proberen. Als ik mij afvroeg hoe-
veel mensen met een verkoudheid in 
een week waren langsgekomen bleef 
ik net zo lang friemelen tot het pro-
gramma het antwoord gaf. Diezelfde 
nieuwsgierigheid kan ik nu botvieren 
op allerlei andere bezigheden. Ik ben 
een fervent doe-het-zelver en heb een 
grote tuin. Voorlopig vermaak ik mij 
best!’ 

‘ALS JE NIET OPPAST PRODUCEREN DE MAKERS 
DINGEN WAAR GEBRUIKERS NIETS AAN HEBBEN’

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.

Nieuw in FGV: FGV1combinatietoets, FGV2diagnose en FGV3long
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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Op woensdag 30 september vond een bij zondere editie 
van de jaarlij kse NedHIS Studiedag plaats. Een fysieke ont
moeting om elkaar themagericht (eigen)aardigheden van 
ieder HIS te tonen was dit jaar vanwege corona niet moge-
lij k. De Studiedag werd daarom omgedoopt tot een online 
Discussiedag en zo’n 35 deelnemers troffen elkaar via 
Zoom. 

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Dagvoorzitter was Johan van der Lei, 
hoofd Medische Informatica in het 
Erasmus MC. Hij opende de bijeen-
komst met een korte toelichting over 
de opzet. Het idee was om na korte 
i nleidingen te discussiëren, al dan niet 
aan de hand van stellingen. 
De thema’s van deze Discussiedag 

licht een gezamenlijke richting vin-
den?
Het werd een interessante en interac-
tieve dag met diepgang in de discus-
sies. Hoewel de deelnemers het een 
‘prachtig initiatief in coronatijd’ von-
den, hopen zij elkaar volgend jaar 
weer op locatie te ontmoeten. Op de 
volgende pagina’s geven we u een in-
kijkje in de discussies en thema’s van 
deze geslaagde dag. 

Discussies met diepgang en 
heimwee naar het praatje bij  
de koffi eautomaat

 waren Episodegericht registreren en 
communicatie, poh-ggz en registratie 
in het HIS, het verhuisdossier, het refe-
rentiemodel en OPEN. Het doel van de 
discussies was onderzoekend en me-
ningvormend van aard: welke visies 
zijn er, wat ligt daaraan ten grondslag 
en kunnen we gemene delers en wel-

Vok Buur (gepensioneerd huisarts) trapte 
af met het thema episodegericht registreren 
en communicatie. Naast overzicht houden 
in je eigen systeem is de manier waarop je 
episodes gebruikt ook van belang voor de 
communicatie met anderen. ‘Opvallend is 
dat huisartsen over het algemeen vinden 
dat zij  zelf goed registreren’, zegt Vok. 
‘Maar wat ze van anderen binnen krij gen, 
vinden ze vaak bagger.’ 

DISCUSSIETHEMA 1
EPISODEGERICHT REGISTREREN & COMMUNICATIE

CARTOONS: TOM VAN WANROOY (WWW.THECARTOONFACTORY.NL)
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Wat zien de deelnemers als oorzaken 
voor de problemen en in welke rich-
ting moet worden gezocht naar oplos-
singen? Ruim de helft van de deelne-
mers denkt dat een automatiserings-
oplossing kan helpen en meer dan 40 
procent van de deelnemers lijkt het 
onmogelijk om huisartsen op een een-
duidige manier ADEPT te laten regis-
treren. Hiervoor worden meerdere re-
denen aangedragen: huisartsen zijn ei-
genwijs en registreren elk op een ei-
gen manier. Ze kennen niet alle 
kenmerken en defi nities van episodes, 
dus de persoonlijke werkwijze ontstaat 
deels onbewust. Bovendien gaan niet 
alleen huisartsen, maar ook HISsen 
verschillend met episodes om. Ten 
slotte zijn er nog de ‘anderen’ die dos-
siers vervuilen. Waarnemers bijvoor-

beeld, die enorm goed werk doen, 
maar wel vaak nodeloos nieuwe episo-
des aanmaken. 

Automatisch afsluiten
Robert Verheij van het Nivel heeft de 
ervaring dat educatie en bewustwor-
ding een verschil kunnen maken. ‘Laat 
tijdens scholing zien dat er bij de ene 
praktijk gemiddeld veertien episodes 
openstaan en bij de ander slechts één: 
de episode “ziek”. Wat vinden we daar 
samen van? Door uitleg en spiegelin-
formatie wordt de huisarts zich be-
wust van het eigen registratiegedrag. 
Wij zagen dat de verschillen tussen 
praktijken na dit soort bijeenkomsten 
afnamen. Ook koppelt het Nivel zelf 
termijnen aan episodes waar de HIS-
sen wellicht ook gebruik van kunnen 
maken. Zo zou je bijvoorbeeld de epi-
sode zwangerschap na twaalf maan-
den kunnen afsluiten.’
Bijna tachtig procent van de aanwezi-
gen geeft aan hier blij van te worden. 
Wel moet er goed gekeken worden 
naar de termijnen en het systeem zou 
hierin beter suggesties kunnen doen 
dan volautomatisch episodes afsluiten. 
Ook merkt een huisarts op dat het 
sluiten van een episode idealiter in sa-
menspraak met de patiënt gebeurt.
Als er standaard sluitingstermijnen in 

het HIS zijn gedefi nieerd, moet je deze 
kunnen ‘overrulen’ door zelf een ande-
re termijn in te voeren. Marit Zonne-
veld van het NHG geeft aan dat het 
onderwerp voor de volgende klank-
bordgroepbijeenkomst op de agenda 
staat. 

Verplichting of verleiding?
Waarnemer Isar Wulffaert bekruipt het 
gevoel dat we een verouderde keuken 
aan het oplappen zijn die wellicht be-
ter vervangen kan worden. Huisarts 
Wim Jongejan geeft aan dat hij in zijn 
medische bestaan al zeven verschillen-
de registratiemethoden heeft meege-
maakt. Episodegericht registreren is 
dus niet per se het eindpunt. Hoe dan 

ook, registreren kost energie, dat moe-
ten we accepteren. De aanwezigen 
vinden dat de HISsen een betere on-
dersteuning kunnen bieden bij het 
consistenter en makkelijker maken 
van de registratie. Vok sluit de discus-
sie met de opmerking dat huisartsen 
registreren als een verplichting erva-
ren. ‘Laten we kijken hoe we van ver-
plichting naar verleiding kunnen ko-
men. Daarvoor is het in elk geval be-
langrijk om duidelijk te maken welke 
grote winst er met eenduidig registre-
ren te behalen is.’
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Huisarts Jeroen van de Lugt verzorgde de inleiding over 
het tweede thema. Sinds een jaar of tien werken huisart-
sen met een poh-ggz die in het HIS registreert. Wat ge-
beurt er met deze informatie, voor wie is deze toeganke-
lij k en gaat deze mee bij  dossieroverdracht of een LSP
bevraging? En andersom, heeft de poh-ggz toegang tot 
alle medische gegevens van alle patiënten?

Stelling: poh-ggz-aantekeningen 
uit het dossier in de vorm van 
SOEP-regels of correspondentie 
moeten mee met het verhuisdos-
sier naar de volgende huisarts.

90 procent eens – 10 procent oneens
Het voordeel van meesturen is dat de 
volgende poh erop kan voortbouwen. 
Als argument tegen wordt de aanwe-
zigheid van privacygevoelige informa-
tie over derden genoemd. Huisarts Al-
bert van der Veer: ‘Wat is het verschil 
met wat ik als huisarts registreer? Dat 
gaat ook automatisch door naar de 
volgende praktijk. Door een verschui-
ving van taken voert de poh-ggz nu 

gesprekken die ik tien jaar geleden 
zelf voerde. Ik zie het verschil niet.’
Huisarts Jasper Hartman brengt in dat 
de poh volgens de verlengde-armcon-
structie werkt. Wat betekent dat de 
huisarts supervisie moet uitvoeren en 
dus ook toegang moet hebben tot de 
aantekeningen in het dossier. Johan 
Snijders van de LHV merkt op dat er 
in het ziekenhuis wel sprake is van 
twee strikt gescheiden werelden. Ma-
ret Zonneveld van het NHG geeft aan 
dat je ‘persoonlijke aantekeningen’ 
kunt gebruiken voor informatie die al-
leen voor jou relevant is. Verder heeft 
het NHG de mogelijkheid uitgewerkt 
om informatie over de context – zoals 
slechte woning, rolstoel of taalbarrière 
– goed bij te houden. De informatie 
actualiseer je, wat het nodeloos uitwis-
selen van oude contextinformatie 
voorkomt.

Uitwisseling met de HAP
Waar het een bevraging via het LSP 
betreft zijn de aanwezigen iets terug-
houdender. Huisarts Caroline Norg: 
‘Het dossier wordt standaard opge-
vraagd, ook bij een snijwondje. In Mi-
croHIS kun je iets afschermen en per 
casus beslissen of het relevant is voor 

DISCUSSIETHEMA 2
POH-GGZ-REGISTRATIE IN HET HIS

de HAP.’ Ook huisarts Jeroen van der 
Lugt merkt op dat hij in Promedico 
ASP per contact en episode kan kiezen 
om iets al dan niet communicabel te 
maken. Een aantal aanwezigen vindt 
dat de patiënt beslist wat wel of niet 
gedeeld mag worden. Daar zien ande-
ren juridische complicaties: ‘We heb-
ben de verantwoordelijkheid voor het 
leveren van goede zorg op basis van 
juiste informatie.’ Volgens Caroline 
Norg is er een middenweg: ‘Wel de ti-
tel “relatieproblemen” of “overspan-
nenheid” delen, maar niet de details. 
Dan kun je er gewoon naar vragen bij 
de patiënt en kijken of hij of zij er iets 
over kwijt wil.’ Eventueel zou voor dit 
deel van het dossier ook een extra 
drempel kunnen worden ingebouwd. 

Stelling 2: poh-ggz-aantekenin-
gen moeten alleen zichtbaar zijn 
voor de huisarts, aios en poh-ggz. 
Dus niet voor de assistente en 
poh-s.

Eerste stemming: 41 procent eens – 52 
procent oneens – 7 procent geen mening
Tweede stemming na discussie: 28 pro-
cent eens – 66 procent oneens – 6 pro-
cent geen mening

De Online Discussiedag is in z'n 

 geheel opgenomen. 

Wil je die bekijken of terugkijken? 

Ga dan naar: www.nedhis.nl
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Menno Riemeijer en Joppe van der Reijden vervolgden het programma na 
de lunchpauze met een update over het overdrachtsdossier. In dit dossier 
vormt de correspondentie nog steeds een groot probleem. Deze komt niet 
goed over bij een dossieroverdracht. Documenten krijgen onleesbare na-
men en de koppeling met de episode gaat verloren, waardoor het veel tijd 
kost om een binnengekomen dossier op orde te krijgen.

Update overdrachtsdossier
Mogelij ke quick fi x met uitzicht op 
structurele oplossing

Sinds dit voorjaar werken meerdere 
organisaties samen aan verbetering 
van het overdrachtsdossier. Onder an-
dere NedHIS, NHG, LHV, VZVZ, Nictiz 
en het ZIB-centrum zijn erbij betrok-
ken. Er zijn werkgroepen actief die 

Huisarts Caroline Norg: ‘Onze assis-
tentes zijn halve poh’s-ggz. Tijdens het 
bloedprikken delen patiënten veel. Als 
de assistentes weten wat er bij iemand 
speelt, kunnen ze daar net iets meer 
op inspelen.’ Huisarts Tejo Janssen: 
‘Helemaal mee eens, bovendien heeft 
iedereen in de praktijk geheimhou-
dingsplicht.’ Huisarts Albert van der 
Veer: ‘Alles moet leesbaar zijn voor alle 
praktijkmedewerkers. Stel dat een pa-
tiënt iets heftigs meemaakt. Hij vertelt 
dit aan de poh-ggz en wanneer ik de 

patiënt zie, vraag ik er niet naar. Dan 
denkt hij “wat een ongeïnteresseerde 
huisarts”. Patiënten gaan ervan uit dat 
wat geregistreerd wordt, bekend is in 
de praktijk.’

