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CMIO: ICT-STRATEEG MET 
DE VOETEN IN DE KLEI

VEEL REGIONALE HUISARTSENORGANISATIES WORSTELEN MET 

DEZELFDE DIGITALISERINGSVRAGEN. DOOR HET DELEN VAN 

SUCCESSEN EN VALKUILEN WILLEN CHIEF MEDICAL 

INFORMATION OFFICERS OPTIMAAL VAN ELKAAR LEREN EN ZO 

SAMEN INNOVATIE VERSNELLEN. TWEE HUISARTSEN VERTELLEN 

OVER HET CMIO-NETWERK EN HUN ROL ALS CMIO. 

7

OMDAT IN EEN ACUTE 
SITUATIE ELKE 
SECONDE TELT

SynthesHis is het gezamenlĳ ke 

tĳ dschrift van de HIS-gebruikers- 

  verenigingen Atlas, OmniHis en 

Orego
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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.

IN FEBRUARI 2021 VIEL EEN BELANGRIJK BESLUIT OVER EEN ADVIES OM DE DOSSIEROVERDRACHT IN FASEN 

TE VERNIEUWEN, TE BEGINNEN MET DE CORRESPONDENTIE. HET HELE VERHUISPROCES WORDT 

VERNIEUWD. ER WORDT TOEGEWERKT NAAR TRANSPORT VAN BOUWSTENEN VIA LSP, GEKOPPELD AAN DE 

INTERFACE IN HET HIS.

15 VAN QUICK FIX NAAR STRUCTURELE 
 VERNIEUWING
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Open het HIS 
en controleer

Hoe staat het met OPEN, 
nu het zo’n driekwart jaar 
gebruikt wordt? In een 
kleine plattelandspraktijk 
werkt het heel goed, ver-
telt Martijn Gelissen, huisarts in het Limburgse Puth. Het 
zorgt voor verlichting van de werkdruk en maakt het con-
sult leuker, diepgaander. In de Tips en Trucs gaat het 
over de logging in de HISsen, een verplichte functie, 
want het gaat immers om vertrouwelijke gegevens. We 
namen de proef op de som: in alle HISsen werkt logging 
zoals het behoort. In de toekomst zullen er zeker nog 
nieuwe loggingfuncties worden toegevoegd. Carinka 
Buiting van het NHG legt uit waarom logging anno 2021 
onmisbaar is. We spraken de markante huisarts Kees 
Kanters, die bij de start van zijn eigen praktijk met dertig 
patiënten een soort voorloper van een HIS in gebruik 
nam. We praten over 1984. Inmiddels is hij Chief Medi-
cal Information Offi cer (CMIO) voor de zorggroepen van 
Amsterdam. In veel regio’s worstelt men met dezelfde 
digitaliseringsvraagstukken. In een onlangs opgericht 
landelijk netwerk maken huisartsen gebruik van elkaars 
expertise. Marcel Heldoorn en Arjen Vos hebben het 
project uitwisselen van actuele medische gegevens via 
het programma Met spoed beschikbaar nieuw leven in-
geblazen. Vrijwel elke Nederlandse huisarts draagt de 
medische gegevens elektronisch over aan de nieuwe 
huisarts, een proces dat inmiddels betrouwbaar ver-
loopt. Een moderniseringsslag is echter hard nodig, 
vooral op het onderdeel correspondentie, want deze is 
na overdracht meestal moeilijk toegankelijk. Het is een 
groot project, waarvan de innovaties straks ook bruik-
baar zullen zijn voor OPEN, de ketenzorg en het ver-
nieuwde medicatieproces. De columnisten in dit num-
mer geven een mooie kijk op hun werkelijkheid. Leuk 
om over na te mijmeren!

Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur

HET PROGRAMMA OPEN WIL NADRUKKELIJK 

AANSLUITEN BIJ REGIONALE WENSEN EN 

ONTWIKKELINGEN. REGIONALE PROJECTLEIDERS 

BIEDEN DAARBIJ ONDERSTEUNING. RENS BOUW IS 

ZO’N ENTHOUSIASTE PROJECTLEIDER: ‘OPEN IS 

EEN DIGITALE MIJLPAAL, NAADLOOS PASSEND BIJ 

DE TIJD WAARIN WE LEVEN.’

DE NEN7513-NORM (REVISIE 2018) EIST DAT ELK 

ZORGINFORMATIESYSTEEM LOGGINGOVERZICHTEN 

MOET KUNNEN PRODUCEREN. WAAROM MOET U 

HIER ALS PRAKTIJKMANAGER ENERGIE IN 

STOPPEN?

ONLINE DOSSIERIN-
ZAGE: VAN WENS 
NAAR WERKELIJKHEID

LATEN ZIEN DAT WE  
VEILIG MET DE 
 GEGEVENS OMGAAN
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I.V.M. DE CORONAREGELS ZIJN MAARTJE 
EN WILLEM APART GEFOTOGRAFEERD 
EN IS DAAR MET PHOTOSHOP WEER ÉÉN 
BEELD VAN GEMAAKT.

Wat is de naam van de 
praktijk en waar is deze 
gevestigd?
Apotheekhoudende huis-
artsenpraktijk de Linde te 
Leimuiden.

Welk HIS wordt 
 gebruikt? 
Promedico-VDF

Wie staat er op de foto? 
Doktersassistente en poh-
in-opleiding Maartje 
Kraakman en huisarts 
Willem van der Linden.

Wat vind je de sterkste 
kant van je HIS?
De naadloze combinatie 
van het HIS en ons apo-
theeksysteem met daarbij 
de assistentemodule 
waardoor onder andere 
papierloos overleg met de 
verschillende medewer-
kers heel eenvoudig is.

Wat is een wens voor je 
HIS en/of ICT gebied 
voor de praktijkvoering?
De stroom aan brieven, 
mails en foto’s of bijlagen 
van alle andere zorgver-
leners en patiënten een-
voudig en eenduidig en 
in één overzicht in het 
HIS integreren en ook 
weer op een eenduidige
manier rechtstreeks kun-
nen beantwoorden en 
verwijzen.

MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

KEES KANTERS

Coschap bij  eigen-
zinnige praktij k gaf 
de doorslag om 
 huisarts te worden

Hij  is huisarts in Diemen, medisch manager van een huis-
artsenpost, voorzitter van Orego (MicroHIS-gebruikers-
vereniging) en Chief Medical Information Offi cer (CMIO) van de 
Amsterdamse Huisartsen Alliantie. Het is een geluk dat Kees 
Kanters na eerst uitgeloot te zij n toch nog kon beginnen aan zij n 
studie Geneeskunde. Anders was hij  uitgeweken naar Scheikunde 
en had de huisartsenzorg deze nuchtere én geëngageerde 
Amsterdammer moeten missen.

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Internist worden leek hem wel wat, anesthesio-
logie was ook leuk, maar een coschap in een 
gezondheidscentrum in Holendrecht gaf uitein-

delijk de doorslag. Kees: ‘Het was een maatschappij-
kritische praktijk waar het dagblad De Waarheid van 
de CPN op de balie lag. En in het weekend nam een 
patiënt uit de wijk de telefoon aan. Diegene bepaal-
de of je de dokter wel of niet te spreken kreeg. Dát is 
pas bewonersparticipatie! Die hele sfeer en eigenzin-
nige manier van werken trokken mij aan.’

Moeilij ke tij d
‘Na mijn studietijd – waarvan ik zo’n tien jaar heb 
kunnen genieten – was het moeilijk om een praktijk 
te vinden waar ik aan de slag kon. Het was 1984, 
een moeilijke tijd waarin je met 180 anderen op een 
functie solliciteerde en de goodwill net was afge-
schaft. Ik kreeg wel de kans om aan de andere kant 
van Nederland een praktijk over te nemen, maar dat 

‘ELK WEEKEND 
MET JE VROUW 

 SAMEN 
REKENINGEN 
MAKEN WAS 

VERLEDEN 
TIJ D!’
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‘Ik ben blij met de introductie van de CMIO in huisartsenland’
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MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN
MARKANTE MENSEN

is voor een Amsterdammer echt een brug te ver. Ik 
heb in die tijd veel waargenomen, ging tijdens de 
opkomst van aids op de soa-poli werken en kon uit-
eindelijk in 1989 een nieuwe praktijk oprichten in 
een jonge wijk in Diemen.’

Eerste HIS
‘Ik begon met dertig patiënten, van wie ik de gege-
vens in een eenvoudige database registreerde. Al 
snel kwam de zorgverzekeraar met een project om 
de huisartsen te automatiseren. Ik stond daar met-
een voor open en vervulde een mentorfunctie voor 
zo’n tien huisartsen, die ik begeleidde bij het gebruik 
van een HIS. De functionaliteit was beperkt – het 
ging voornamelijk om medicatie, recepten en het 
snel kunnen genereren van rekeningen. Vooral dat 
laatste was voor veel huisartsen aantrekkelijk. Elk 
weekend met je vrouw samen rekeningen maken 
was verleden tijd!’

Andere dingen doen
‘Toen mijn praktijk een tijdje draaide, ging ik er an-
dere dingen bij doen. Ik werkte aan het ZONAR-pro-
ject van het AMC, waarin we een virtueel EPD defi -
nieerden voor waarneming. Dat is later het waar-
neemdossier voor huisartsen geworden. Ook reali-
seerden we een viewer waarin verschillende 
zorgverleners gegevens van diabetespatiënten kon-
den inzien. Als coördinator van de academische po-
pulatie was ik een soort relatiemanager voor het zie-
kenhuis: ik onderhield contact met huisartsen en an-
dere zorgverleners in de regio. Die rol heb ik met 
veel plezier vervuld. Zo heb ik onder andere bijge-
dragen aan de implementatie van ZorgDomein. Een 
andere uitdaging was het AMC zover krijgen dat ze 
Edifact-berichten gingen versturen. Dat was verou-
derde technologie zeiden ze toen, daar wilden ze 
niet in investeren. Uiteindelijk zijn ze het wel gaan 
doen en ondertussen wordt het nog steeds gebruikt!’