Wat mag de poh-ggz zien?
Hoewel driekwart van de aanwezigen 
bij de stemming aangeeft dat de poh-
ggz alleen toegang zou moeten heb-
ben tot de dossiers van patiënten die 
bij hem/haar in behandeling zijn, is de 
teneur in de hierop volgende discussie 

anders. Huisarts Casper Tombrock: 
‘Onze poh-ggz is professioneel en snuf-
felt niet. Het zou ook een heel gedoe 
zijn om haar elke keer per patiënt toe-
stemming voor inzage te moeten ge-
ven.’ Anderen sluiten zich hierbij aan. 
We verwachten professionaliteit en als 
iemand iets vertelt over ziekte in de 
familie is het goed als de poh-ggz in 
een gerelateerd dossier kan kijken. 
‘Het lichaam is bovendien niet los te 
zien van de geest’, merkt assistente 
Wendy Breuker op. 

zich bezighouden met belangrijke on-
derdelen van de oplossing: bouwste-
nen, transport, functionaliteit en rand-
voorwaarden. Volgens schattingen kan 
het nieuwe systeem in het eerste 
kwartaal van 2022 worden opgele-
verd, waarna de implementatie kan 

beginnen. De projectleiders proeven 
een nieuwe urgentie bij de samenwer-
kende organisaties en zien dat zaken 
in beweging komen. Ook zijn ze blij 
dat de leveranciers elkaar nu opzoe-
ken om een gezamenlijke oplossing te 
vinden. 
Er blijkt behoorlijk wat scepsis te be-
staan over de planning en de hoeveel-
heid werk die nog verzet moet wor-
den. Menno geeft aan dit te begrijpen 
en verwijst naar een quick fi x die enke-
le HIS-leveranciers al voor de eigen 
gebruikers inzetten. Het gaat om het 
meesturen van metafi les bij een dos-
sieroverdracht. Hierdoor blijven de 
naam en koppeling met de episode be-
houden. Dit zou ook tussen verschil-
lende HISsen kunnen functioneren en 
wordt verder uitgewerkt.
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DISCUSSIETHEMA 3 
REFERENTIEMODEL: PUNTEN TER IMPLEMENTATIE
Ter inleiding vertelde huisarts René van Leeuwen dat er op 
dit moment achttien implementatiepunten openstaan. 
Wat hem opvalt is dat de meeste onderdelen binnen een 
HIS of van het ene naar het andere HIS niet overdraagbaar 
zij n. Tweede opvallende bevinding is het ontbreken van 
samenhang in de implementatielij st. 

René: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de be-
handelingenregistratie die in 2010 
werd geïntroduceerd en die in 2019 
veranderde in “behandelingen en con-
tra-indicatie-aarden”. Deze is niet over-
draagbaar. Er zijn daardoor onvol-
doende gebruikers enthousiast genoeg 
om dit registratieonderdeel te gebrui-
ken. Hierdoor missen we al tien jaar 
dossieropbouw en andere onderdelen 
van het HIS gaan ervan uit dat deze ta-
bel wel gebruikt wordt. Als je kijkt 
naar de onderlinge samenhang is de 
wilsbeschikking een goed voorbeeld. 
Als je een wilsbeschikking invult, leg je 
een verband met taakmanagement en 
dat heeft consequenties in het IZP en 
voor het beleid. Dat heeft weer invloed 
op preventie, medicatie en behandelin-
gen: allemaal losse onderdelen in de 
achttien implementatiepunten. Wordt 
er wel voldoende rekening gehouden 
met de onderlinge samenhang?’

Robert Verheij van het Nivel vraagt 
zich af of dit meer een communicatie-
probleem dan een ICT-probleem is: 
‘Welke middelen zetten jullie in om 
HISsen en huisartsen zo ver te krijgen 
dat zij behandelingenregistratie gaan 
gebruiken?’ Verschillende deelnemers 
geven aan dat zij het voordeel betrek-
kelijk klein vinden: een forse inspan-
ning met weinig spin-off. Het is boven-
dien niet communicabel, dus een nieu-
we huisarts moet het opnieuw doen. 
En waarom zou je dit registreren in 
een ‘verdomhoekje’ van het HIS als er 
bijvoorbeeld ook al een specialisten-
brief is waarin de bijzonderheden rond 
een operatie vermeld staan? 
Marit Zonneveld van het NHG: ‘Het 
klopt dat er weinig samenhang is tus-
sen de implementatiepunten. Er is 
echter wel samenhang in het referen-
tiemodel. We streven juist naar samen-
hang en zaken makkelijker maken. Zo 
zijn behandelgrenzen inmiddels auto-

matisch gekoppeld aan medicatiebe-
waking en zijn er bijvoorbeeld high-
lights voor belangrijke zaken zonder 
dat dit extra administratie vergt. Het 
zou inderdaad een enorme stap zijn 
als meer onderdelen communicabel 
worden. Als er meer gebruik van 
wordt gemaakt, wordt de druk om uit 
te wisselen groter. Ik ben zelf ook 
praktiserend huisarts. Ik heb op dit 
punt het gevoel dat ik niet met mijn 
voeten, maar tot mijn schouders in de 
klei sta, want ja, ook ik ervaar dat re-
gistreren tijd kost. Aan de andere kant 
kost het net zo goed ontzettend veel 
tijd als informatie onvindbaar is in je 
HIS.’ 
Conclusie is dat de intentie met de im-
plementatiepunten goed is. Er is ook 
oog voor samenhang in het model. 
Het is wenselijk dat de HISsen meer 
gelijk optrekken als het gaat om de 
implementatie van de verbeteringen 
en dat meer onderdelen communica-
bel worden. Als laatste is het belang-
rijk om de huisartsen goed te informe-
ren over de achterliggende gedachten 
en de voordelen van de vernieuwin-
gen. 
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DISCUSSIETHEMA 4
UITWISSELING VAN INFORMATIE VIA OPEN
Per 1 juli jongstleden hebben mensen recht op digitale inzage in hun medisch dossier. Wat 
vinden de deelnemers van de openstelling van het dossier en wat zij n de ervaringen tot 
nu toe? Vok Buur leidde de discussie over dit laatste onderwerp van de Discussiedag. 

wat is wenselijk? Is het bijvoorbeeld 
goed om soa’s en dergelijke te blokke-
ren richting de HAP? Mariëtte Willems 
van het programmabureau OPEN legt 
uit dat het de bedoeling is dat de pati-

ent zelf via een PGO of portaal kan 
aangeven wat hij aan gegevens wil op-
halen en wat hij met zorgverleners 
buiten de huisartsenpraktijk wil delen. 
Het is dus niet aan de huisarts om te 
kiezen wat wel en niet zichtbaar is. 

Vragen en onzekerheden
Moet de huisarts door OPEN anders 
gaan registreren? Vierenvijftig pro ent 
van de deelnemers denkt van niet. 
Daarnaast vindt 43 procent dat er 
 goede ondersteuning is voor de 
 huisarts bij de komst van het PGO, 
30  procent is het hier niet mee eens 
en 26 procent heeft geen mening. 
Tijdens de discussie lijken de deelne-
mers voorzichtig positief over de mo-
gelijke meerwaarde van OPEN, maar 
blijken er nog wel veel vragen en on-
zekerheden te zijn. Op pagina 29 leest 
u meer over OPEN. 

Op de vraag of OPEN huisartsen en 
patiënten motiveert tot overleg rea-
geerde 61 procent van de deelnemers 
positief. Vierenzestig procent denkt 
dat de patiënt zich door OPEN meer 
betrokken voelt bij zijn of haar dossier. 
Huisarts Caroline Norg: ‘Het kan een 
nieuw gesprek openen. Zo gaf een van 
mijn patiënten aan: “In mijn dossier 
staat dat ik een chronische depressie 
heb. Daar ben ik het niet zo mee 
eens.” Het was goed om het daar sa-
men over te hebben.’ Een ander geeft 
aan te ervaren dat mensen plotseling 
meer autonomie tonen. 

De patiënt bepaalt
Er is nog onduidelijkheid over wat de 
patiënt precies te zien krijgt en wat 
mogelijk geblokkeerd kan worden. En 



Hygiëne werd vroeger bij ons thuis een zwaar 
overschat begrip bevonden. Sterker nog, we waren 
viespeuken. De befaamde vijfseconderegel rekten 
wij fl ink op. Ik at en eet nog steeds zonder aarze-
len van de vloer. Een vader (arts!) die daarbij riep: 
‘Zand schuurt de maag’ zette daar ook niet bepaald 
een rem op. Smetvrees is daarom een begrip dat 
absoluut niet op mij van toepassing is. Er zijn 
mensen in mijn omgeving die zich menen te herin-
neren dat ik kauwgom van de stoep at. Zelf heb ik 
dat verdrongen, maar het kan best kloppen. 
Het heeft me hoe dan ook geen kwaad gedaan. 
Ik heb er een sterke maag en een goed getraind 
afweersysteem aan overgehouden.
Mijn eigen kroost heb ik ook aan een bacterie-
rijke opvoeding blootgesteld. Essentieel daarbij is 
geregeld crèchebezoek. Want, zoals bekend, er is 
geen beter trainingskamp voor je afweersysteem 
dan de crèche. Er is altijd ten minste één kind met 
een enorme loopneus. Het kost bacteriën geen 
enkele moeite om over te springen op een andere 
gastheer of -vrouw, want al dat gesnotter, genies 
en  gehoest veroorzaakt een constante luchtvoch-
tigheid waardoor aerosolen van diverse pluimage 
zich aandienen als geavanceerd vervoersmiddel 
voor optimale verspreiding. Mijn kroost is er ster-
ker van geworden – en ik ook.
Mijn verbazing was dan ook groot toen ik juist 
in deze coronaperiode, waarin ieder weldenkend 
mens meters afstand houdt of zich achter mond-
kapjes verschanst, een hordeolum van jewelste 

Strontje
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opliep. In de volksmond heet zo’n ding een strontje 
en het geven van behandeladviezen behoort tot de 
meer bescheiden taken van de doktersassistente. 
‘Natte, warme kompressen. Tien tot 15 minuten 
meerdere keren per dag, gedurende ruim tien da-
gen. Met het zacht worden van uw huid kan het 
puistje makkelijker openbreken en sneller gene-
zen.’ Afgerond met de waarschuwende woorden: 
‘Een strontje ontstaat meestal bij een lage weer-
stand en is besmettelijk. Nog vaker handen wassen 
dus, vooral als u het strontje hebt aangeraakt. 
Als de klachten zich verergeren of als het niet bin-
nen twee weken over is, bel ons dan weer.’
Met het besef dat ik minder vaak in mijn ogen 
moest wrijven, greep ik direct naar de antibioti-
cadruppels. Ik was benieuwd of het, tegen alle 
goedbedoelende doktersassistenteopvattingen in, 
daarmee sneller verholpen was. Want zo ongedul-
dig ben ik dan ook wel weer. En ik kon mijn ver-
minderde weerstand niet plaatsen en neigde een 
beetje naar de theorieën over coronabeschermende 
middelen die afbreuk doen aan de weerbaarheid 
van mensen. Tot ik me herinnerde dat een van de 
huisartsen met wie ik werk uitlegde hoe op latere 
leeftijd soms hooikoorts kan ontstaan. Ook als 
je als kind nooit last had van welke pol dan ook. 
Door ouderdom, zei ze, valt je weerstand lang-
zaam maar zeker weg, het is een soort slijtage die 
in je hele systeem optreedt. Zou dat ook de oor-
zaak van mijn strontje zijn? Ben ik gewoon stok-
oud aan het worden?

Op de dokterspraktij k in Amsterdam West is geen dag hetzelfde. Komt dat door
dat er zoveel verschillende ziekten zij n? Of ligt het aan iets heel anders? 
Myrte gaat op onderzoek uit en probeert het te verklaren.
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MINDER ONNODIGE MELDINGEN

De nieuwe Medisch  
Farmaceutische Beslisregels

Om geneesmiddelen veilig en effectief te 
gebruiken, zijn er in uw HIS medicatiebewa-
kingssignalen opgenomen. Klassieke medica-

tiebewaking combineert twee gegevens: het voor te 
schrijven geneesmiddel met bijvoorbeeld andere me-
dicatie, een overgevoeligheid of een contra-indicatie 

van de patiënt. Medisch Farmaceutische Beslisregels 
(MFB’s) kunnen allerlei patiëntgegevens uit het HIS 
(zoals geslacht, leeftijd, labwaarden, comorbide aan-
doeningen) meenemen en meer dan twee gegevens 
tegelijk combineren. MFB’s hebben tot doel de me-
dicatiebewaking specifieker en relevanter te maken: 
minder onnodige meldingen en risicosignalering 
die voorheen niet mogelijk was. MFB’s hebben het 
geneesmiddel als uitgangspunt en vormen daarmee 
een aanvulling op de signaleringen van NHGDoc. 

Wat gaat er de komende tijd 
veranderen?
Het vernieuwen van de medicatiebewaking is een 
grote klus en vraagt aanpassing van programmatuur 
door uw HIS-leverancier. En dat bepaalt wat u ervan 
merkt. De eerste definitieve verandering is dat de be-
waking op interacties nog uitsluitend plaatsvindt op 
basis van de MFB’s. Per 1 november 2020 worden de 
bestanden met de klassieke interactiebewaking uit 
de G-Standaard verwijderd en dient uw HIS over te 

Stel, u schrijft een patiënt van 75 jaar 
ciprofloxacine voor. U weet zijn nierfunctie niet, 
maar het is een fit persoon die verder geen 
geneesmiddelen gebruikt. Hé, waar is die 
melding over die nierfunctie bij een leeftijd 
ouder dan zeventig jaar nu gebleven? Die is 
weg! Is dat even fijn, geen onnodige melding 
meer! 

LEONORA GRANDIA, LAURIEN ROOK,  
ERICA BASTIAANSSEN EN TJEERD VAN ALTHUIS

L.ROOK@KNMP.NL
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zijn naar de hiervoor noodzakelijke MFB-structuur. 
Wanneer uw HIS daarmee ook andere MFB’s heeft 
geïmplementeerd, kunt u ook andere MFB’s uit de 
G-Standaard gebruiken voor contra-indicaties, ver-
minderde nierfunctie en een aantal specifieke onder-
werpen, zoals maagbescherming en osteoporosepro-
fylaxe. 

Belangrijk om op te letten
Hoewel het eindresultaat van de medicatiebewaking 
als zodanig niet verandert – het blijft een melding 
met een afhandelingstekst – verandert er veel onder 
de motorkap. Van belang zijn de volgende zaken:
• MFB’s maken gebruik van patiëntgegevens. Dat 

betekent dat adequate dossiervorming extra be-
langrijk wordt voor de medicatiebewaking. Wan-
neer gegevens vastliggen op een plek waar een 
MFB deze kan terugvinden, zal een advies volgen 
dat beter is afgestemd op de patiënt. 

• Het advies is de uitkomst van een stroomschema 
dat is doorlopen, waarin de diverse patiëntken-

merken de uitkomst bepalen. Het is belangrijk dat uw 
HIS u inzicht geeft in het doorlopen pad, zodat de be-
waking geen black box wordt. 

• Technisch gezien zijn MFB’s één grote verzameling 
van signalen. Onduidelijke signalering kan u tijd en 
energie kosten. Daarom hebben de MFB’s labels – bij-
voorbeeld interactie, contra-indicatie – om ze herken-
baar te maken. Het is daarom belangrijk dat uw HIS 
het label van de MFB’s toont. 

• Als een MFB wordt aangepast, bijvoorbeeld met nieu-
we patiëntkenmerken of andere afkapwaarden, komt 
er een nieuwe versie. In de G-Standaard blijven ook 
de oude versies behouden. Het is wenselijk dat uw 
HIS u toont met welke versie van de MFB u werkt. 

• MFB’s kunnen op een ander moment automatisch ge-
draaid worden dan bij het voorschrijven van een ge-
neesmiddel. Bijvoorbeeld bij het staken van een mid-
del (ook als de einddatum is verlopen) of bij het bin-
nenkomen van nieuwe labwaarden. 

Artikelselectie
ciprofloxacine

n.v.t.

Wordt ciprofloxacine 
eenmalig gebruikt?

Is nierfunktie (ClCr) ouder 
dan 13 maanden

Is nierfunktie (ClCr)  
> 30 ml/min?

Geen actie Geen actie

Actie: ciprofloxacine bij
nierfunctie (ClCr) < 30 ml/min

Actie: klaring ouder
dan 13 maanden

Actie: polyfarmacie
en nierfunctie

Geen actie

Geen actie

Geen actie: ontonderdrukken 
Cl-bewaking

Is nierfunctie (ClCr) bekend?

Contraindicatie
Verminderde nierfunctie?

Is patiënt 70 jaar of ouder? Patiënt met polyfarmacie?
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KINDEREN ONDER 16 JAAR VIA OPEN
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We hebben tegenwoordig te maken met twee vormen van toegang tot het 
elektronisch patiëntendossier (gegevens in het HIS) van de patiënt. Naast de 
patiënt hebben namelij k ook andere zorgverleners toegang, in hun geval via het 
LSP. Hoe regel je de toegang tot het EPD van minderjarigen?

Hoe om te gaan met 
toegang tot het EPD van 
en door minderjarigen?
Andere zorgverleners hebben via het LSP toegang tot het 
elektronisch patiëntendossier (EPD). Toestemming hier-
voor wordt verleend via het systeem van de opt-in. Voor 
kinderen gelden aanvullende regels bij het vragen van 
toestemming:

• Voor kinderen tot twaalf jaar geldt dat de ouder/voogd 
toestemming geeft.

• Voor kinderen van twaalf tot zestien jaar geeft zowel 
de ouder/voogd als het kind zelf toestemming.

• Kinderen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming.

Bij het overgaan van de leeftijdsgrenzen hoeft niet op-
nieuw toestemming gevraagd te worden. De eerder gege-
ven toestemming blijft rechtsgeldig. Het is wel aan te ra-
den kinderen vanaf twaalf jaar te informeren over de ver-
leende toestemming en hun recht om die toestemming in 
te trekken. Dit kan bijvoorbeeld via de praktijkwebsite.

Patiëntportalen en de Persoonlijke GezondheidsOmgeving

De tweede vorm van toegang tot het patiëntendossier is 
er voor de patiënt zelf, via de patiëntportalen en de Per-
soonlijke GezondheidsOmgeving (PGO). Hiervoor geldt 
het volgende:

• Bij kinderen onder de twaalf jaar heeft een ouder/
voogd recht op inzage.

• Bij kinderen tussen twaalf en zestien jaar heeft een ou-
der/voogd alleen recht op inzage met de toestemming 
van het kind. Het kind kan de gegeven toestemming 
op elk moment intrekken.

• Bij kinderen vanaf zestien jaar heeft een ouder/voogd 
geen recht op inzage.

Hier geldt geen veronderstelde toestemming bij het pas-
seren van de leeftijdsgrenzen. Dit betekent dat bij kinde-
ren vanaf twaalf jaar gecontroleerd en vastgelegd moet 

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL
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worden dat het kind toestemming geeft voor inzage door 
de ouder/voogd. Vanaf zestien jaar moet de inzage door 
de ouder/voogd geblokkeerd worden.

Inzage in de HIS-dossiers is vooralsnog meestal geregeld 
via de patiëntportalen van de HISsen. Deze bieden nog 
geen goede ondersteuning voor de genoemde processen. 
Hierom wordt door de bij OPEN betrokken partijen gead-
viseerd geen online inzage in dossiers van kinderen onder 
de zestien aan te bieden. Vanuit een PGO is het op dit 
moment om deze reden nog niet mogelijk gegevens op te 
vragen uit medische dossiers van kinderen jonger dan 
zestien jaar.

In de toekomst wordt de online inzage voor gemachtig-
den, ouders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld 
via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverlenings-
service (TVS). Dit valt onder de verantwoordelijkheid van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksre-
laties. Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed 
geregeld worden. Naar verwachting zal dit systeem op z’n 
vroegst in de loop van 2021 beschikbaar komen. 

Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van 
 SynthesHis beantwoord ziet worden?   
Stuur een mail naar  secretariaat@nedhis.nl!
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MAPPINGS, CODES EN TABELLEN

Meer Eenheid van Taal tussen huisartsen, 
medisch specialisten en laboratoria

Digitale uitwisseling van me di sche 
gegevens neemt een steeds grotere 
vlucht. Om tot een kwa litatieve en 
beteke nis volle uit wis seling van ge ge-
vens te ko men, is ‘Eenheid van Taal’ van 
groot belang. Medische infor ma tie die 
langs verschillende zorg verleners gaat, 
moet voor elke zorgverlener begrijpelijk 
en ge mak kelijk te interpreteren zijn. 
Daarom is er een nauwe samenwerking 
tus sen het Neder lands Huisartsen Ge-
nootschap (NHG), de Neder landse 
Vereniging voor Klinische Chemie en 
Laboratorium genees kunde (NVKC), de 
Nederlandse Ver eniging voor Medische 
Micro bio logie (NVMM) en Nictiz, de 
ken nis or ganisatie voor digitale infor-
ma tie-uit wis seling in de zorg. Het ge za-
men lijke doel: het realiseren van ge
stan daardiseerde gegevens uit wis se ling 
tussen huisartsen en me disch specia-
listen, en tussen huis artsen en labo ra-
toria. 

JOOST WAKKA 
(WAKKA@NICTIZ.NL)
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Op initiatief van Nictiz worden zogenaamde 
‘mappings’ ontwikkeld, in samenwerking 
met het NHG, NVVM en NVKC. Daarmee 

wordt Eenheid van Taal bevorderd tussen zorgver-
leners die verschillende codetabellen gebruiken 
om bijvoorbeeld diagnoses, bevindingen of labora-
toriumuitslagen vast te leggen. Feikje Hielkema-
Raadsveld, expert medische terminologie bij Nictiz, 
legt uit: ‘Een mapping “vertaalt” bijvoorbeeld de 
termen (codes) die de huisarts vastlegt met de 
beproefde NHG-tabellen, naar de domeinspecifieke 
en gedetailleerdere terminologieën die in zieken-
huizen en laboratoria worden gebruikt. Op die 
manier wordt een brug geslagen tussen de taal van 
huisartsen enerzijds en die van medisch specialisten, 
analisten en klinisch chemici anderzijds.’
NHG-medewerker Henk Westerhof, betrokken bij het 
programma Informatisering Huisartsenzorg vertelt 
over de praktische toepassing: ‘Er vindt op grote 
schaal informatie-uitwisseling plaats tussen lab en 
huisarts, en vice versa. Elk lab doet dit al elektro-
nisch en het HIS verwerkt dit zonder menselijke tus-
senkomst. Deze bestaande technologie, gebaseerd op 
de NHG-tabel Diagnostische bepalingen, was al effi-

ciënt en een kwalitatieve verbetering door een ver-
minderde kans op fouten. De mapping zorgt met de 
Eenheid van Taal voor nog meer verbetering. Huis-
artsen blijven beschikken over hun eigen vertrouwde 
omgeving waarin zij hun eerstelijnsgegevens kunnen 
blijven vastleggen, terwijl labs en ziekenhuizen hun 
meer gedetailleerde tweedelijnsgegevens ook ge-
structureerd vastleggen in hun eigen systemen.’ 

Verbetering van inhoudelijke 
ondersteuning
Ook NHG-collega Khing Njoo is betrokken bij de 
mapping tussen de door huisartsen gebruikte ICPC-
classificatie en de door medisch specialisten gebruik-
te SNOMED-termen. Zij vult aan: ‘Ook de inhoudelij-
ke ondersteuning gaat erop vooruit: wanneer je de 
diagnoses gecodeerd overbrengt kan elk systeem een 
juiste interpretatie maken en daarmee verder wer-
ken. En niet alleen de communicatie verbetert, ook 
het hergebruik van informatie in de eigen systemen 
krijgt een enorme boost hierdoor. Denk bijvoorbeeld 
aan medicatiebewaking of consultondersteuning.’
Tim Boymans, orthopeed in het MUMC+ onder-
schrijft dit en wijst bovendien op de second opinions 
die in de specialistisch medische hoek zeer gebruike-
lijk zijn: ‘Bij onderlinge communicatie is het ook 
handig wanneer je elkaar snel kan begrijpen. Com-
municatie is door de digitalisering veel laagdrempe-
liger, dus wat digitaal wordt vastgelegd, moet klop-
pen. Daarnaast maken mappings en de bijhorende 
Eenheid van Taal het leven makkelijker omdat een 
huisarts bij zijn eigen benaming kan blijven en ik als 
specialist snap wat hij bedoelt. En een patiënt is na-
tuurlijk altijd gebaat bij professionals die op juiste 
manier zijn probleem aanpakken. Meer kwaliteit van 
zorg dus.’