Regionalisering
‘Voor de komende jaren zie ik samenwerking en 
communicatie als belangrijke thema’s. De samen-
werking tussen de gebruikersverenigingen binnen 
NedHIS loopt goed en het is mooi dat er afstemming 
is met koepels als NHG, LHV en InEen, en bijvoor-
beeld ook met de koepel van de gebruikersverenigin-

gen van de apothekers. De samenwerking wordt 
meer en meer verbreed. Diezelfde tendens zie je met 
de regionalisering die gaande is. In Amsterdam – 
waar zo’n vierhonderd huisartsenpraktijken zijn – 
hebben de acht zorggroepen zich verenigd in een re-
gionale Huisartsen Alliantie. Ik ben betrokken bij het 
schrijven van een regionaal plan over het gebruik van 
ICT, dat we willen indienen bij de zorgverzekeraar. 
Het zwaartepunt zal de komende tijd nog liggen op 
“de basis op orde brengen” – ervoor zorgen dat de 
huisartsenpraktijken op het vlak van ICT goed geor-
ganiseerd zijn en een werkbare verbinding realiseren 
met bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen en 
thuiszorg. Ook voeren we gesprekken met de ge-
meente over de verbinding met het sociaal domein.’

Succesvolle samenwerking
‘Een recent voorbeeld van succesvolle regionale sa-
menwerking met gebruik van ICT is het vervroegde-
uitstroomproject, waarbij coronapatiënten na een 
ziekenhuisopname met zuurstof en medicatie thuis 
gemonitord worden. De huisartsen werken hierin sa-
men met specialisten en de thuiszorg. Op een online 
dashboard kunnen de betrokken zorgverleners zien 
hoe het met iemand gaat. De saturatiemeter van de 
patiënt is eraan gekoppeld en de patiënt kan zelf ook 
aangeven hoe hij of zij zich voelt. In een korte perio-
de heeft bijna 70 procent van de huisartsen in de re-
gio een account aangemaakt.’

Gezamenlij k belang als vertrekpunt
‘Als je dit soort samenwerking op landelijk niveau 
wilt regelen wordt het ingewikkelder. Regionaal zijn 
belangen meer op elkaar afgestemd. Het afstemmen 
van belangen is het beste vertrekpunt bij het realise-
ren van vernieuwingen. In die zin denk ik dat het 
HIS-denken van de gebruikersverenigingen samen-
werking wel eens in de weg staat. Als je het geza-
menlijk belang centraal stelt en dokters de noodzaak 
zien, kun je oplossingen best snel implementeren, zo 
blijkt maar weer in deze coronacrisis. Los van welk 
HIS ze gebruiken. Ik ben dan ook blij met de intro-
ductie van de CMIO in huisartsenland en de regiona-
le blik die deze toegedicht wordt. Wel is het belang-
rijk om landelijk afspraken te maken over standaar-
den. Alleen dan kunnen de regionale projecten suc-
cesvol worden.’ 

‘VOOR DE KOMENDE JAREN ZIJ N SAMENWERKING 
EN COMMUNICATIE BELANGRIJ KE THEMA’S’
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Veel regionale huisartsenorganisaties worstelen 
met dezelfde digitaliseringsvragen. Door het 
delen van successen en valkuilen willen Chief 
Medical Information Officers optimaal van el-
kaar leren en zo samen innovatie versnellen. 
Huisartsen Maarten Timmers en Sylvia Haver-
kamp zijn naast CMIO ook bestuurslid van het in 
november 2020 opgerichte CMIO-netwerk. Aan 
hen vragen we wat het netwerk precies beoogt 
en welke rol zij voor de huisarts als CMIO zien. 

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

CMIO is een relatief nieuwe term in huisartsen-
land. Wat houdt CMIO zijn precies in?
Maarten: ‘CMIO staat voor Chief Medical Information 
Officer. De functie wordt ingevuld door een praktise-
rend arts: iemand die technologie gebruikt in de da-
gelijkse praktijk, maar die ook op een strategische 
manier meedenkt over het inzetten van ICT. Je zorgt 
ervoor dat ICT-oplossingen nuttig en werkbaar zijn in 
de praktijk. Daarnaast help je als CMIO bij het creë-
ren van draagvlak voor vernieuwingen in de regio.’

Sylvia: ‘Dat laatste lukt beter als je zelf in de praktijk 
werkt. Iemand die met zijn voeten in de klei staat 
kan bovendien voorkomen dat er oplossingen be-
dacht worden voor niet-bestaande problemen, ter-
wijl andere urgente zaken blijven liggen.’ ‘Wat je ook 
wilt voorkomen, is dat de één z’n oplossing, de an-

CHIEF MEDICAL INFORMATION OFFICER

ICT-strateeg met de 
voeten in de klei

Sylvia Haverkamp is huisarts in Nunspeet, werkt als CMIO 
bij Medicamus en is penningmeester van het CMIO-net-
werk. ‘ICT biedt mooie kansen om de zorg te verbeteren. 
Om deze optimaal te benutten is niet alleen technologi-
sche kennis nodig. Draagvlak en kennis van de zorg, en 
het werken in de praktijk zijn cruciaal.’

Maarten Timmers is huisarts in Rotterdam en heeft 
sinds twee jaar de functie van CMIO bij IZER- 
zorggroep op zijn visitekaartje staan. ‘We staan in de 
zorg voor grote uitdagingen en ik ben ervan overtuigd 
dat ICT kan helpen om ons vak leuk en werkbaar te 
houden.’

FO
TO

 J.A. H
AVERKAM

P
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der z’n probleem wordt’, zegt Maarten. ‘Wanneer 
thuiszorgorganisaties de multomap vervangen door 
een online dossier is dat voor hen heel praktisch. 
Voor mij als huisarts kan dit ook handig zijn, maar 
niet als ik bij elke thuiszorgorganisatie op een ander 
systeem moet inloggen. Je ziet dat regionale samen-
werking steeds belangrijker wordt. Het is zaak dat 
we ook samen kijken naar hoe we die samenwer-
king digitaal kunnen ondersteunen. Ik vind het lo-
gisch dat we daar als huisartsen regie in nemen: wij 
werken met inschrijvingen op naam, we zijn de spil 
in de zorg en beheren het brondossier. We roepen de 
HIS-leveranciers dan ook op om stevig in te zetten 
op samenwerking in de keten en in de regio. Daar-
voor is een open systeem dat makkelijk koppelt met 
andere software belangrijk.’

ICT en digitalisering zijn veelomvattend. Hoeveel 
moet je ervan weten om CMIO te worden? 
Sylvia: ‘CMIO is geen beschermde titel. Als je arts 
bent en affi niteit hebt met ICT is dat voldoende. Het 
zal per organisatie verschillen, maar vaak zal de 
CMIO een manager ICT of digitalisering aanvullen. 
Het is mooi dat de functie nu meer geformaliseerd 

‘ALS CMIO ZORG JE DAT ICT-OPLOSSINGEN NUTTIG 
EN WERKBAAR ZIJ N IN DE PRAKTIJ K’

wordt, waardoor er uren voor beschikbaar komen. 
Vroeger deden huisartsen dit erbij. Daarvoor is het 
thema inmiddels te groot en te belangrijk.’ ‘Net als in 
andere bedrijfstakken zit er in de zorg aan bijna elk 
nieuw proces en elke verandering een technologische 
component’, vult Maarten aan. ‘Het is zaak om tijdig 
de juiste personen aan tafel te hebben. In de tweede 
lijn is het al langer gebruikelijk dat vanaf het begin 
door bijvoorbeeld leveranciers of de overheid een 
CMIO erbij betrokken wordt. In de eerste lijn gebeur-
de dit onlangs in het OPEN-programma, waar onze 
voorzitter Mariëtte Willems de rol van CMIO vervult. 
En Sylvia neemt sinds kort deel als CMIO in de werk-
groep van het Nictiz-programma rond medicatieover-
dracht.’

Dus organisaties kunnen het CMIO-netwerk bena-
deren als zij een CMIO nodig hebben?
‘Dat klopt’, zegt Sylvia. ‘Zo draai ik de komende drie 
jaar mee in dat Nictiz-programma. Dat is heel leuk 
om te doen. Je kunt aan de tekentafel bedenken hoe 
je een proces effi ciënt kunt inrichten en welke tech-
niek daarbij nodig is, maar uiteindelijk moet het 
vooral helpend en werkbaar zijn in de praktijk. Als je 
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dit invoert, wat moeten huisartsen dan doen en aan-
passen, en hoe krijg je ze daarin mee? Het doel van 
dit programma is ervoor zorgen dat je van elke pati-
ent een betrouwbaar, volledig en actueel medicatie-
overzicht kunt inzien – daar kan iedereen achter 
staan. En toch is het zaak om heel zorgvuldig de im-
pact te bekijken, om keuzen goed te motiveren en de 
betrokkenen in kleine stapjes mee te nemen in de 
verandering.’

‘Overigens kunnen organisaties ons benaderen met 
vragen, maar andersom zullen wij ook ongevraagd 
advies geven’, zegt Maarten. ‘Ik zie het als onze taak 
om uit het veld op te halen wat urgentie heeft en om 
dat uit te leggen aan landelijke gremia, zoals VWS, 
NHG, InEen, LHV en NedHIS.’