MAPPINGS, CODES EN TABELLEN

Meer Eenheid van Taal tussen huisartsen, 
medisch specialisten en laboratoria

NHG-Tabellen 
Het NHG brengt diverse tabellen uit met gestan-
daardiseerde gegevens om binnen een HIS te 
gebruiken. Ook andere informatie sys temen, 
zoals die van zorggroepen, laboratoria en apo-
theken, maken gebruik van deze tabellen. Deze 
standaardi satie bevordert de communicatie 

tussen verschil lende systemen en ook die tussen gebruikers van één 
HIS. De NHG-tabellen horen bij het HIS-Refe rentie model.
Bron: https://www.nhg.org/themas/artikelen/nhg-tabellen 
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NHG-tabel ICPC
De International Classification of Primary Care (ICPC) 
is in Nederland geaccepteerd als stand aard voor 
coderen en classificeren van klachten, symptomen en 
aandoeningen in de huisartsen praktijk. In Nederland 
gebruiken huis artsen de ICPC-1. De ICPC kent een 
inter nationaal vast gelegd niveau: hoofdstukken en 

rubrieken. Het beheer hiervan valt onder de WONCA. Het NHG geeft de 
Nederlandse vertaling uit van de ICPC-1, inclusief de zogenaamde 
subrubrieken. Dit geeft de Nederlandse huisarts de mogelijkheid om een 
nadere detaillering binnen de internationaal vastgestelde rubrieken aan 
te brengen. Van de subrubrieken zijn in de loop der jaren verschillende 
versies gepubliceerd. In september 2019 is versie 7 uitgebracht.  
Bron: https://www.nhg.org/themas/artikelen/icpc

NHG-tabel Diagnostische Bepalingen 
De NHG-tabel Diagnostische Bepalingen bevat codes 
voor labora toriumbepalingen, andere diagnostische 
bepa lingen en procedurele bepalingen. De tabel is 
bedoeld voor het vastleggen van laboratorium-
onderzoek, lichamelijk onderzoek, anamnese en 
hulponderzoeken als beeldvormende diag nos tiek en 

functie onderzoek. De eerste versie van de tabel is in mei 2004 
verschenen als uitbreiding op de labcode tabel (versie 9). De meest 
actuele versie van de tabel is versie 34, van juni 2020. De coderingen van 
laboratoriumbepalingen (voor heen labcodetabel) zijn in deze tabel 
opgenomen.
Bron: https://www.nhg.org/themas/publicaties/nhg-tabel-diagnostische-

bepalingen 

Nederlandse Labcodeset
De Nederlandse Labcodeset is een initiatief van de 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 
Labora toriumgeneeskunde (NVKC) en de 
Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 
(NVMM) in samenwerking met Nictiz. Dit code stelsel 
bevat een zorgvuldige selectie van LOINC- en 

SNOMED-codes voor het aanvragen en rapporteren van alle 
noodzakelijke laboratorium on derzoeken, over alle disciplines, zowel voor 
huisartsen als voor medisch specialistische aanvragen.
Bron: https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts

SNOMED
SNOMED CT (SNOMED) is hét internationaal medisch 
termino logie stelsel dat ervoor moet zorgen dat 
zorginformatiesystemen dezelfde (technische) taal 
spreken. Het is een systematisch opgebouwd stelsel 
van medische termen met de bijbehorende 
synoniemen, ontwikkeld door en voor zorgverleners. In 

de directe patiëntenzorg worden de termen uit SNOMED gebruikt om 
klachten, symptomen, omstandigheden, ziekteprocessen, interventies, 
diagnoses, resultaten en besluitvorming eenduidig vast te leggen. 
Gegevens die met SNOMED zijn vastgelegd, zijn uitermate geschikt voor 
overdracht en hergebruik.
Bron: www.snomed.nl 

Masterplan
Als laboratoriumspecialist klinische chemie in 
het Maxima Medisch Centrum is ook Dirk 
Bakkeren namens de NVKC content met de 
mapping, maar hij plaatst daarbij wel een be-
langrijke kanttekening: ‘De mapping is inder-
daad een grote stap in de goede richting. 
Wanneer meerdere codestelsels worden ge-
bruikt, betekenen sommige codes echter niet 
een-op-een hetzelfde. Daar zit een risico aan. 
Dat risico wordt door deze mappings vermin-
derd, maar dat is wat mij betreft nog niet het 
eindpunt. Idealiter komt er nu een master-
plan waarin er op wordt ingezet dat er voor 
huisartsen en laboratoria uiteindelijk één co-
destelsel wordt gebruikt. Dat moet de Neder-
landse Labcodeset worden. Dit stelsel is al ge-
accepteerd als essentiële informatiebouw-
steen in de zorg. Voor de NVKC en NVMM is 
dit reeds een gegeven.’
Met het beschikbaar komen van mappings 
tussen verschillende registratiesystemen 
wordt een belangrijke voorwaarde van Een-
heid van Taal vervuld. Een goede ontwikke-
ling voor huisarts, ziekenhuis en laboratori-
um. En ook de patiënt heeft er baat bij. Wan-
neer de administratieve lasten door sneller 
wederzijds begrip afnemen, betekent dat 
weer meer focus op de inhoud en de patiënt. 
Bovendien wordt hiermee een basis gelegd 
voor het uniforme gebruik van deze medische 
gegevens in de Persoonlijke GezondheidsOm-
geving (PGO). 
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 INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

Een staalblauwe lucht. Vanachter het 
stuur bewonder ik de groene route naar 
mijn werk. Ik ken de weg en toch kijk ik 
vandaag anders. Tot voor kort werkte ik 
fulltime als ondernemer. Wat betreft ICT lag 
alle verantwoordelijkheid bij mij. Zorg voor 
een eigen laptop, mobiele telefoon, het onder-
houd, de beveiliging en de privacy. Voor het werk 
waarnaar ik nu op weg ben, ga ik die zorg delen. 
Dat voelt goed.

Vanuit de bebouwde kom rijd ik door het groen 
richting snelweg. Ik denk terug aan de wekelijkse 
bijeenkomsten waarop ik mijn collega-onderne-
mers trof. Voor dag en dauw, nog voordat het 
werk begon. Wij informeerden naar elkaar, naar 
onze zaken, stelden vragen en gaven tips. Op zo’n 
ochtend had ik gevraagd mij in contact te brengen 
met een ICT-er die voor huisartsen werkt. Want ik 
dacht: veel huisartsen zijn ook ondernemers. Hoe 
houden zij hun praktijk-ICT actueel en professio-
neel?

ICT-er voor huisartsen
Zo kwam ik in contact met Michel van der Horst 
uit Waardenburg. Hij werkt samen met tien col-
lega’s voor zo’n zeshonderd verschillende klanten. 
Ruim twintig daarvan werken in de eerstelijns-
zorg, van wie enkelen als huisarts. Van der Horst: 
‘Een relatief klein aantal zorgklanten dat van ons 
relatief veel tijd en aandacht vraagt.’

‘Waar zit hem dat in?’, vroeg ik hem nieuwsgierig.
Van der Horst: ‘Ik zie dat ICT in zorgpraktijken 
niet altijd de hoogste prioriteit krijgt. Op het mo-
ment dat wij komen, treffen we nogal eens verou-
derde apparatuur aan, die storingen veroorzaakt.’

Ik herkende dit signaal uit de tijd dat ik in op-
dracht werkte voor een HIS-leverancier. Toen de 
nood aan de zorgverlenerskant heel hoog werd, 

bezochten medewerkers van de software-
leverancier de praktijken en kwamen ze 
met soortgelijke verhalen terug.

Vertaalbureau
Mooi vind ik het om van Michel te horen dat 

er huisartsen zijn die – los van hun software-
leverancier – één partij aanwijzen en zeggen: 
regel het, alles! Regel alle ICT binnen mijn huis-
artsenpraktijk. Van antivirussoftware tot Office-
pakket tot HIS. Een HIS kiest de huisarts na-
tuurlijk zelf, maar die derde partij houdt con-
tact met de softwareleverancier. Die partij werkt 
als een vertaalbureau dat direct begrijpt wat de 
softwareleverancier bedoelt en daarnaar han-
delt. Van der Horst: ‘De huisarts blijft daar ver-
der buiten, zonder zorgen. Dat werkt heel effi-
ciënt.’

Ik begreep dat huisartsen een eigen SLA (servi-
celevel agreement) krijgen aangeboden, zodat 
zij supersnel worden geholpen als zich ICT-pro-
blemen voordoen. En dat bij alle klanten jaar-
lijks de ICT wordt doorgelicht en onderhouden: 
een soort APK voor ICT. Tot slot vertelde Michel 
mij: ‘Als accountmanager ga ik tweemaal, soms 
driemaal per jaar langs bij de klant. Vaak hoor 
ik dan dat alles naar behoren werkt. Dat is zoals 
het moet zijn.’

Parkeergarage
De navigatie brengt mij weer in het hier en nu. 
‘U heeft uw eindbestemming bereikt’, klinkt het 
inmiddels in mijn auto. Bij de slagboom meld ik 
mij via de intercom – ook een toegangspas 
wordt vandaag voor mij geregeld. Verwach-
tingsvol rijd ik de parkeergarage in. Nieuw 
werk, nieuwe collega’s, nieuwe ICT-ondersteu-
ning. Wat zal hier het servicelevel zijn? 

info@niccommunicatie.nl
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regel het, alles!
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EEN FRISSER UITERLIJK EN EEN INTUÏTIEVER 
 BEDIENING

NHG-Bepalingenviewer 
vernieuwd

De NHG-tabellen Diagnostische bepalingen en 
Bepalingenclusters behoren tot de meest ge-
brui kte tabellen in het HIS. Laboratoria bieden 
hun uitslagen aan in de codes van diagnostische 
bepalingen, zodat HISsen deze automatisch 
kunnen verwerken. HISsen bieden op basis van 
de clusters van bepalingen invoerhulpen om de 
bepalingen rond een specifi ek onderwerp ge
makkelij k te kunnen invoeren of bij  elkaar te 
tonen.

ERICA BASTIAANSSEN EN 
HENK WESTERHOF

E.BASTIAANSSEN@NHG.ORG

Voor het dagelijks gebruik zijn beide tabellen 
in het HIS aanwezig. Als u meer wilt weten, 
geavanceerd wilt zoeken of de relatie van 

bepalingen met de clusters wilt nalopen, kunt u 
ook de NHG-Bepalingenviewer raadplegen. 
U vindt deze op de website van het NHG, via 
https://bepalingen.nhg.org/.

De Bepalingenviewer bevat alle informatie over de 
individuele diagnostische bepalingen en de clusters 
van bepalingen, inclusief toelichting en documenta-
tie, in de actuele versie.

In augustus hebben we de nieuwe versie van de vie-
wer op de NHG-website gepubliceerd (fi guur 1). 
Deze versie heeft een frisser uiterlijk en een meer 
 intuïtieve bediening, met bijvoorbeeld fi lters aan de 
linkerzijde, zoals u die ook kent van webwinkels. 

Figuur 1. Het hoofdscherm van de NHG-Bepalingenviewer
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Figuur 2. Via het tabblad Bepalingenclusters kan direct naar clusters gezocht worden

De brede zoekfunctie, optioneel met fi lters, maakt 
het gemakkelijk bepalingen te vinden. Bij de zoekre-
sultaten ziet u direct een aantal details van de bepa-
lingen, zoals type bepaling, en bij een meerkeuzebe-
paling de mogelijke antwoordkeuzen. Wanneer u 
een bepaling selecteert ziet u aanvullende informa-
tie, zoals indien van toepassing, een toelichting, de 
antwoordenlijst en in welke clusters de bepaling is 
opgenomen. 

Behalve via een bepaling kunt u ook rechtstreeks in 
de clusters zoeken (fi guur 2). In de oude labcodevie-
wer moest u daarvoor een ICPC-code kiezen. In de 
nieuwe Bepalingenviewer zoekt u met een vrije 
zoekterm en is de ICPC als fi lter beschikbaar. Van 
een geselecteerde cluster ziet u de toelichting, de ge-
koppelde ICPC-codes en welke bepalingen erin zijn 
opgenomen. Vanuit die lijst kunt u schakelen naar de 

detailinformatie van een bepaling. Andersom kunt u 
direct vanuit een bepaling zien in welke clusters de-
ze is opgenomen en direct doorklikken naar een van 
deze clusters. 

Ten slotte is in de viewer een hyperlink opgenomen 
naar alle actuele documentatie over structuur en op-
zet, en ook alle documentatie die bij de verschillende 
versies is uitgebracht. Van de tabel Diagnostische be-
palingen wordt normaal gesproken tweemaal per 
jaar een nieuwe versie uitgebracht. Dit jaar zijn er 
tussentijdse versies uitgebracht in verband met de 
actualiteit van nieuwe coronabepalingen.
We hopen met deze nieuwe versie het gebruiksge-
mak en de toegankelijkheid van de tabellen verder 
verbeterd te hebben. We staan open voor uw reacties 
of suggesties! 



26 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2020

Wie ben je en wat doe je? 
‘Sinds zes jaar ben ik werkzaam als huisarts in een 
groepspraktijk in Hellevoetsluis. Ik hou van hardlopen en 
voetballen, ik ben 35 jaar en heb een vrouw en vier kin-
deren. Ik heb wat affiniteit met computers, niet dat ik 
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‘Ik wil me ervoor inzetten om het 
HIS huisartsen optimaal te laten 
 ondersteunen’

Binnen NedHIS zijn vier gebruikers ver
enigingen actief. Huis arts en die een 
licentie afsluiten bij een HISleverancier 
kunnen lid worden van zo’n vereniging. 
Uit hun midden wordt een bestuur 
gekozen, dat zich inzet om ervoor te 
zorgen dat bij de ontwikkelingen die 
direct of indirect te maken hebben met 
het betreffende HIS rekening gehouden 
wordt met de behoefte en wensen van 
de gebruikers. De bestuursleden doen 
dit naast hun drukke werkzaamheden als 
huisarts of praktijkondersteuner. Zoals 
Jesper van Deelen, bestuurslid van Atlas, 
de gebruikersvereniging voor CGM 
HUISARTS en Promedico.

FEMKE BERENDS
FEMKEBERENDS@PLANET.NL

INTERVIEW MET JESPER VAN DEELEN, BESTUURSLID VAN ATLAS

kan programmeren, maar ik ben een handige gebruiker 
en weet in systemen snel de weg te vinden. Binnen onze 
maatschap ben ik verantwoordelijk voor software en 
computers. 

Twee jaar geleden ben ik lid geworden van de software-
commissie van CGM HUISARTS, omdat ik vond dat het 
computersysteem wat beter kon en ik hoopte hiermee in-
vloed te hebben op die verbeteringen.’

Waarom ben je actief binnen Atlas?
‘Omdat ik enthousiast was over Atlas en ze daar een wat 
jonger iemand zochten voor een bestuursfunctie, ben ik 
gevraagd. Ik vind het mooi om me er via de gebruikers-
vereniging voor in te zetten om het HIS huisartsen en an-
dere gebruikers optimaal te laten ondersteunen, zodat zij 
meer werkplezier hebben. Ik zit nu sinds een half jaar in 
het bestuur van Atlas. Tegelijkertijd ben ik ook gevraagd 
voor het bestuur van NedHIS, omdat mijn voorganger in 
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‘Ik wil me ervoor inzetten om het 
HIS huisartsen optimaal te laten 
 ondersteunen’
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Atlas daar ook in zat. Elke gebruikersvereniging heeft 
een bestuurslid in NedHIS.’

Wat is je missie voor Atlas?
‘Mij gaat het om het beter maken van het HIS, ten eerste 
de performance. Daar zijn wat problemen mee geweest, 
maar het gaat nu beter. Waar ik via Atlas ook aan wil 
werken zijn de projecten waar te veel tijd in gaat zitten. 
Bijvoorbeeld het verhuizen van een patiëntdossier van de 
ene naar de andere praktijk. Zulke zaken moeten goed 
gerealiseerd worden. Het is nu echt een drama om het 
dossier van een patiënt die van een praktijk met een an-
der systeem komt, goed in het systeem te krijgen waar 
wij mee werken. Gelukkig lijkt er schot in deze zaak te 
zitten, er zijn werkgroepen mee bezig. Vanuit NedHIS 
neem ik daaraan deel.

Wat ik ook goed vind is dat de gebruikersvereniging jaar-
lijks een sessie organiseert waarop verbeterpunten aan 

INTERVIEW MET JESPER VAN DEELEN, BESTUURSLID VAN ATLAS

‘MIJN AMBITIE IS 
MEER INVLOED 
TE HEBBEN OP 
WAT HET HIS 
VOOR HUIS-
ARTSEN DOET’

Jesper van Deelen

het systeem die veel winst opleveren voor de gebruiker 
en makkelijker haalbaar zijn, besproken worden met de 
softwareleverancier. Iedere huisarts kan zo’n verbeter-
verzoek indienen. Ik roep op om dat vooral ook te 
doen.’

Wat zou je vanuit je rol binnen de gebruikersvereni-
ging willen veranderen?
‘Mijn ambitie is meer invloed te hebben op wat het HIS 
voor huisartsen doet. De overheid initieert een aantal 
belangrijke projecten, waarvoor heel veel capaciteit van 
de softwareleverancier wordt gevraagd, zoals OPEN en 
de AVG. Dit gaat ten koste van de capaciteit, die nodig 
is om de verbeteringen aan het systeem aan te brengen 
waar de gebruiker direct wat aan heeft. Daar wil ik me 
via de gebruikersvereniging voor inzetten.’ 



roelfnorg@meditta.nl

Per 1 juli hebben wij ons patiën-
tenportaal nieuwe stijl, dat tevens 
als Persoonlijke GezondheidsOm-
geving (PGO) dienst doet. Hiermee 
voldoen we aan de eisen die het 
programma OPEN aan ons huisart-
sen stelt. Praktijken met een patiën-
tenportaal moeten sinds 1 juli hun 
patiëntenportaal als PGO kunnen 
laten gebruiken. Praktijken zonder 
portaal zijn per 1 januari aanstaan-
de verplicht hun HIS zó te hebben 
ingericht dat hun patiënten met een 
PGO hun dossier kunnen inzien.
We hebben eerst zelf getest of ons 
portaal deed wat het zou moeten 
doen. En toen dat het geval bleek, 
hebben we aan het eind van de 
eerste julidag een nieuwsbrief ver-
stuurd aan onze patiënten om hen 
te attenderen op de nieuwe func-
tionaliteit. De volgende ochtend 
was al negentig keer een dossier 
opgevraagd, ongeveer 10 procent 
van het aantal accounts op ons 
portaal. Er blijkt dus een duidelijke 
(latente) behoefte te bestaan. Nu ik 
dit schrijf, zo’n twee maanden later, 
hebben een paar honderd mensen 
hun dossier ingezien. Het gaat daar-
bij om vastgestelde ‘unieke gebrui-
kers’, dus verschillende patiënten. 
Sommige patiënten die periodieke 
controles van hun bloedwaarden 
krijgen bellen de praktijk niet meer 
voor de uitslagen, maar kijken het 
dossier zelf in.
We hebben nog niet veel commen-
taar gekregen. Eén patiënt kon de 
wilsverklaring en de gevolmach-
tigden niet terugzien. Eén persoon 
was het niet eens met de term 
‘chronische depressie’, die als episo-
de nog actief openstond. Zes jaar na 
zijn laatste medicatiegebruik vond 

hij dat dit voorbij was. Terecht heb-
ben we de episode ‘gesloten’.
Tot nu toe hebben we er dus niet 
veel last van gehad. Sterker, gaan-
deweg leren we hoe we het PGO 
kunnen inzetten als een extra com-
municatiemiddel. Zoals we ook 
Thuisarts.nl vaak gebruiken. Uit 
wetenschappelijk onderzoek weten 
we al lang dat van alles wat we 
onze patiënten vertellen slechts 
een fractie wordt onthouden. 
Thuisarts.nl gaf ons al de gelegen-
heid om informatie mee te geven 
of online na te laten lezen. En te 
herlezen. Zo kunnen we ook met 
ons dossier omgaan. Voor iemand 
die het maar lastig vond om met 
haar puffers om te gaan, heb ik 
het behandelbeleid in het dossier 
uitgeschreven. Voorheen gaf ik 
dat dan mee op papier. Nu doe ik 
dat nog steeds, maar kan ze het 
óók over een half jaar – als het 
papiertje al lang ergens onder in 
een stapel of in de oudpapierbak 
terechtgekomen is – in haar dossier 
nazoeken. ’s Avonds, in het week-
einde, als ik met vakantie ben... 
Maar wat als er iets mogelijk ern-
stigs aan de hand is? Als mensen 
uitslagen lezen die hen bang kun-
nen maken? Laatst had ik zo’n 
situatie. Ik besprak een patiënt 
met jeukklachten met mijn aios. 
Het leek een onschuldige reactie 
op de planten waarmee de patiënt 
gewerkt had. Mede om didactische 
redenen besloten we de casus eens 
uitvoeriger te analyseren aan de 
hand van het acroniem ‘huidpasta’. 
En verrek, geheel tegen de ver-
wachting in, bleek de zestigjarige 
man een microcytaire anemie te 
hebben. Een darmmaligniteit is 

dan een reële mogelijkheid. Bij het 
bekijken van de uitslag voelde ik 
een dilemma. De uitslag is pas in 
te zien als ik deze vanuit mijn ‘in-
komende postbak’ aan de patiënt 
koppel. Maar dan is die ook meteen 
te zien. Ik kan dus ervoor kiezen de 
uitslag niet te koppelen. Dan heb 
ik nog wat tijd om te bedenken wat 
ik er mee zal doen, de uitslag met 
de aios te bespreken, of zelf contact 
op te nemen vóórdat de patiënt de 
uitslag zou kunnen zien.
Nu vind ik contact opnemen over 
nieuw ontdekte ernstige diagnoses 
ook een dilemma. Doe je dat tele-
fonisch? Dat is erg afstandelijk. Ga 
je langs? De mensen schrikken dan. 
Maar goed, dat kan ik nog wel de 
baas. Lastiger is het als iemand niet 
thuis is en de buren de dokter ver-
geefs hebben zien aanbellen. In een 
dorp als het mijne doet dat snel de 
ronde. Iemand speciaal uitnodigen 
op het spreekuur? Dat kan ook niet 
zonder toelichting. Of de reguliere 
controleafspraak afwachten? Maar 
ook dat is wel eens slecht gevallen, 
toen een patiënte huilend de prak-
tijk was uitgelopen en mij later ver-
weet dat iedereen haar tranen had 
kunnen zien.
Is het patiëntenportaal ook een op-
tie? Laat de patiënt zelf zijn uitslag 
opzoeken en het nieuws op eigen 
gelegenheid verwerken? De hang-
yourself-methode? Nee, ook niet 
ideaal. Een microcytaire anemie 
is op zichzelf nog geen ernstige 
diagnose. Ik besloot de patiënt op 
te bellen. Ik besprak de diagnose 
en de verdere onderzoeken die 
moesten gebeuren. Hij reageerde 
afwachtend: ‘Ik zie het wel.’ En 
hing op.

Open over 
slecht nieuws
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Het programma OPEN is een 
initiatief van InEen, LHV en 
NHG, en bedoeld om huis-

artsen te ondersteunen bij het veilig 
delen van medische gegevens met de 
patiënt. Het tienkoppige programma-
team is formeel in januari 2019 van 
start gegaan. Mariëtte Willems vervult 
twee functies binnen OPEN. Ze is 
programmamedewerker ICT en werkt 
daarnaast voor de stichting LEGIO, 
met als taak de ICT-aanpassingen met 
de HIS-leveranciers naar behoren 
regelen.

Hoe luidt de opdracht voor de ICT-
aanpassingen van OPEN?
‘Die is drieledig. Allereerst dienen wij 
ervoor te zorgen dat patiënten online 
inzage kunnen krijgen in hun medisch 

INZAGE IN HET MEDISCH DOSSIER

Programma OPEN 
biedt  meerwaarde voor zorg-
verlener én patiënt

Mariëtte 
Willems

Ze is huisarts in Beverwij k 
en sinds eind 2018 lid van 
het programmateam van 
OPEN. ‘Huisartsen moeten 
nauw betrokken worden bij  
nieuwe ICT-ontwikkelingen’, 
zegt Mariëtte Willems ge-
decideerd. ‘Zo zorgen we 
ervoor dat nieuwe toepas-
singen naadloos aansluiten 
bij  onze dagelij kse praktij k 
en daar optimale onder-
steuning bieden.’ 