De meeste CMIO’s zijn vooral lokaal en regionaal 
actief. Op welke thema’s gaat het netwerk hen on-
dersteunen?
Maarten: ‘We hebben geen kant-en-klaar lijstje met 
thema’s. Het netwerk is onlangs gestart en we heb-
ben een eerste bijeenkomst gehad waarin een korte 
inventarisatie van onderwerpen aan bod kwam. De 

komende tijd gaan we samen met de leden een visie 
vormen en thema’s bepalen. Aan de hand daarvan 
kunnen we vervolgens gericht gastsprekers uitnodi-
gen en relevante scholing organiseren. Een ontwik-
keling waarin we al een rol hebben kunnen spelen 
was de corona-opt-in. Hierdoor kunnen mensen 
laagdrempeliger toestemming geven voor het inzien 
van hun dossier op de huisartsenpost. Daar zijn we 
blij mee. Het is goed en veilig geregeld. Voor de 
huisarts betekende dit geen extra werk en de kwali-
teit van de zorg is erdoor verbeterd.’ 

Welke oproep willen jullie doen aan de lezers van 
SynthesHis?
Sylvia: ‘We zijn enthousiast van start gegaan en heb-
ben dit jaar al meerdere bijeenkomsten in de plan-
ning. Als collega’s zich bij ons willen aansluiten zijn 
ze van harte welkom. Neem ook contact met ons op 
als je moeite hebt om bij jouw zorggroep of lokale 
organisatie CMIO te worden. We kunnen je helpen 
het belang en het nut van de CMIO te onderstrepen. 
Heb je interesse of een vraag? Laat een bericht ach-
ter op het contactformulier cmionetwerk.nl. Dan 
hebben we gauw contact!’ 

‘IK ZIE HET ALS ONZE TAAK OM UIT HET VELD 
OP TE HALEN WAT URGENTIE HEEFT’



Rx Overleg is een verdieping op Rx ConForm
► Geeft inzicht in de effectiviteit van een regionaal

(long)formularium
► Ondersteunt op groepsniveau het

kwaliteitsmanagement van therapieafspraken

Formulariumgericht Voorschrijven voor groepen
Voor meer informatie:

RxOverleg.nl

Rx Overleg en Rx ConForm zijn software services die parallel aan EVS Prescriptor
functioneren. Nieuw in FGV: FGV1combinatietoets, FGV2diagnose en FGV3long.
Voor meer informatie zie RxConForm.nl.
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Mijn negentigjarige moeder heeft door haar on-
vaste handen een bibberig handschrift ontwikkeld. 
Zelf vindt ze dat vreselijk, omdat het haar soms 
niet meer lukt haar eigen schrift te ontcijferen. 
En zij is niet de enige. Haar kleinkind, mijn twin-
tigjarige zoon, wordt bijna wanhopig wanneer 
hij haar handschrift ziet. Hij is van de generatie 
die ervan overtuigd is dat lezen saai en schrijven 
stom is. Dus beperkt het schrijven zich bij hem tot 
het zetten van een handtekening, indien nodig. 
 Bovendien houdt hij er een merkwaardige theorie 
op na, namelijk dat ik hem gedwongen linkshandig 
heb leren schrijven. Dat is zo lachwekkend dat het 
bijna waar moet zijn. Het heeft hem in elk geval 
geen mooi schrift opgeleverd, maar wel een enigs-
zins vertwijfelde moeder (ik dus) en een opgeto-
gen oma. Die – toen ze er ongeveer vijftien jaar 
geleden achter kwam dat mijn zoon linkshandig 
was – verrast uitriep ‘Daar zit een creatieveling in’. 
Dus een studie medicijnen gaat het niet worden, 
al heeft hij er wel het juiste handschrift voor…
In mijn begintijd als doktersassistent werd er nog 
wel eens handmatig een receptje voorgeschreven. 
Dat is nu uit den boze, wat gelukkig niet wil zeg-
gen dat het helemaal is uitgeroeid. Een ondank-
bare klus voor iedere apotheker, die toentertijd een 
soort grafoloog moet zijn geweest. Ik verdenk de 
studie geneeskunde van destijds ervan de mannen 
(de meesten geneeskundestudenten waren toen 
mannen) expres aan te leren om in hanenpoten te 
schrijven. Dat werkte vast statusverhogend. 

Recept 
tevredenheidtevredenheid
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Niet voor niks hoor je artsen (v/m) soms bij een 
onleesbare notitie nog altijd verontschuldigend 
zeggen: ‘Tsja, het blijft het handschrift van een 
arts.’
Ik hou wel van die handgeschreven papiertjes. 
Fascinerend, want onleesbaar. Dus ook de felici-
taties die mijn moeder mijn zoon stuurt. Zeg nu 
zelf: hoe voorspelbaar kan de tekst van oma zijn? 
Hij verhaspelt de tekst als volgt: van korte giraffen 
met je-never doet alles loensen en je knellen jegens 
dank. En vraagt, oprecht verwonderd ‘Wat bete-
kent “jegens” nou weer?’ Alsof de rest van de tekst 
hem wel volkomen helder is en uitsluitsel geeft, 
namelijk: van harte gefeliciteerd met je verjaardag, 
als je langs komt krijg je je geschenk.
Wanneer we bij haar langsgaan, duwt ze een kort 
lijstje met grotendeels onleesbare taken onder 
mijn neus. Het lijstje is haar geheugensteuntje. 
Bij de taken die ze zelf niet meer kan lezen zegt 
ze vergoelijkend: ‘Nou als ik het toch niet meer 
weet, dan zal het ook wel niet zo belangrijk zijn.’ 
Dat klinkt heel aannemelijk en aanvankelijk ben ik 
best bereid er in mee te gaan. Het scheelt me een 
hoop werk, want ieder taakje is een in onschuld 
vermomd klein opdrachtje. Eigenlijk een soort 
recept waar ik me als nepapotheker op stort om 
de uitdaging van het ontcijferen aan te gaan. Het 
voorgeschreven geneesmiddel is dan het taakje 
dat ik vervolgens met frisse tegenzin uitvoer. Met 
uiteindelijk als helende uitwerking dat we beiden 
tevreden zijn.

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

Rx Overleg is een verdieping op Rx ConForm
► Geeft inzicht in de effectiviteit van een regionaal

(long)formularium
► Ondersteunt op groepsniveau het

kwaliteitsmanagement van therapieafspraken

Formulariumgericht Voorschrijven voor groepen
Voor meer informatie:

RxOverleg.nl

Rx Overleg en Rx ConForm zijn software services die parallel aan EVS Prescriptor
functioneren. Nieuw in FGV: FGV1combinatietoets, FGV2diagnose en FGV3long.
Voor meer informatie zie RxConForm.nl.
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MET SPOED BESCHIKBAAR

Omdat in een acute 
situatie elke seconde telt 
In een acute situatie is een snelle en goede uitwisseling van de relevante gegevens tussen 
huisarts, huisartsenpost, de ambulancevoorziening en de afdeling spoedeisende hulp cru-
ciaal. Het onlangs gelanceerde programma Met spoed beschikbaar helpt zorgverleners in 
de acute zorg met de digitale uitwisseling van gegevens. Door een adequatere gege-
vensuitwisseling worden zorgverleners beter ondersteund in hun werk, waardoor de pa-
tiënt sneller de juiste zorg ontvangt.

PETRA DE JONG
INFO@METSPOEDBESCHIKBAAR.NL

Steeds meer verwachten we dat alle relevante gege-
vens van patiënten tussen zorgverleners altijd uitge-
wisseld kunnen worden. Net zoals we in het dage-
lijks leven gewend zijn dat onze gegevens altijd be-
schikbaar zijn, zoals met internetbankieren. 

Marcel Heldoorn, manager digitale zorg bij Patiën-
tenfederatie Nederland, schetst de huidige stand van 
zaken. ‘Op dit moment is de relevante voorgeschie-
denis van een patiënt uit het huisartsendossier op de 
SEH of in de ambulance vaak niet beschikbaar. Ook 
gebeurt het dat de huisarts niet weet dat zijn of haar 
patiënt door de ambulance naar het ziekenhuis is 
vervoerd.’ Een paar van de vele voorbeelden waarbij 
de kans op kostbaar tijdverlies en fouten groot is.

Gegevensuitwisseling in een acute 
situatie
In een acute situatie is een snelle en efficiënte uit-
wisseling van informatie uiteraard helemaal cruciaal. 

Heldoorn: ‘Met wie je ook over dit onderwerp praat, 
van patiënt tot zorgverlener tot beleidsmaker, er is 
niemand die de noodzaak daarvan niet inziet.’ Gege-
vens als de medische voorgeschiedenis van de pati-
ent en welke medicatie hij of zij al gebruikt worden 
op dit moment nog niet altijd tussen de verschillen-
de zorgverleners uitgewisseld, terwijl die informatie 
al wel ergens door een zorgverlener is vastgelegd. 
Het is informatie die voor de zorg van patiënten in 
acute situaties van levensbelang kan zijn. 

Welke informatie, door wie en op welk moment uit-
gewisseld moet worden om de spoedzorg voor pati-
enten te ondersteunen, staat al wel omschreven in 
de Richtlijn Gegevensuitwisseling huisarts – huisart-
senpost – ambulancevoorziening – afdeling spoedei-
sende hulp. Deze richtlijn uit 2014 maakt onderdeel 
uit van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Daar-
binnen werd afgesproken dat de richtlijn uiterlijk in 
februari 2023 in de zorgpraktijk gebruikt wordt. 