ANNET MUIJ EN 
(ANNET.MUIJEN@PLANET.NL)

dossier en moeten we de huisarts 
daarbij ondersteunen. Ten tweede 
moeten we zorgen dat e-consulten, 
herhaalrecepten en het maken van 
een afspraak online correct kunnen 
geschieden. Ten slotte dienen we het 
mogelijk te maken dat patiënten hun 
zelfmeetgegevens naar de huisarts 
kunnen opsturen en dat die informa-

tie op de juiste manier in het HIS 
wordt ontvangen en opgeslagen.’

Ondanks de pandemie is de deadline 
voor online inzage van 1 juli 2020 
gehaald. Bewonderenswaardig.
‘Dat moest ook om aan de afspraken 
met het ministerie van VWS te vol-
doen. Het is wel een klus geweest, 
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want vanwege Corona hadden de 
 HIS-leveranciers het extra druk. 
 Samen met hen hebben we gekeken 
welke onderdelen echt per 1 juli  
klaar moesten zijn en welke onderde-
len enig  uitstel verdroegen. Dat is  
heel goed  gegaan. Alle HIS-leveran-
ciers zijn  getoetst en iedereen was de 
afspraken keurig nagekomen. In de 
dagelijkse praktijk bleek helaas dat b 
ij één leverancier nog niet alles vlek-
keloos werkte. Toevallig gebruik ik nu 
juist het HIS dat nog in gebreke blijft, 
waardoor in mijn praktijk anno medio 
 september inzage nog niet mogelijk is.’

Wel een beetje wrang. Zelf behoort  
u tot de voorhoede, maar als het  
op de toepassing aankomt loopt u 
achterop.
‘Tja, zeg dat wel. Ik weet dat de be-
treffende HIS-leverancier het ook ten 
zeerste betreurt. Het systeem werkt, 
maar als veel huisartspraktijken het 
 tegelijk aanbieden, ontstaan er proble-
men. Gelukkig hebben we een prima 
werkrelatie met de leverancier en ik 
verwacht dat het euvel snel wordt 
v erholpen.’

Hoe worden huisartsen ondersteund 
om OPEN tot een succes te maken?
‘Wij stellen voorlichtingsmateriaal be-
schikbaar en bieden huisartsen en 
praktijkmedewerkers toegang tot spe-
cifieke landelijke scholing door middel 

van e-learning. De eerste module be-
licht de achtergrond en inhoud van 
het programma. Die scholing is mas-
saal gevolgd, niet alleen door huisart-
sen, maar ook door praktijkonder-
steuners, assistentes, medewerkers en 
praktijkmanagers. Inmiddels hebben 
zo’n 22.000 mensen de module afge-
rond. In juli zijn we begonnen met  
de tweede module. Daarbij gaat het 
over de vraag hoe je patiënten sti-
muleert om gebruik te maken van 
 online inzage. Hoe help je hen daar-
bij? Waar loop je tegenaan? Hoe ga  
je daarmee om?’

Beluistert u enthousiasme bij de 
 cursisten?
‘Dat is heel grappig. In 2018 is er ge-
turfd hoe huisartsen aankeken tegen 
de mogelijkheid van inzage in het dos-
sier. De reacties waren uiterst zuinig. 
Slechts 35 procent vond het een goed 
idee om inzage te geven in delen van 
het medisch dossier. Een nog kleiner 
percentage, 16 procent, vond het een 
goed idee om inzage in het consultver-
slag te geven. Nu zien we dat het me-
rendeel van de cursisten, zo’n 90 pro-
cent, oordeelt dat inzage haalbaar en 
wenselijk is. We zijn ook niet de enige 
die daarmee bezig zijn. Ziekenhuizen 
kennen al langer portalen waar pati-
enten hun uitslagen en gegevens kun-
nen inzien. Daar sluiten wij nu bij 
aan.’

Wat betekent dit alles voor de dage-
lijkse praktijk van huisartsen? Moe-
ten ze hun werkwijze aanpassen?
‘Je rapportage in je dossier hoef je niet 
te veranderen. Maar als dat een inge-
wikkelde tekst oplevert, kun je daar 
vragen over krijgen. Uit wetenschap-
pelijk onderzoek is gebleken dat er 
huisartsen zijn die de dingen gewoon 
blijven doen zoals ze het altijd deden. 
Anderen kiezen ervoor om de tekst die 
zichtbaar is in het portaal aan te pas-
sen, zodat de patiënt die beter begrijpt 
en er zelf mee aan de slag kan. Allebei 
is goed. Het gaat erom dat je doet wat 
bij jou past.’

Toch beluister ik wel enige ongerust-
heid over de gevoelde noodzaak om 
te schakelen naar jip- en janne-
ketaal.
‘Het mag nooit zo zijn dat je door je 
taalgebruik informatie kwijtraakt.  
In het medisch dossier horen alle 
 medische bevindingen te staan en 
waardevermindering door simpel 
 taalgebruik is onacceptabel.  
Natuurlijk zijn patiënten wel geholpen 
met helder verwoorde informatie.  
Als ze goed zicht hebben op de eigen 
gezondheid, levert dat winst op. We 
zien dat de therapietrouw verbetert, 
omdat ze beter snappen waarom ze 
medicijnen gebruiken. De nu geboden 
transparantie heeft als bijkomend 
voordeel dat het vertrouwen in de 
huisarts toeneemt.’

Wat is de meerwaarde van OPEN 
voor de huisarts en de patiënt?
‘Als de patiënt zich heeft verdiept in 
zijn medisch dossier, levert dat in de 
regel een ander consult op. Als iemand 
van tevoren de bloeduitslagen heeft 
ingezien, kunnen daar gerichte vragen 
over worden gesteld. Wanneer de 

‘ZO’N 90 PROCENT VAN ALLE CURSISTEN VAN OPEN 
OORDEELT DAT INZAGE IN HET MEDISCH DOSSIER 
HAALBAAR EN WENSELIJK IS’

‘WE ZIEN DAT DE THERAPIETROUW 
TOENEEMT, OMDAT PATIËNTEN 
 BETER SNAPPEN WAAROM ZE 
 MEDICIJNEN GEBRUIKEN’
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 patiënt zonder die voorbereiding op je 
spreekuur komt, ben je eerst samen 
bezig om die uitslagen te bekijken. 
Misschien heeft de patiënt er direct 
vragen over, maar het kan ook zo zijn 
dat die vragen pas thuis opkomen en 
de patiënt er later op terugkomt. Al 
met al levert die inzage van tevoren 
een beter consult op, waar meer uit te 
halen valt. Het zorgt ook voor minder 
telefoontjes van mensen die terug-
bellen en alsnog vragen over uitslagen 
hebben. Ten slotte helpt het de patiënt 
om zelf de touwtjes in handen te hou-
den, want eenmaal thuis kan hij of zij 
in het dossier nalezen wat er is afge-
sproken.’

Er is deels gekozen voor een regiona-
le aanpak. Waarom?
‘Een heleboel zaken, zoals scholing 
voor het starten met de online inzage 

en het stimuleren daarvan, plus de 
ICT-aanpassingen worden landelijk ge-
regeld. Daarnaast vinden wij het nut-
tig om in te spelen op regionale wen-
sen en behoeften. Regionale huisarts-
organisaties kunnen kiezen of ze meer 
aandacht willen besteden aan de mo-
gelijkheid om patiënten zelf metingen 
te laten sturen naar de huisarts. Ande-
ren willen misschien inzetten op nau-
we samenwerking met andere zorg-
aanbieders. Weer andere regio’s vin-
den het wellicht belangrijk om aan-
dacht te besteden aan het oefenen met 
een Persoonlijke GezondheidsOmge-
ving. In al deze gevallen ondersteunt 
OPEN de regionale coalities en helpen 
we bij het voldoen aan de subsidie-
voorwaarden.’

Waar staan we nu? 
‘Het programma OPEN loopt door tot 

PROGRAMMA OPEN NOG NIET OP IEDERS NETVLIES

‘Mensen denken al gauw: 
“Ach, dat doe ik wel een keer”’

‘WAARDE VERMINDERING DOOR SIMPEL 
TAALGEBRUIK IS ONACCEPTABEL’

‘Al in de stress voor OPEN?’ Pieter Vrij dag, huisarts in het 
Brabantse Wouw, ontmoet nogal eens glazige blikken als 
hij  die vraag aan collega’s stelt. ‘Open? Wat bedoel je? O, 
van dat dossier. Nee, ik heb me aangemeld voor die € 2,83 
en hoor wel hoe dat verdergaat.’ Vrij dag: ‘Veel vakgeno
ten beseffen nog niet welke voordelen het programma 
OPEN biedt.’ 

ANNET MUIJ EN 
(ANNET.MUIJEN@PLANET.NL)

Pieter Vrijdag is een huisarts die 
wat digitalisering betreft voor 
de troepen uitloopt. Sinds 2011 

maakt hij gebruik van het patiënten-
portaal van Pharmeon. Vijftienhon-
derd patiënten hebben inmiddels een 
account en dankzij de stimulerende 
bemoeienis van Vrijdag groeit dat 
aantal gestaag. Sinds 1 juli kunnen 
zij via het programma OPEN ook hun 
medische gegevens inzien. Vrijdag: 
‘Ter voorbereiding heb ik patiënten die 

31 december 2022. We zitten nu in de 
fase van het starten en stimuleren van 
het gebruik. Ruim 45 procent van de 
bij OPEN aangesloten praktijken biedt 
op dit moment – medio september – 
online inzage aan. Daarnaast zijn de 
HISsen bezig om met behulp van het 
MedMij-afsprakenstelsel de gestan-
daardiseerde informatie via een Per-
soonlijke GezondheidsOmgeving be-
schikbaar te stellen. Het is de bedoe-
ling dat burgers die dat willen vanaf 
begin volgend jaar via een PGO hun 
medische gegevens kunnen inzien en 
dan niet alleen van de huisarts, maar 
ook van het ziekenhuis, de Thuiszorg 
en noem maar op. OPEN zorgt ervoor 
dat de gegevens van de huisarts veilig 
zichtbaar worden. Dit totaaloverzicht 
gaat patiënten helpen om de eigen ge-
zondheid te monitoren en positief te 
beïnvloeden.
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nog geen portaalaansluiting hebben 
een e-mail gestuurd, 900 in totaal. 
Twee derde heeft de mail geopend en 
daarvan heeft ongeveer 20 procent 
daadwerkelijk een account aange-
maakt. Mensen denken al gauw: “Ach, 
dat doe ik wel een keer” en vervolgens 
wordt het vergeten.’
In de maand augustus hebben ruim 
honderd personen het dossier via het 
portaal van de website ingezien. Sinds 
1 september is de toegang eenvoudi-
ger en verloopt de inzage via de knop 
‘Uw dossier’ in de app. Vrijdag. ‘Bijna 

de helft van mijn patiënten gebruikt 
de app om digitaal afspraken te ma-
ken. Die zien dat knopje zitten en ik 
hoop dat ze daar uit nieuwsgierigheid 
op gaan drukken.’
Om medische gegevens te kunnen de-
len is het zaak jargon te vermijden en 
erop toe te zien dat de P-regel in be-
grijpelijke taal is vervat. ‘Die P-regel’, 
zegt Vrijdag, ‘wordt ook gebruikt om 
bepaalde opmerkingen kwijt te kun-
nen, zo van: “Patiënt belde me voor de 
zevende keer, uitroepteken, uitroepte-
ken.” Nu de patiënt inzage heeft, kun 
je dat niet meer zo opschrijven. Het 
wordt dan: “Patiënt was wederom be-
zorgd en belde opnieuw.” De P-regel 
wordt ook benut om met behulp van 
afkortingen aan te geven wat er aan 
de hand is en welk beleid er is afge-
sproken. Nu moet je dat uitgebreid in 
jip- en janneketaal opschrijven en dat 
betekent extra werk.’