Het programma Met spoed beschikbaar
‘Die Richtlijn ligt inderdaad al sinds 2014 op de 
plank. Het onderwerp concurreerde lange tijd met 
veel andere belangrijke agendapunten van het mi-
nisterie van VWS, ziekenhuizen en ICT-leveranciers. 
Daardoor kreeg de implementatie lang geen priori-
teit, maar dat begon behoorlijk te knellen’, vertelt 
Arjen Vos, programmamanager van Met Spoed be-

‘ER IS NIEMAND DIE DE 
NOODZAAK VAN EFFICIËNTE 
INFORMATIE-UITWISSELING 
NIET INZIET’ MARCEL HELDOORN
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schikbaar. De landelijke branche- en beroepsorgani-
saties, bij de richtlijn betrokken zorgaanbieders, het 
ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, 
VZVZ en Nictiz werken in het programma Met spoed 
beschikbaar daarom samen om de richtlijn nu ver-
sneld te implementeren. 

Een versnelde implementatie van de richtlijn is een 
urgente zaak. ‘Als een huisarts een collega in de acu-
te zorg geen digitaal bericht kan sturen met informa-
tie over medicijngebruik of medische voorgeschiede-
nis van de patiënt, is dat simpelweg niet goed gere-
geld’, stelt Vos. ‘De COVID-19-pandemie liet zien hoe 
belangrijk een goede gegevensuitwisseling is, meer 
dan ooit. Het is niet voor niets dat er tijdens de co-
ronacrisis een noodvoorziening mogelijk is gemaakt 
om meer gegevens van de huisarts digitaal op de 
huisartsenpost en SEH beschikbaar te krijgen.’

Doelstelling Met spoed beschikbaar
Het programma Met spoed beschikbaar moet ervoor 
zorgen dat het merendeel van de zorgaanbieders in 

‘DE COVID-19-PANDEMIE  
LIET ZIEN HOE BELANGRIJK 
EEN GOEDE GEGEVENS-
UITWISSELING IS’ ARJEN VOS
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de acute zorg eind 2021 conform de richtlijn digitaal 
gegevens kan inzien en uitwisselen. Dit moet zorgen 
voor betere gezondheidsuitkomsten, een efficiënter 
en sneller verlopend (keten)zorgproces, meer werk-
plezier voor zorgverleners en kwaliteitsverbetering 
van het zorgproces.

Een continu en actueel beeld van de 
patiënt
De ideale situatie is volgens Heldoorn dat de patiënt 
straks een ‘digitaal rugzakje’ met zich meedraagt. 
‘Waar die patiënt ook is en door wie hij of zij ook 
wordt behandeld, die relevante gegevens reizen al-
tijd mee met de patiënt en zijn beschikbaar in een 
acute situatie. Uiteraard met goedkeuring van de pa-
tiënt zelf dat die gegevens gedeeld mogen worden.’

De basis van de patiënteninformatie ligt bij de huis-
arts in de professionele samenvatting. Die weet in de 
eerste lijn het meeste van de patiënt. Deze voor de 
spoedzorg beperkte verzameling gegevens komt 
straks in de acute situatie ook beschikbaar voor alle 
ketens daarna: de huisartsenpost, de spoedeisende 
hulp en de ambulancezorg. Na de acute situatie 
vindt er ook weer een directe terugkoppeling plaats 
naar u als huisarts, zodat u altijd precies weet wat er 
met uw patiënt is gebeurd.

Heldoorn licht toe: ‘Wanneer een patiënt door een 
ambulance bij de SEH is gebracht, moet de huisarts 
daar zo snel mogelijk over geïnformeerd worden. 
Want als de patiënt door omstandigheden de volgen-
de dag naar de huisarts moet, is het ideaal dat deze 

beschikt over up-to-date informatie over de situatie 
van de patiënt. Op die manier ontstaat een continu 
en actueel beeld van de patiënt, zowel bij de patiënt 
zelf als bij de zorgverleners die met die patiënt te 
maken krijgen. De digitale gegevensuitwisseling le-
vert zo een belangrijke positieve bijdrage aan de 
kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg en kwaliteit 
van leven.’

Samen aan de slag
Wat is uw rol als huisarts in de versnelde invoer van 
de richtlijn? ‘Gegevensuitwisseling klinkt wellicht als 
een technisch verhaal, iets wat je met ICT op moet 
lossen, maar het is vooral een sociale innovatie’, be-
nadrukt Heldoorn. ‘Stelt u zichzelf daarom de vraag: 
hebben wij dit nu goed geregeld, met elkaar als huis-
artsen én met andere zorgverleners? Wat kan ik hier 
zelf in betekenen? Het vergt in de eerste plaats een 
inspanning van alle betrokken partijen, een ICT-op-
lossing ondersteunt dat vervolgens. Het is dus be-
langrijk om er samen over na te denken, erover te 
praten en het vervolgens door te voeren. Zo zorgen 
we met elkaar voor een betere overdracht en be-
schikbaarheid van informatie en dat leidt tot betere 
gezondheidsuitkomsten voor uw patiënten.’ 

Meer informatie over het programma Met spoed be-
schikbaar vindt u op: www.metspoedbeschikbaar.nl

DE PATIËNT DRAAGT 
STRAKS EEN ‘DIGITAAL 
RUGZAKJE’ MET ZICH 
MEE

‘GEGEVENSUITWISSELING 
IS VOORAL EEN SOCIALE 
 INNOVATIE’ MARCEL HELDOORN

Arjen Vos Marcel Heldoorn
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In februari 2021 viel een belangrij k besluit over een advies 
om de dossieroverdracht in fasen te vernieuwen, te begin-
nen met de correspondentie. Joppe van der Reij den, amb-
telij k bestuurssecretaris van stichting Inschrij ving Op Naam 
(ION): ‘Wat we tij dens de NedHIS-studiedag eind 2020 
een quick fi x noemden is van tafel. De insteek nu is het 
hele verhuisproces te vernieuwen. Daarbij  is het logisch 
toe te werken naar transport van bouwstenen via LSP, ge-
koppeld aan de interface in het HIS. Helemaal volgens in-
formatiestandaarden en beroepsnormen.’

NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

OVERDRACHTSDOSSIER

Van quick fi x naar structurele 
 vernieuwing

Stichting ION is jaren geleden 
namens alle huisartsen probleem-
eigenaar geworden van het over-

drachtsdossier. Wat maakt dat dat zo is 
gelopen? Menno Riemeijer (voorzitter 
stichting Inschrijving ION, huisarts in 
Kapelle Biezelinge en afgevaardigde van 
HIS-gebruikersvereniging Atlas): ‘Er lag 
een leemte, niemand pakte het initiatief 
om de overdracht van een patiëntendos-
sier van huisarts naar huisarts beter te 
stroomlijnen.’ Joppe van der Reijden 
vult aan: ‘Vijftien jaar geleden is gewerkt 

aan het verbeteren van dossierover-
dracht, maar dat initiatief is verwaterd. 
Toen heeft ION gezegd: inschrijving bij 
een nieuwe huisarts betekent uitschrij-
ving bij de oude. Laat ION dan aan de 
oude huisarts vragen het dossier over te 
dragen.’

Sinds voorjaar 2020 werken verschillen-
de organisaties in werkgroepen aan de 
verbetering van de dossieroverdracht. 
Bijna een jaar later ligt er een plan met 
het advies de dossieroverdracht in fasen 

te vernieuwen. In februari 2021 hebben 
VZVZ, Nictiz, Stichting ION, NHG, LHV, 
InEen, ZN, gebruikersverenigingen en 
de HIS-leveranciers daarover een besluit 
genomen.

Het advies vanuit de werkgroepen klinkt 
eenduidig:
• Zorg dat er één opdrachtgever is die 

dit project als probleemeigenaar aan-
stuurt.

• Roep een aparte projectorganisatie in 
het leven die dit project realiseert.

• Werk in fasen en houd daarbij het ge-
heel in beeld: start met de bouwsteen 
correspondentie en ga door totdat de 
uitwisseling van een compleet patiën-
tendossier is geoptimaliseerd.

• Benoem en registreer documenten 
uniform.

Leveranciers
Menno Riemeijer: ‘Ook leveranciers vin-
den het een goede zaak om het hele ver-
huisdossier te moderniseren. Zij erken-
nen het probleem van de correspondentie 
die niet goed uitwisselt. Ze zien dat het 
Edifact-bericht moeilijk is uit te breiden 
met moderne bouwstenen voor familie-
anamnese en behandelgrenzen. Ze lopen 
zelf tegen grenzen aan. Hun helpdesk 
wordt veelvuldig bevraagd over proble-
men met de overdracht. Ook leveranciers 
willen een structurele verbetering.’

Huisartsen
We vragen Gert Koelewijn, productma-
nager informatiestandaard huisartsen-
overdrachten bij Nictiz, wat je als huis-
arts kunt doen aan de snelheid waarmee 
correspondentie optimaal kan worden 
uitgewisseld. Zijn antwoord sluit precies 
aan bij de stappen die Menno en Joppe 

V.l.n.r. Menno Riemeĳ er, Gert Koelewĳ n, Joppe van der Reĳ den
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beschrijven. Gert Koelewijn: ‘Als je kijkt 
naar het uitwissel- of interoperabiliteits-
model van Nictiz, dan zie je dat ook be-
leidsafstemming een rol speelt.’ (Zie fi -
guur 1.)

‘Wil je vooruit, dan is op organisatieni-
veau een besluit nodig. Een besluit na-
mens huisartsen waarin zij aangeven 
aan de slag te willen. Als huisartsen dit 
willen, laten ze zich dan inderdaad or-
ganiseren en overleggen met hun leve-
ranciers. De winst die ze kunnen beha-
len is enorm.’

Als productmanager informatiestan-
daard huisartsenoverdrachten ziet Gert 
het als zijn taak te zorgen dat er een in-
formatiestandaard bestaat waarin ver-
schillende overdrachtsscenario’s zijn uit-
gewerkt. Een van de scenario’s is de dos-
sieroverdracht van huisarts naar huisarts 
wanneer een patiënt verhuist én van 
huisarts wisselt. Correspondentie is in 
dat scenario een essentieel onderdeel – 
een onderdeel dat op dit moment in de 
huisartsenpraktijk veel ergernis en werk 
oplevert.

Structurele oplossing 
gefaseerd realiseren
Dossieroverdracht hangt samen met veel 
huisartsen-ICT-projecten en -ambities. 
Joppe van der Reijden: ‘De bouwstenen 
nodig voor het overdrachtsdossier vind 
je terug in andere projecten. OPEN 

werkt ook met correspondentie. Keten-
zorg en MP9 [de informatiestandaard 
met betrekking tot het medicatieproces, 
red.] werken met dezelfde bouwstenen. 
Vanwege focus en omdat huisartsen al 
lang wachten op een oplossing, wil je 
enerzijds de correspondentie als grootste 
probleem als eerste aanvliegen. Daar-
naast wil je als project dossieroverdracht 
in één keer een structurele oplossing re-
aliseren. Anderzijds landt zo’n verzoek 
bij leveranciers samen met vijf tot tien 
andere projecten. Dan liggen combine-
ren en faseren voor de hand.’

Gert Koelewijn licht de aanpak met 
bouwstenen verder toe: ‘We zijn begon-
nen met grofmazig kijken naar wat een 
dossier bevat en wat er in het HIS-refe-
rentiemodel staat. NHG, VZVZ, Nictiz en 
experts uit het veld hebben het patiën-
tendossier in blokjes opgeknipt. Voor-
beelden van deze zorginformatiebouw-
stenen of zibs zijn: patiënt, contactper-
sonen, zorgverleners, zorgaanbieder (de 
zorgorganisatie waarvoor zorgverleners 
werken), zorgepisode, contactmoment. 
Vervolgens is gekeken naar de inhoud 
van alle benoemde zibs. Die fase vraagt 
tijd – we hebben veel gesproken met het 
Zib-centrum binnen Nictiz en afgestemd 
met softwareleveranciers. In februari 
gaan we deze analytische fase, wat zit er 
in een dossier, goed afronden.’

Hij vervolgt: ‘Binnen het scenario dos-

sieroverdracht hebben we alle unieke 
zibs geplaatst die we willen uitwisselen. 
“Correspondentie-item” is een van deze 
zibs. Bedenk dat we veel werk hebben 
verzet omdat we het over een groot aan-
tal onderwerpen eens moesten worden, 
bijvoorbeeld over de splitsing van docu-
ment en correspondentie-item. Een cor-
respondentie-item bevat meta-informa-
tie over de correspondentie, zoals een 
samenvatting van de ontslagbrief.’

Correspondentie
De vernieuwde dossieroverdracht werkt 
als de bouwstenen geïmplementeerd 
zijn in alle HISsen en als alle huisartsen 
de dossiers op elektronische wijze met 
elkaar kunnen uitwisselen. De dossier-
overdracht moet soepel verlopen, zodat 
de nieuwe huisarts verder kan gaan 
waar de vorige gebleven was. Gert Koe-
lewijn: ‘Correspondentie-item ontbreekt 
nog in de set zorginformatiebouwste-
nen. Het is een nieuwe bouwsteen en 
huisartsen gaan die als eersten toepas-
sen.’

‘Stel er komt een bericht van een specia-
list dat je op enig moment kunt (laten) 
verwerken. Bij die verwerking kun je 
veel kenmerken meegeven. Een paar 
voorbeelden:
• de datum van verwerken in het dos-

sier;
• wie registreert;
• een samenvatting (die je zelf maakt 

‘DE BOUWSTENEN NODIG VOOR HET OVERDRACHTS-
DOSSIER VIND JE TERUG IN ANDERE PROJECTEN – 
OPEN , KETENZORG EN MP9’ JOPPE VAN DER REIJDEN

Figuur 1. Het lagenmodel 
(intra- en interoperabiliteits-

model) van Nictiz
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van het ontvangen document);
• de soort correspondentie (ontslag-

brief);
• de afzender (patiënt, contactpersoon, 

zorgverlener en anderen);
• de relatie met een zorgepisode.

Of een brief nu digitaal of op papier bin-
nenkomt, het verwerken daarvan blijft 
om actie vragen. Op een moment moet 
je registreren. Met de bouwsteen corres-
pondentie-item kun je nieuwe en oude 
correspondentie vastleggen. Eenmaal 
geregistreerde correspondentie bestaat 
uit gemakkelijk uit te wisselen data. De 
bouwsteen zorgt voor structuur.’

Techniek alleen schiet tekort
Ook beide vertegenwoordigers van ION 
merken op dat we de overdracht van 
een dossier nu heel technisch benade-
ren. En dat techniek alleen niet volstaat. 
Menno Riemeijer: ‘Netjes registreren en 
documenten met de goede naam koppe-
len aan een episode, daarmee maak je 
het de nieuwe huisarts gemakkelijk.’

‘Ook in de nieuwe systematiek levert 
een niet-afgesloten zwangerschapsepiso-
de werk op voor de opvolgende huis-
arts’, vult Joppe aan. ‘Goede dossiervoe-
ring is voor alle uitwisselingen een fun-
damentele vereiste.’

Zelf kiezen voor al dan niet 
bewaren
Over nieuwe mogelijkheden vertelt Gert 
enthousiast: ‘Behalve ontvangen kun je 
ook versturen. Daarnaast kun je docu-
menten koppelen. Er is namelijk bewust 
voor gekozen om documenten en corres-
pondentie te scheiden. Zo kun je beslui-
ten een pdf niet te bewaren als je je sa-
menvatting voldoende vindt.’

Implementeerbaar
De volgende stap is het implementeer-
baar maken van de bouwsteen corres-
pondentie-item. Toetsen in de praktijk 
moet nog gebeuren. Daarvoor komt een 
template beschikbaar, een technische 
standaard in HL7-formaat, zodat machi-
nes gegevens met elkaar kunnen uitwis-
selen. Gert Koelewijn: ‘Ik voorspel dat 
wij gereed zijn om de techniek in het na-
jaar van 2021 te testen. Partijen die zo-
ver zijn dat ze kunnen testen, mogen 
zich daarvoor bij Nictiz aanmelden.’

Gert Koelewijn: ‘Wanneer een leveran-
cier wil toetsen hangt af van de eigen 
planning en doorzettingsvermogen. Ge-
bruikersverenigingen kunnen daar wel 
een belangrijke stempel op drukken. Ei-
genlijk wil je dat de softwareleveranciers 
tegelijk optrekken. Dan pas werk je er-
aan dat verschillende HISsen gegevens 
met elkaar kunnen uitwisselen. Gebrui-
kersverenigingen mogen meer inzetten 
op regie om dit voor elkaar te krijgen. 
Maar voordat we de techniek induiken, 
komen we nog bijeen met alle software-
leveranciers en experts. Om te laten zien 
wat we hebben en hen de gelegenheid 
te geven input te geven. Pas daarna 
gaan we bouwen.’

Planning
Menno Riemeijer: ‘De bouwsteen corres-
pondentie-item is nieuw. De bouw daar-
van vraagt een jaar. Eerst werkt deze 
bouwsteen naast de huidige overdracht 
– de vernieuwing van de hele overdracht 
duurt enkele jaren.’

ION blijft betrokken tijdens de ontwik-
keling van de correspondentiemodule. 
Joppe van der Reijden: ‘Zodra het data-
transport niet meer loopt via Zorgmail 

FileTransfer is ION niet meer de aange-
wezen partij. Wel blijven de aanmeldin-
gen in de ION-database de trigger voor 
dossieroverdracht.’

Het zijn de huisartsen die starten met 
de vernieuwde correspondentiemodule. 
Gert Koelewijn verwacht deze module 
op veel meer plaatsen in te zetten: ‘We 
zien mogelijke toepassingen voor ver-
wijzingen binnen specialistische, para-
medische en ketenzorg. En mogelijk 
voor brieven van de patiënt. Belangrijk 
is ook in te zien dat we starten met dos-
sieroverdracht als project. Daarna vol-
gen de andere scenario’s. De zibs uit 
dossieroverdracht kunnen we herge-
bruiken bij het vernieuwen van be-
staande uitwisselingen. Denk aan huis-
artswaarnemingen, verwijzingen en ke-
tenzorg.’

Goud vergaren
Gert vervolgt: ‘Dit project dossierover-
dracht kan mij niet snel genoeg gaan. 
Hiermee vergaren we goud voor de toe-
komst. Jarenlang hebben we gewerkt 
met Edifact, een oud bericht voor dos-
sieroverdracht. Nu krijgen we een nieu-
we vorm, met daarin de nieuwste tech-
nieken. Waarbij het ook nog eens moge-
lijk is soepeler zaken uit te wisselen, zo-
als wilsverklaringen en 
behandelafwijzingen. En als behandel-
afwijzing in het HIS is geïmplemen-
teerd, laten we die terugkomen in bij-
voorbeeld acute zorg.’

Met krachtige stem sluit Gert af: ‘NHG, 
LHV, VZVZ, NedHIS, alle gebruikersver-
enigingen, stichting ION … eigenlijk
alle partijen die een belang hebben bij 
dossieroverdracht kunnen dit tot een 
succes maken.’ 