Goed voor alle betrokkenen
Enigszins bezorgd is Vrijdag over de 
mogelijkheid dat patiënten zelfstandig 
actie ondernemen na het zien van af-

OPEN HEEFT EEN DUIDELIJKE MEERWAARDE

‘Ik heb mijn patiënten  onderschat’
Huisarts Caroline Norg is blij verrast over het gebruik van 
het programma OPEN. Sinds 2 juli kunnen haar patiënten 
online hun medische gegevens inzien. ‘Ik verwachtte er 
weinig van, maar nu, na amper twee maanden zijn er al 
zo’n negentig gebruikers die actief hun dossier ophalen.’

ANNET MUIJEN 
(ANNET.MUIJEN@PLANET.NL)

Het programma OPEN helpt 
huisartsen bij het veilig delen 
van medische gegevens met 

hun patiënten. Het team van OPEN, 
bestaande uit vijf mannen en vijf 
vrouwen, stelde de basiseisen op en 
ontwikkelde een toetsingskader waar-
aan de softwareleveranciers moeten 
voldoen. ‘Het leeuwendeel van de 

wijkende uitslagen. ‘Onlangs kwam er 
een patiënt op mijn spreekuur met 
huidklachten. Ik zei: “Goed dat u 
komt, want uw schildklierfunctie is 
nog niet in orde.” Hij reageerde: “Ja, 
dat heb ik gezien en ik neem nu een 
kwart tablet extra.” Dat is een beetje 
mijn angst: dat patiënten zelf aan het 
dokteren slaan. Ook moet je opletten 
dat je niet op vrijdagavond een alar-
merende laboratoriumuitslag in je sys-
teem verwerkt. Als de betreffende pa-
tiënt die uitslag ziet, heeft hij een rot-
weekend.’
Alle partijen hebben baat bij het on-
line delen van medische gegevens, 
oordeelt Vrijdag. ‘Het kan voor huis-
artsen ook een stimulans zijn om meer 
met e-health te gaan werken. Verder 
biedt het de mogelijkheid om een plat-
form te creëren waarop eerstelijnsme-
dewerkers met toestemming van de 
patiënt onderling data kunnen uitwis-
selen. Zodoende kunnen we de com-
municatie met andere spelers in het 
veld optimaliseren, zoals Thuiszorg en 
fysiotherapie. Ik hoop vurig dat we 
ook die mogelijkheid gaan benutten.’

‘MET BEHULP VAN OPEN KUNNEN WE EEN PLATFORM 
CREËREN WAAROP EERSTELIJNSMEDEWERKERS DATA 
UITWISSELEN’
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‘DOORDAT DE PRAKTIJ K GESLOTEN WAS, 
KONDEN WE GOED RECLAME MAKEN 
VOOR ONS PATIËNTENPORTAAL’

verdere uitwerking berustte bij de 
leveranciers’, zegt Norg, huisarts in 
Haelen, Limburg. ‘Wij hebben alleen 
de online scholing van OPEN gevolgd, 
zodat we weten welke gegevens de 
patiënt kan inzien en waar je op moet 
letten bij je registratie. Die informatie 
was ook voor het personeel uiterst 
nuttig.’
Alle 900 patiënten van wie bij de prak-
tijk het e-mailadres bekend was, ont-
vingen een nieuwsbrief met informatie 
over de mogelijkheid om de medische 
gegevens online te raadplegen. Op de 
eigen website werd die inzagemoge-
lijkheid eveneens onder de aandacht 
gebracht. Norg: ‘Tot mijn verrassing 
zag ik dat op de eerste dag al heel wat 
mensen probeerden in te loggen. We 
kregen ook allemaal nieuwe aanmel-
dingen voor het patiëntenportaal. Dat 
had ik niet verwacht, temeer daar je 
vaak te horen krijgt: “Ach dokter, 
die medische taal is zo lastig, ik heb 
liever dat u het me uitlegt.”’ En dan, 
lachend: ‘Ik heb mijn patiënten dus 
fl ink onderschat.’

Meerwaarde
Sinds de start van OPEN melden zich 
dagelijks patiënten die gebruik willen 
maken van het portaal. De komende 
maanden hoopt Norg tijd te vinden 
om de overige patiënten te stimuleren 
om een account aan te maken. ‘We 
vertellen ook dat ze dankzij zo’n ac-
count zelf op hun gemak hun uitsla-
gen kunnen inzien. Ze hoeven niet 
tussen acht en vijf op een drukke tele-
foonlijn te bellen.’
De meerwaarde van OPEN is evident, 
zegt Norg met grote stelligheid. De pa-
tiënt kan meekijken en meedenken en 
wordt optimaal geïnformeerd over de 
eigen gezondheid. Dat komt de arts-
patiëntcommunicatie ten goede. Norg: 

‘Wij kunnen nog even een linkje sturen 
dat verwijst naar betrouwbare web-
sites met aanvullende informatie over 
bijvoorbeeld bloeduitslagen. Laatst 
sprak een patiënt mij daarover aan en 
klaagde: “Het is allemaal abracadabra 
wat daar staat.” Dan helpt het als je 
kunt verwijzen naar een goede web-
site met begrijpelijke uitleg.’
De introductie van het programma 
OPEN viel samen met de coronapan-
demie. Huisartsen moesten hun werk-
wijze drastisch aanpassen en andere 

prioriteiten stellen. Norg: ‘Ik denk dat 
veel collega’s wel iets hadden van 
“Kom op, we hebben wel iets anders 
aan ons hoofd dan dat programma 
OPEN.” Zelf heb ik gemerkt dat door-
dat de praktijk gesloten was, we goed 
reclame konden maken voor ons por-
taal. Daar konden patiënten ons im-
mers makkelijk bereiken voor een 
 e-consult. Over een jaar of vijf ver-
wacht ik dat een groot deel van onze 
patiëntenpopulatie een account zal 
hebben en online de weg zal weten.’ 
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CGM-HUISARTS
Zoeken naar 
trefwoorden binnen 
het patiëntdossier

Het grote voordeel van elektronisch 
registreren is dat het systeem op 
trefwoorden kan worden doorzocht. 
Natuurlijk is het succes van zo’n 
zoekopdracht afhankelijk van de 

vastlegging: wat door de gebruiker 
in het systeem niet is vastgelegd, 
kan nooit worden teruggevonden. 
Niettemin leg je als gebruiker meer 
vast dan je denkt zonder dat je 

 daarbij een vaste structuur hanteert. 
Het gaat er dus om dat het terug-
vinden niet alleen via de structuur 
van episodes moet kunnen, maar 
ook via de inhoud van de episodes 

Figuur 1. Methode 1 via de Filter-knop
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en/of de dossierregels.
Nu is er daarvoor een aantal moge-
lijkheden voorhanden. De ene me-
thode is wat omslachtiger dan de 
 andere, maar de verschillen zijn het 
noemen waard.
De eerste methode is het meest een-
voudig te beschrijven. In het scherm 
van het deelcontact of dossier is on-
deraan een knop te vinden met Fil-
ter erop. Wanneer u in een scherm 
met alle dossierregels op die knop 
klikt en er dus geen episode is gese-
lecteerd, kunt u op vrije tekst zoeken 
(fi guur 1). Komt een patiënt op het 
spreekuur en bent u benieuwd naar 
alle regels in het dossier met daarin 
bijvoorbeeld de term ‘hoofdpijn’, dan 
kunt u die invullen in de rubriek 
achter de omschrijving vrije tekst. U 
kunt dan zelfs de regels nog beper-
ken of uitbreiden met de vinkopties 
in het schermpje dat geopend is met 
de knop Filter.
Direct voordeel van deze manier is 

Figuur 2. Methode 2 via de Print-knop

dat u een overzicht krijgt van alle 
dossierregels van één patiënt waarin 
het trefwoord voorkomt, in dit geval 
‘hoofdpijn’. Dat kan ook een nadeel 
zijn, want u verliest dan het over-
zicht van alle andere regels die in 
hetzelfde contact zijn vastgelegd. Zo 
kan in één contact vastgelegd zijn 
dat er hoofdpijnklachten zijn als 
deelcontact, maar tevens een voor-
schrift is gemaakt voor antidepressi-
va. Het kan tot een andere evaluatie 
leiden als u die samen in beeld 
krijgt. U kunt het fi lter natuurlijk 
weer uitzetten en naar het bewuste 
deelcontact gaan, maar er is nog een 
andere manier.
Die betreft een wat omslachtiger 
methode. Toch is die niet ingewik-
keld of tijdrovend. U gebruikt dan 
alleen de Print-knop in plaats van de 
Filter-knop (fi guur 2). Ook nu hebt 
u een patiëntdossier met alle dos-
sierregels geopend. U kiest voor de 
Print-knop en draait een pdf-bestand 

uit. Deze uitdraai krijgt u direct in 
beeld en daarin is te zoeken met de 
zoekfunctie van Adobe Acrobat Rea-
der (sneltoets ctrl-F). Wanneer u 
naar hetzelfde trefwoord als hier-
boven zoekt blijven alle (of de mees-
te) dossierregels in beeld en krijgt 
het trefwoord ‘hoofdpijn’ een ge-
kleurde achtergrond. U kunt nu snel 
springen naar het volgende tref-
woord, waardoor het totaal aan 
deelcontactregels in beeld blijft. Is 
een patiënt geregistreerd met een 
deelcontactregel met hoofdpijn en is 
op dezelfde datum een antidepressi-
vum voorgeschreven, dan is dat 
goed te zien. Misschien denkt u: 
waarom dit voorbeeld? Eenvoudig-
weg omdat de combinatie van de-
pressiviteit en hoofdpijn een voorbo-
de van een CVA kan zijn.

RENÉ VAN LEEUWEN
RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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U hebt als huisarts een gerichte 
vraag: was die patiënt daar al eens, 
is dit ooit onderzocht of gepro-
beerd? Natuurlijk kunt u deze de 
patiënt zelf stellen. Maar daarmee 
stuurt u het gesprek direct een be-
paalde kant op. U kunt op zo’n feite-

medicatieoverzicht of uitslagen. Die 
manier van snel overzicht krijgen is 
eerder behandeld in de tip en truc 
‘Snel overzicht in patiëntgegevens’ 
in SynthesHis nummer 3 van 2018. 
Met andere woorden: het gaat hier 
over het zoeken naar ongeordende 

lijke vraag ook het antwoord vinden 
in het journaal in Promedico-ASP. 
Maar hoe doet u dat, zeker als het 
dossier omvangrijk is?
Deze situatie moeten we onder-
scheiden van wat veel vaker voor-
komt: breder zoeken in episodes, 

Promedico-ASP
Antwoord vinden op 
een gerichte zoekvraag

Figuur 1. Zoeken in journaaltekst naar het woord ‘hartslag’. Linksboven is in de fi guur de zoekfunctie gemarkeerd en onderaan de knop 
(twee pĳ ltjes naar onderen) om alle journaalregels te openen.
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Figuur 2. Zoeken in het uitslagenscherm naar de uitslag van urinezuur

informatie. Hier behandelen we 
achtereenvolgens zoeken in jour-
naalregels, in uitslagen en in medi-
catie.

Journaaltekst
Zoeken naar tekst in het journaal 
werkt als volgt: ga naar Medisch 
dossier > Overzicht. Boven het 
meest recente contact staat de knop 
Laatste journaalregels. Klik die aan. 
De journaalregels komen met 
 detailinformatie per pagina in beeld. 
Onderaan verschijnt een knop (2 te-
kens naar onderen). Na klikken 
 openen alle journaalregels. Geef een 
vrije klik ergens in het scherm om 
dit (lange) scherm actief voor zoe-
ken te maken. Gebruik de sneltoets: 
control-F (van Find): zoek een te-
ken, woord of getal. In iedere 
 browser kan het zoekcommando 
overigens anders zijn. In het zoek-
venster ziet u direct of er iets te vin-
den is. Klik op Volgende en u komt 
langs de bedoelde passage of meer-
dere passages in het journaal 
 (fi guur 1). Voorbeelden van zoek-
woorden zijn: ‘hoofdpijn’, ‘Cesar’, 
‘knie’, ‘dochter’, ‘06’. Overigens: 
wanneer u op een 06-nummer 

zoekt, merkt u wat de winst en be-
perkingen zijn. Zo zijn er makkelijk 
meer dan 100 hits omdat tussen de 
06 nummers ook alle datumaandui-
dingen met 06 (de maand juni) te 
vinden zijn. Toch kan zo zoeken wel 
sneller zijn dan door de regels 
 scrollen.