‘OOK LEVERANCIERS WILLEN EEN STRUCTURELE 
 VERBETERING’ MENNO RIEMEIJER

‘MET HET PROJECT DOSSIEROVERDRACHT VERGAREN 
WE GOUD VOOR DE TOEKOMST’ GERT KOELEWIJN



Het NedHIS congres biedt de hele dag workshops die te 
maken hebben met de workfl ow in de huisartsenpraktijk. 
De workshops zijn zowel praktisch als beleidsmatig. 
Kortom: voor ieder wat wils. Een inspirerende dag met 
veel informatie, onderwerpen die stof tot nadenken geven, 
leerzame workshops en tips en trucs van het HIS, de 
laatste ontwikkelingen op de informatiemarkt én niet te 
vergeten het plezierig samenzijn met collega’s onder het 
genot van een hapje en een drankje.

Hou onze website in de gaten voor meer informatie: 
www.nedhis-congres.nl

Voor wie is het congres?
Huisartsen, assistentes, POH-ers, praktijkmanagers, 
managers en beleidsmakers in de eerstelijnszorg.

Georganiseerd door: NedHIS, de koepel van gebruikers ver enig-
ingen van HISsen. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikers-
verenigingen in het overleg met de landelijke spelers zoals 
o.a. de HIS-leveranciers, NHG, LHV, Nictiz, zorgverzekeraars.

NEDHIS CONGRES 23 MAART 2022 
HET CONGRES VOOR DE HELE PRAKTIJK

Vraag: wat is – naast de patiënt – 
een van de belangrijkste pijlers 
in de huisartsenpraktijk?

Antwoord: het huisartsinformatie-
systeem (HIS) en alles wat daarmee 
te maken heeft.

En dáárvoor kom je naar het NedHIS 
congres.

Het is nog ver weg, maar we hebben er alle vertrouwen in, dat we op 23 maart 2022 weer een geweldig congres orga ni seren. We hebben er erg veel zin in! 
Dus noteer de datum alvast in de agenda. 



roelfnorg@meditta.nl

Het verhaal van Hans Brinker is be-
kend. Hij stak zijn vinger in de dijk, 
voorkwam een grote overstroming 
en redde zo het leven van duizen-
den mensen. Hans Brinker is zo ook 
te zien in Madurodam. Klompen 
aan, pet op en een overall aan, die 
hem te klein is. Voor een nieuwe 
heeft de held geen geld.

Het datalek in CoronIT van de 
GGD beheerst het nieuws op het 
moment dat ik dit schrijf. De mo-
gelijke lekkage was al langere tijd 
bekend, maar pas na goed werk van 
journalisten heeft de GGD de data-
exportfunctie van het programma 
uitgezet. Gegevens van tienduizen-
den Nederlanders kunnen niet meer 
zomaar met de druk op één knop 
worden uitgespoeld en verhandeld. 
De vinger is in de dijk gestoken, de 
ramp afgewend. Nu wordt gediscus-
sieerd over een nieuw ICT-systeem.

Tegelijkertijd is onlangs een ver-
eniging van CMIO’s opgericht, 
Chief Medical Information Officers. 
Smieoos of Zjmaaioos. Huisartsen 
die zich bezighouden met automati-
sering in de eerstelijnsgezondheids-
zorg. Zij krijgen de ondankbare 

taak om mee te denken over het 
ontwerp en vooral ook de imple-
mentatie van digitale toepassingen 
in onze zorg. Ik noem het een 
ondankbare taak, omdat we het 
liefst alles plug-and-play willen. 
Veel huisartsen benaderen hun HIS 
en andere softwaresystemen ook 
zo. ‘Het moet gewoon doen wat ik 
wil, zonder dat ik erbij na hoef te 
denken.’ Dat is op zichzelf voor-
stelbaar. Het is goed dat systemen 
zo veel mogelijk op deze manier 
worden ontworpen. Maar er is een 
keerzijde. Als je je niet meer hoeft 
af te vragen wat een systeem voor 
je kan doen, en je jezelf dat dus 
ook niet meer afvraagt, dan blijft 
een groot deel van de mogelijkhe-
den die een computersysteem je 
biedt, onbenut.
Dat is geen nieuw verschijnsel. Van 
Windows, Word en Excel gebruikt 
ook vrijwel niemand de vele mo-
gelijkheden die de programma’s 
bieden (voor Apple-adepten geldt 
heus iets vergelijkbaars). Je ge-
bruikt het pas als je het nodig hebt. 
Maar weet je hoe je het moet ge-
bruiken? Weet je dan überhaupt dat 
je het kunt gebruiken?

De overheid heeft de HIS-leve-
ranciers in het najaar opgedragen 
om een Coronamodule te bouwen 
ten behoeve van de vaccinatie van 
de bevolking. Tot op heden is die 
nauwelijks gebruikt. De hele huis-
artsgeneeskundige infrastructuur 
is nauwelijks gebruikt. Terwijl we 
met zijn allen toch allerlei functies 
hebben waarvan men nauwelijks 
lijkt te weten dat we die hebben. 
Zoals: organisatietalent, patiëntge-
richtheid, bereikbaarheid, enthou-
siasme, motivatie en, niet te ver-
geten, dataveiligheid. Het lijkt wel 
alsof de overheid ten aanzien van 
de vaccinaties op een plug-and-
play manier over ons huisartsen 
denkt. ‘We zetten de huisartsen aan 
en dan moeten ze doen wat we van 

ze verwachten.’ Men ziet alleen wat 
er is, maar niet wat er mogelijk is. 
Zoals een lekdichte massavaccina-
tiecampagne...

Met de nieuwe CMIO’s in huisart-
senland zijn we in ieder geval tot 
nóg meer in staat. Zij zullen ons 
kunnen leren hoe wij onze com-
putersystemen optimaal gebrui-
ken. Ze zullen adviseren over het 
gebruiksvriendelijke(r) inrichten 
van het zorglandschap. En ze zullen 
dit zorglandschap helpen voorzien 
van een veilige omwalling. En, als 
het nodig is, de vinger op de zere 
plek leggen als er iets niet goed 
gaat. Of in de dijk steken als er een 
acute dreiging is.

Ik noemde dit een ondankbare 
taak. Waarom? Omdat het vaak 
werk is dat buiten het zicht van ons 
doorsnee huisartsen gedaan wordt. 
Als er iets misgaat, is er gemak-
kelijk kritiek. Als het goed gedaan 
is, wordt het voor vanzelfsprekend 
aangenomen. Dan ziet men niet de 
CMIO-held die de vinger in de dijk 
gestoken heeft. Zoals ook de Held 
van Haarlem anoniem gebleven is. 
Want het was niet Hans Brinker, 
maar déze sluiswachtersjongen die 
zijn vinger in de dijk stak. Hij ver-
dient de pluim op zijn hoed. Maar 
zoals het zo vaak gaat: een ander 
krijgt de veren opgestoken. 

Voor het schrijven van deze column heb ik 
de originele bronnen niet gebruikt, maar 
me gebaseerd op Wikipedia en http://
www.hetoudekinderboek.nl/blogs/2016/
de-held-van-haarlem-en-hans-brinker-
een-onuitroeibare-misvatting. Maar 
ik heb wel meteen bij een van onze ge-
plaagde boekhandels de originele uitgave 
van het boek Hans Brinker, or the silver 
skates: a story of life in Holland van 
Mary Mapes Dodge besteld. Momenteel 
kun je ook een Nederlandstalige kinder-
versie bestellen bij uitgeverij Corona…

Lek en veren
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Wat doet een regionale projectleider? ‘OPEN kent 
naast een landelijk programmabureau zo’n vijftig re-
giocoalities met een minimale omvang van 100.000 
inwoners. Mijn werkgebieden zijn de Meditta-regio – 
van Sittard tot Weert –, plus Nijmegen en omgeving, 
inclusief de noordelijke Maasvallei. Als projectleider 
ben je het aanspreekpunt en de vraagbaak voor de 
praktijken en de regio-organisaties. Wij zorgen er-
voor dat de betrokkenen over alle nodige informatie 

REGIONAAL PROJECTLEIDER RENS BOUW BELICHT DE   VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA OPEN

Online dossierinzage: van 
wens naar werkelij kheid

Het programma OPEN wil nadrukkelij k aansluiten bij  
regionale wensen en ontwikkelingen. Regionale pro-
jectleiders bieden daarbij  ondersteuning. Rens Bouw 
is zo’n enthousiaste projectleider: ‘Het programma 
OPEN is gericht op het veilig delen van medische ge-
gevens met de patiënt. Dat traject moet eind 2022 
zij n voltooid. Een digitale mij lpaal, naadloos passend 
bij  de tij d waarin we leven.’

ANNET MUIJ EN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

beschikken, de training en scholing kunnen volgen, 
en we helpen bij de implementatie in de praktijk. 
Ook geven we mede vorm aan het programma in de 
regio.’

Wat zijn de voordelen van die regionale insteek? 
‘Het is prettig dat we kunnen aanhaken bij regionale 
ontwikkelingen en behoeften. OPEN werkt met mo-
dules waaruit gekozen kan worden. De eerste twee 
modules worden standaard aan iedereen aangebo-
den. Bij module één verduidelijken we wat online in-
zage inhoudt en welke veranderingen deze teweeg-
brengt. Welke informatie wordt openbaar en hoe ga 
je daar als praktijk mee om? Daar is ook een e-lear-
ning voor beschikbaar. De tweede module gaat over 
het promoten en implementeren van online inzage 
en ook daar is weer een e-learning aan verbonden. 
Module drie is een keuzemodule. Regio Meditta 
heeft voor het thema “zelfmetingen” gekozen. Hoe 
kun je gegevens van de patiënt op correcte wijze bij 
de zorgverlener krijgen? Regio Nijmegen focust op 
het uitwisselen van gegevens van meerdere zorgver-
leners met de patiënt. Op deze manier zorgen we er-
voor dat OPEN geen op zichzelf staand project 
wordt, maar aansluit bij regionale ontwikkelingen. 
Overigens zorgen de HIS-leveranciers voor het op 
orde krijgen van de techniek.’