Uitslagen
Zoeken naar een bepaling in het uit-
slagenscherm werkt bijna hetzelfde: 
links- en rechtsboven Alle respectie-
velijk Alles selecteren. Het scherm 
bouwt zich op. Geef een vrije klik 
om het scherm actief te maken en 
zoek met control-F naar een woord. 

Voorbeelden zijn ‘urinezuur’, ‘Pro 
BNP’ of ‘vitamine’ (fi guur 2).

Medicatie
Zoeken naar een ooit voorgeschre-
ven medicament gaat het gemakke-
lijkst door rechtsboven op Alle te 
klikken en dan via het sorteren van 
medicamenten van A-Z het bedoel-
de medicament te zoeken. Bijvoor-
beeld: ‘pregabaline’.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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Figuur 1. Kies in de episodeboom de optie Alles.

MicroHIS
Zoeken in MicroHIS 

In vrijwel alle schermen in Micro-
HIS zit tegenwoordig een zoek-
functie waarmee op iedere wille-
keurige tekst gezocht kan worden. 
Ook als er geen episode hoofdpijn is 

aangemaakt, om het Journaal-
scherm snel te vinden of als de pati-
ent eerder met hoofdpijnklachten 
op het spreekuur is geweest. Typ 
eenvoudigweg ‘hoofdpijn’ in de 

zoekbalk onder in het scherm. Zorg 
er wel voor dat u in de episode-
boom Alles kiest. Zie fi guur 1.
Door een datum (of jaartal) in de 
zoekregel in te vullen gaat u zonder 
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Figuur 2. Zoeken op ‘TSH’

uitgebreid scrollen snel naar die 
 datum toe.
In de zoekbalk onder in het scherm 
van de medicatiehistorie kan ge-
zocht worden op (de eerste letters 
van) de naam van een medicijn dat 
in het verleden gebruikt is (let er 
ook hier weer op dat indien gewenst 
niet alleen in de laatste twee jaar 
van de historie gezocht wordt, maar 
bij alles inclusief herhalingen). Maar 
u kunt ook zoeken op een dosering, 
datum of jaartal.

In het Correspondentiescherm zit de 
zoekbalk bovenin. Zoek hierin op 
een woord in een brief (hoofdpijn), 
op specialist (neuroloog), op naam 
of ook weer op datum. Zorg weer 
dat in de episodeboom voor Alles is 
gekozen. 
Ook naar onderzoeken kunt u 
 zoeken. Is er ooit een TSH bepaald 
bij deze patiënt? Door ‘TSH’ in 
de zoekregel te typen is dit snel 
 gevonden. Er wordt gezocht in alle 
aanwezige onderzoeken. In de his-

torie zijn ook de oude waarden te 
zien. Zie fi guur 2. 
Als er niets geel oplicht, is de 
 meting niet aanwezig. 

 CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op de 
website www.syntheshis.nl en op 
HAweb in de groep Orego (alleen 
voor leden) verenigingszaken.
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OmniHis-Scipio
Zoeken in het dossier: 
is er weleens over 
hoofdpij n gesproken? 
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hardst nodig is.

HELP MEE. 
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

DAVID ZORGT 
VOOR SCHOON 
DRINKWATER 
IN ZUID-SUDAN

018.019-03 Advertentie_David_210x297_wtk.indd   1 21-05-15   09:50

Klikken op het rode vergrootglas-
pictogram in het journaalvenster 
opent een dialoogvenster. Na het in-
vullen van het trefwoord toont het 
systeem de deelcontacten waarin 

dat trefwoord voorkomt (fi guur 1). 
Voor het beantwoorden van de 
vraag of er weleens een urinezuur 
of pro-BNP-bepaling is gedaan, klikt 
u in het lab-venster van een patiënt 

op de titel ‘Bepaling’. Het systeem 
sorteert nu de inhoud van deze ko-
lom op alfabetische volgorde. Door 
te scrollen is het resultaat te beoor-
delen (fi guur 2). 

Figuur 1. Invullen 
van het trefwoord in 
het dialoogvenster
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Fundoscopie is een diagnostische 
bepaling en staat in het lab-venster 
van de patiënt op het tabblad 
Diagnostiek. In dit venster kan door 
klikken op de titel ‘Bepaling’ gesor-
teerd worden. De specifi caties van 
de fundoscopieën zijn in de tabel af 
te lezen. 
Wanneer u wilt weten of de patiënt 
weleens bij een psychiater is ge-
weest, moet u bedenken dat de 
 specialistenbrieven in OmniHis- 
Scipio onder het tabblad Correspon-
dentie van de patiënt worden opge-
slagen. Sorteren op de titel ‘Code’ 
sorteert de kolom op de ‘derde code’ 

Figuur 3. Sorteren op de titel ‘Code’

Figuur 2. Bepalingen zoeken



DECEMBER 2020 • SYNTHESHIS • 43

Figuur 5. Kies in de 
medicatiehistorie-
lĳ st voor Alles

Figuur 4. Het resultaat na zoeken op het trefwoord ‘psychiater’

van de specialist op alfabet (fi guur 
3). Wanneer derde codes niet conse-
quent zijn ingevoerd en er een brief 
van een specialist moet zijn, kunt u 
de specifi eke brief in de ‘groene 
kaart’ vinden. 
Stap voor stap (Apple/MacOS): 
Patiënt NAW-venster > printer 
 pictogram > keuze ‘groene kaart 
van deze patiënt’ > printkeuze 
‘open in preview > zoek in het 
 document op het trefwoord 
 ‘psychiater’. Het resultaat wordt 

door het systeem op  pagina 146 van 
de 265 gevonden (fi guur 4).
U wilt weten of de patiënt weleens 
sumatriptan voorgeschreven heeft 
gekregen. De medicatiehistorie 
vindt u onder in het journaalvenster. 
De medicatiehistorielijst kan meer 
ruimte krijgen door het bovenste 
deel van het journaalvenster ineen 
te schuiven. Omdat de vraag de 
hele historie betreft, moet de 
 gebruiker op de subtab Alles klikken 
(fi guur 5). Nadat u de lijst hebt la-

ten  sorteren op ‘Tekst op recept’, 
kunt u nagaan of een medicament is 
voorgeschreven.

CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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Promedico-VDF
Zoeken in het dossier 
van een patiënt 

In Promedico-VDF kan er op diverse 
manieren in het dossier worden 
 gezocht. Doordat we een compleet 
overzicht hebben van het medische 
dossier met voorschriften, maar ook 
het overzicht over verstrekkingen 

(eventueel zelfs elders verkregen), 
zijn zaken makkelijk vindbaar. In 
het medisch dossier kunt u zoeken 
op platte tekst (fi guur 1). Deze tekst 
kan ook een deel van een woord 
zijn, zoals ‘gyn’, waarmee u een 

woord als ‘gynaecoloog’ vindt. 
Alle regels waar dit woord in 
 voorkomt worden getoond. 
U kunt ook op voorschrift zoeken 
via het tonen van R/regels. En u 
kunt een datumbegrenzing kiezen. 

Figuur 2. De tabelomschrĳ ving staat in alfabetische volgorde

Figuur 1. Zoeken op platte tekst
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Als laatste kunt u ook alleen regels 
van bepaalde medewerkers zoeken. 
Standaard wordt er gezocht zonder 
datumbegrenzing en herhalings-
recepten, en bij alle medewerkers.
Alle meetwaarden, fysiek of lab-
uitslagen, worden standaard op 
 datumvolgorde opgeslagen. Zoeken 
naar een bepaalde labuitslag kan 
heel eenvoudig door de  kolom om-
schrijving aan te klikken (klik op het 
woord ‘omschrijving’). De tabelom-
schrijving komt dan in alfabetische 
volgorde te staan. 
Zo is heel eenvoudig te checken of 
bepaalde dingen ook bepaald zijn 
(fi guur 2).
Of er ooit bepaalde medicatie is 
voorgeschreven of verstrekt is het 
makkelijkste na te gaan in het tab-
blad Medicatie. Daarop staan in de 
bovenste kolom de voorschriften en 
in de onderste de verstrekkingen. In 
de linker kolom staat het kopje Alle 
medicatie, waarin echt alle medica-

tie staat die ooit is verstrekt of voor-
geschreven. Als eerste vindt u daar 
de actuele medicatie (vetgedrukt) 
en op alfabetische volgorde, en 
daaronder staat de ooit voorge-
schreven en verstrekte medicatie, 
ook op alfabetische volgorde 
(fi guur 3).

HANNEKE TAN
HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Figuur 3. Alle medicatie die ooit is verstrekt of voorgeschreven
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kend. De prijs wordt jaarlijks aangepast. 

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

BEËINDIGING ABONNEMENT | Beëindiging van het abonnement kan uit-
sluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afl oop van 
het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

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

ADVERTENTIEACQUISITIE | Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121
advertenties@klinkerenbikkels.nl

AUTEURSRECHT | DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN 
BERUST BIJ DE AUTEUR(S). DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN HOEFT NIET IN OVER-
EENSTEMMING TE ZIJN MET HET DOOR DE GEBRUIKERSVERENIGINGEN GEVOERDE 
BELEID. ARTIKELEN MOGEN ALLEEN WORDEN OVERGENOMEN EN/OF VERMENIGVUL-
DIGD, OP WELKE WIJZE DAN OOK, NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDAC-
TIE EN UITGEVER MET EEN BRONVERMELDING. 
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SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE 

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

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

NEDHIS, KOEPEL VAN HIS-GEBRUIKERSVERENIGINGEN

BESTUUR Ron Dingjan | voorzitter huisarts@dingjan.demon.nl
 Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl

Ronald van Ingen | ronald.vaningen@gmail.com
Casper Tombrock (a.i.) | casper.tombrock@gmail.com
Kees Kanters | kkanters@xs4all.nl)
Jesper van Deelen | J.vandeelen@hapnieuwenhoorn.nl
Jantien van Ittersum | jantienvanittersum@gmail.com

 SECRETARIAAT

Bep Otterloo | 06 46813881
 secretariaat@nedhis.nl
 www.nedhis.nl

OREGO, VERENIGING VAN MICROHIS-GEBRUIKERS

BESTUUR

Kees Kanters voorzitter | kanters@xs4all.nl
Frits Schueler penningmeester | schue094@planet.nl
Pieter Vrijdag | praktijkvrijdag@ezorg.nl

WEBSITE www.nedhis.nl/orego
HAweb-groep Orego | www.haweb.nl

MicroHIS 
Service Centre | servicecentre.hg.nld@dxc.com
 071 525 67 47

ATLAS VERENIGING VAN HETHIS-, CGM HUISARTS- EN 
PROMEDICO-GEBRUIKERS

BESTUUR  Ronald van Ingen, voorzitter | ronald.vaningen@gmail.com
 Michiel Zwartkruis penningmeester | malz@xs4all.nl

Heidi van den Maagdenberg | heidivdm66@hotmail.com
Jasper Hartman | Hartman@dejagerwegpraktijk.nl
Albert van der Veer | vanderveer@orionlaan.nl

 Jesper van Deelen | J.vandeelen@hapnieuwenhoorn.nl 
 Robert Wladasch | wladasch@naarlehuisarts.nl

Martine Dieleman |

 WEBSITE www.atlasgebruikersvereniging.nl

 CGM HUISARTS
 CGM Support | support@cgmnl-nl.cgm.com | 088 3876444
 Softwarewensen CGM HUISARTS
  rene.van.leeuwen@planet.nl

 Promedico 
 Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
 Servicedesk | aspservicedesk@promedico.nl 
  030 601 6655

HAweb-groepen:
 Atlas-gebruikersvereniging (Promedico-ASP) 
 Promedico VDF (Atlas gebruikersvereniging) 
 Atlas-gebruikersvereniging (CGM HUISARTS)   
 Ook op LinkedIn is Atlas te volgen: 
 Atlas-gebruikersvereniging

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!



Wij 
werken 
aan het 
online 
HIS 
van de 
toekomst

Huisartsen blijven in de lead. In samenwerking met Online Department 

en anderen, zijn wij gestart met het ontwikkelen van uw toekomstige online 

HIS (Huisarts Informatie Systeem). Meer info op www.omnihis.nl