U bent zelf geen huisarts. Hoe weet u wat er in de 
praktijk speelt? Hoe stuurt u aan? ‘De lijntjes met 
de praktijken zijn kort. Voor vragen weten ze ons te 
vinden. Daarnaast sparren we met een groep actieve 
huisartsen om na te gaan hoe we de informatievoor-
ziening zodanig kunnen inrichten dat deze optimaal 
aansluit bij de praktijkvoering. Deze digitale voorlo-

‘HET OVERGROTE DEEL 
VAN DE HUISARTSEN IS 
ZICH  ERVAN BEWUST DAT 
DIE  DIGITALISERINGSSLAG 
 GEMAAKT MOET WORDEN’
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portaalpraktijken. Dat betreft ongeveer 70 procent 
van alle praktijken. Voor 1 juli van dit jaar moeten 
we de aansluiting op de PGO’s realiseren, de per-
soonlijke gezondheidsomgeving. Alle praktijken 
moeten straks ook online inzage via deze PGO’s kun-
nen aanbieden. Hiervoor worden alle HISsen aan de 
PGO’s gekoppeld. Als patiënt heb je straks de keuze 
op welke manier je online je dossier wilt inzien. 
PGO’s zijn interessant voor patiënten die data van 
verschillende zorgverleners willen ontsluiten. Porta-
len bieden het voordeel van meerdere communica-
tiemogelijkheden. E-consult, online afspraken ma-
ken, herhaalmedicatie aanvragen – je doet dat alle-

REGIONAAL PROJECTLEIDER RENS BOUW BELICHT DE   VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA OPEN

Online dossierinzage: van 
wens naar werkelij kheid

pers zetten we ook in als ambassadeurs. We hebben 
bijvoorbeeld fi lmpjes gemaakt waarin ze laten zien 
hoe zij in hun praktijk te werk gaan. Die fi lmpjes zijn 
ook vertoond op de regiobijeenkomsten. Dan merk 
je dat het als heel prettig wordt ervaren om van col-
lega’s te horen dat het allemaal minder spannend is 
dan verwacht. Het is een kwestie van gewoon begin-
nen en die online inzage stap voor stap invoeren.’

Hebben jullie last gehad van de pandemie? ‘We 
waren amper van start gegaan toen corona om de 
hoek kwam kijken. Vaarwel fysieke bijeenkomsten, 
voortaan moesten we online via Zoom met elkaar 
communiceren. Dat hebben we op een speelse, inter-
actieve manier proberen te doen en dat is wonder-
wel goed gelukt. De reacties van de deelnemers wa-
ren overwegend positief. Het merendeel was ver-
baasd over de online mogelijkheden. Echt een eye-
opener.’

Online inzage is vooralsnog alleen mogelijk voor 
praktijken die over een patiëntenportaal beschik-
ken. ‘Klopt. De online bijeenkomsten die we in 2020 
hebben georganiseerd waren dan ook gericht op de 

‘OPEN HELPT ENORM 
OM HET INZICHT IN 
DE EIGEN GEZOND-
HEID BIJ  PATIËNTEN TE 
 VERGROTEN’

Rens Bouw
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maal in de portaalomgeving, waar je ook online je 
dossier kunt inzien. Uiteindelijk moet het met die 
PGO’s dezelfde kant opgaan, maar het zal nog wel 
een tijd duren voor het zover is.’

Beluisterd u gemor? Zo van: we hebben onze han-
den vol aan het vaccineren en nu moeten we ook 
nog nieuwe kunstjes leren. ‘Die geluiden horen we 
zeker, want er komt in deze tijd ontzettend veel op 
de praktijken af. Vooral praktijken die niet overtuigd 
zijn van de noodzaak om verder te digitaliseren vin-
den het soms moeilijk om hier prioriteit aan te ge-
ven. Sommige twijfelen of die online inzage voor 
hun patiëntenbestand wel relevant is. Aan de andere 
kant heeft de pandemie overtuigend laten zien wat 
de meerwaarde van digitalisering is. Beeldbellen 
heeft een vlucht genomen, evenals e-consulten. 
Praktijken die wat betreft digitaal verkeer vooroplie-
pen, konden in deze barre tijd soepel schakelen.’

Covid-19 heeft voor een versnelling gezorgd. ‘Re-
ken maar. Het voedt ook de bewustwording, het ge-
voel van urgentie, het idee dat het noodzakelijk is 
om over andere manieren van communicatie te be-
schikken. Maar het vraagt ook een tijdsinvestering 
en daar wringt veelal de schoen. Maar het overgrote 
deel van de huisartsen is zich ervan bewust dat die 
digitaliseringsslag gemaakt moet worden.’

Zitten patiënten op dit alles te wachten? ‘Onder-
zoek van de Patiëntenfederatie onder 7800 patiënten 
laat zien dat er veel animo is. Maar liefst 88 procent 
geeft te kennen het belangrijk te vinden om digitaal 
inzicht in de eigen medische gegevens te hebben.’

OPEN loopt tot eind 2022. Waar staan we nu en 
wat moet er nog gebeuren? ‘Sinds 1 juli 2020 is on-
line inzage via de portalen mogelijk. De meeste 
praktijken die gebruikmaken van een portaal kun-
nen nu online inzage aanbieden. Het komende half 
jaar moet dat ook gaan lukken via de PGO-route. 
Vervolgens ligt de focus op het stimuleren van het 
gebruik en het verder implementeren in de praktijk. 
Op dit moment zijn we bezig de gegevens van de 
zorgverlener naar de patiënt te krijgen. In de volgen-
de fase geldt het omgekeerde. Dan kijken we bij-

voorbeeld hoe zelfmetingen van patiënten veilig bij 
de huisarts terecht kunnen komen en hoe je dat slim 
in je praktijkvoering kunt inpassen.’

Resumerend: wat zijn de voordelen van OPEN? 
‘Het is een digitaliseringsslag die enorm helpt om het 
inzicht in de eigen gezondheid bij patiënten te ver-
groten. Dat helpt ook om het samen beslissen opti-
maal vorm te geven. Een goed geïnformeerde pati-
ent komt beter voorbereid op het consult, zal andere 
vragen stellen, waardoor je eerder bij de kern komt. 
Groot voordeel is ook dat de patiënt even op zijn ge-
mak kan nalezen wat er is gezegd en afgesproken, 
want we weten dat er anders veel informatie verlo-
ren gaat. Dit alles komt de kwaliteit van een consult 
ten goede. Inzetten op digitalisering, op online medi-
catie aanvragen en labuitslagen inzien kan ook de 
telefoondruk verlagen en maakt zorg op afstand mo-
gelijk.’

Wat drijft u? ‘Wat mij enorm drijft is de wens om de 
regie over de eigen gezondheid van patiënten te ver-
groten. Je ziet in veel sectoren iets soortgelijks ge-
beuren. Mensen regelen hun bankzaken online en 
hetzelfde geldt voor tal van gemeentelijke diensten. 
Nu de huisartsen nog! Ik wil hen graag helpen om 
de praktijkvoering daarop aan te passen. De moge-
lijkheden van portalen hebben zich al bewezen. Nu 
de nieuwe techniek nog. Ik hoop dat het snel gaat, 
zodat het enthousiasme dat ik nu bespeur niet verlo-
ren gaat. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe 
techniek een grote stap vooruit betekent en brood-
nodig is. Het is toch bizar dat een patiënt anno 2021 
nog geen inzage in het eigen dossier zou hebben. 
Sorry, maar dat is echt niet meer van deze tijd.’

‘ALLE PRAKTIJ KEN MOETEN 
STRAKS ONLINE INZAGE VIA 
PGO’S KUNNEN AANBIEDEN’

‘INZETTEN OP DIGI TA-
LISERING KAN OOK 
DE TELEFOONDRUK 
VERLAGEN’
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Ook een redelij k vergrij sde plattelandspraktij k 
kan wat digitalisering betreft vooroplopen. Dat 
bewij st de huisartsenpraktij k in het Limburgse 
Puth, een dorp met zo’n 2000 inwoners. ‘We zij n 
sinds september bezig met het programma 
OPEN’, zegt huisarts Martij n Gelissen. ‘Inmid-
dels beschikt 20 procent van de patiënten over 
een patiëntenportaal en kunnen ze online de ei-
gen medische gegevens inzien, afspraken in-
plannen en herhaalrecepten aanvragen.’

ANNET MUIJ EN
ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

mijding van jargon. Als dokter ben je 
gewend om het behandelplan in een 
paar steekwoorden weer te geven. 
Daar snapt een patiënt geen snars van. 
Je bent dus genoodzaakt in begrijpelij-
ke taal verslag te doen van hetgeen in 
de spreekkamer is besproken.’

Dat betekent meer werk. ‘Klopt, maar 
aan de andere kant levert het ook tijd-
winst op. De patiënt kan immers in al-
le rust nalezen wat er is besproken en 
wanneer hij of zij wordt terug ver-
wacht. We kunnen ook extra informa-
tie meesturen. Die zorgt ervoor dat de 
patiënt niet geneigd is om na een 
week opnieuw op het spreekuur te 
verschijnen omdat dingen onduidelijk 

DIGITALISERING ZORGT VOOR 
VERLICHTING VAN DE WERKDRUK

‘Het maakt je consult 
 leuker, diepgaander’

Wat komt er allemaal kijken bij het 
veilig delen van medische gegevens 
met de patiënt? Martijn Gelissen: ‘Al-
lereerst moet je bedenken hoe je die 
online inzage wilt aanbieden. Wij 
doen dat vooralsnog via een eigen 
portaal dat gekoppeld is aan het HIS. 
Zodoende ligt de regie iets meer bij de 
dokter in plaats van bij de patiënt. On-
line inzage via het portaal heeft ook 
als voordeel dat de koppeling met het 
HIS voor de andere functies die wij ge-
bruiken beter verloopt. In de loop van 
dit jaar krijgen patiënten ook de mo-
gelijkheid hun dossier op te vragen via 
een persoonlijke gezondheidsomge-
ving, PGO. Aansluiten op de PGO’s is 
een verplicht onderdeel van OPEN.’

Wat vraagt die inzagemogelijkheid 
van een huisartsenpraktijk? Wat 
moet anders? ‘Aan je consult veran-
dert weinig, maar de verslaglegging 
ervan moet uitgebreider en met ver-

zijn. De tijd die je investeert in het in 
heldere taal beschrijven van hetgeen is 
afgesproken, win je zodoende terug. 
We merken ook dat patiënten thuis de 
uitslag van een bloedonderzoek bekij-
ken en nog eens met een partner be-
spreken. Zodoende komen ze goed 
voorbereid op het spreekuur. Dat 
maakt je consult leuker, diepgaander.’

Sommige huisartsen uiten hun be-
zorgdheid over de gevoelde nood-
zaak om jip-en-janneketaal te ge-
bruiken. ‘Ik ben sowieso gewend om 
met mijn patiënten min of meer in jip-
en-janneketaal te praten. Dan kost het 
weinig moeite om het ook in die be-
woordingen op te schrijven. Maar na-

‘DIGITALISERING VERGT WEL 
EEN FLINKE  OMSCHAKELING’

Martĳ n Gelissen
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tuurlijk, het vergt wel een fl inke om-
schakeling, waar ook de assistentes 
aan moeten wennen.’

Uw praktijk telt twee huisartsen op 
2450 patiënten. Een kleine praktijk, 
maar wel redelijk vergrijsd. Is het 
lastig om zo’n populatie online actief 
te krijgen? ‘Van de 75-plussers berei-
ken we maar een klein percentage. De 
patiënten die een portaalaccount aan-
maken zijn in de regel tussen de veer-
tig en zestig jaar. De jongeren, voor 
zover die in onze omgeving wonen, 
zijn daar ook wel voor te porren, maar 
voor hen ontbreekt veelal de nood-
zaak. Ze zijn in de regel gezond, dus 
wat hebben ze te zoeken in hun me-
disch dossier? Voor die veertig- tot zes-
tigjarigen is het een ander verhaal. Zij 
komen wat vaker bij de dokter, hebben 
een stukje digitalisering meegekregen 
en vinden het online delen van medi-
sche gegevens wel handig.’

Jullie praktijk loopt nogal in de 
voorhoede. Waarom? ‘Het stoeien 
met computers en software is een 
beetje mijn hobby. Ik vind het ook fi jn 
als de boel strak en vlekkeloos loopt. 
Daarnaast is er de gevoelde noodzaak. 
We zijn weliswaar een relatief kleine 
praktijk, maar onze populatie behoeft 
over het algemeen veel zorg. Als je 
veel jeugd in je praktijk hebt kun je 
met gemak 4000 patiënten bedienen, 
want die jongeren komen zelden. Die 
oudjes komen wel degelijk en dat be-
tekent dat de werkdruk bij ons soms 
hoog is. Ook de assistentes worden 
overspoeld met vragen en telefoontjes, 
en zoeken naar manieren om het werk 
effi ciënter in te richten. Dan kom je al 
snel bij digitalisering uit. Neem alleen 
al het aantal herhaalrecepten, waar-
voor mensen vroeger een bandje 

moesten inspreken, dat weer helemaal 
afgeluisterd moest worden. Of patiën-
ten stonden aan de balie met een 
doosje in de hand, zo van: “Dit medi-
cijn moet ik hebben.” Nu kan een deel 
van de mensen inloggen in het portaal 
en daar zien welke medicatie ze ge-
bruiken. De rest is kinderspel: vinkje 
aanklikken en drukken op “herhalen”. 
Vervolgens ontvang ik het verzoek in 
mijn autorisatielijst en stuur het recht-
streeks naar de apotheek. Er komt 
geen assistente meer aan te pas. We 
zijn ook gestart met e-mailconsulten, 
momenteel zestig per maand. Ik hoor 
van patiënten dat ze het heel fi jn vin-
den dat die mogelijkheid wordt gebo-
den.’

Hoe stimuleren jullie patiënten om 
gebruik te maken van de digitale 
mogelijkheden? ‘We hebben fl yers la-
ten drukken, die in de spreekkamer 
liggen. Als mensen op het spreekuur 
komen geef ik ze een folder mee waar-
in staat hoe ze een account kunnen 
aanmaken. Het is altijd een beetje af-
tasten om te achterhalen of iemand 
met een computer overweg kan. Als ze 
een e-mailadres hebben zit dat meest-
al wel snor. Verder staat op onze web-
site uitleg over de digitale mogelijkhe-
den. Ook de jaarlijkse voorlichtings-
avond met de ouderenbond is een 
goede manier om mensen te bereiken. 
Alleen kon dat in 2020 vanwege coro-
na niet doorgaan.’

Beïnvloed de pandemie ook op ande-
re terreinen de voortgang van 
OPEN? ‘Je merkt dat het plannen van 
bijeenkomsten waarop je met elkaar 
kunt sparren wat stroperig verloopt, 
want het moet allemaal online. Ook 
merk je dat huisartsen erg bezig zijn 
met perikelen rond de vaccinatie, 

waardoor OPEN niet langer prioriteit 
heeft. We zullen dus wel vertraging 
oplopen. Tegelijkertijd heeft het afge-
lopen jaar ons wel geleerd dat digitali-
sering voor verlichting van de werk-
druk zorgt. Praktijken die al veel digi-
tale mogelijkheden boden, hebben 
daar volop van geprofi teerd.’

Het programma OPEN loopt tot eind 
2022. Wat moet er tot die tijd gebeu-
ren? ‘Op dit moment zijn veel praktij-
ken nog bezig om online inzage te fa-
ciliteren. Een aantal heeft gekozen 
voor het portaal. Anderen wachten tot 
de integratie van PGO en HIS voltooid 
is. In de loop van dit jaar moet het 
technisch mogelijk worden dat het HIS 
kan communiceren met het PGO. Al 
met al hebben we nog een hele weg te 
gaan.’

Een wens? ‘Het zou mooi zijn als over 
pakweg tien jaar het merendeel van 
de patiënten op een digitaal platform 
is aangesloten. Ook voor beeldbellen 
zie ik een gouden toekomst. Oudere 
patiënten die eenzaam zijn, kun je zo 
makkelijker in het vizier houden. En 
als ze met jou kunnen beeldbellen, 
kunnen ze dat ook met anderen. Soft-
waretechnisch is het allemaal moge-
lijk, maar de generatie die daar nu 
baat bij heeft is wellicht te oud om die 
aansluiting nog te vinden. Uitzonde-
ringen daargelaten natuurlijk.’

‘OOK VOOR 
BEELDBELLEN 
ZIE IK EEN GOU-
DEN TOEKOMST’

‘IN DE LOOP VAN DIT JAAR MOET HET 
TECHNISCH MOGELIJ K WORDEN DAT HET 
HIS KAN COMMUNICEREN MET HET PGO’
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 INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

Een onderzoeksverpleegkundige  
via de mail:

‘Beste mevrouw,
Zojuist bent u geweest voor uw eerste infuus 
van de klinische studie. Het blijkt dat wij 
geen gegevens van uw huisarts hebben. Kunt 
u mij de naam en het adres van uw huisarts door-
sturen? Ik kan hem/haar dan via een brief laten 
weten dat u meedoet aan de studie.’

Maar natuurlijk, een kleine moeite. Ik vind het 
belangrijk dat mijn huisarts op de hoogte is en 
zelf had ik deze keuze nog niet doorgegeven.

Stoer
Gedurende twee jaar krijg ik als proefpersoon 
een experimentele behandeling. Op een verve-
lende bijwerking van het eerste infuus na, ervaar 
ik een gunstig effect. Ik vind het stoer om op deze 
manier de medische wetenschap te helpen haar 
grenzen te verleggen. Samen werken aan voor-
uitgang. Daar hoort ook bij: gegevens uitwisselen 
tussen mij en mijn zorgverleners, dus ook de 
huisarts.

De behandeling vindt in twee jaar viermaal plaats 
op een verpleegafdeling. Inmiddels ken ik de 
weg én de verpleegkundige, die blij is met mij als 
vrijwilliger. Saskia heet ze. We lopen door een 
lange gang naar een grote kamer. Na wat koetjes 
en kalfjes start zij daar met meten. Gewicht, 
bloeddruk – ze noteert alles in een papieren dos-
sier. Daarna nemen we mijn dagboek door: eigen 
aantekeningen over veranderingen in mijn ge-
zondheid na het laatste infuus. Daarbij komen 
ook geneesmiddelen aan bod. Saskia vraagt spe-
cifiek naar het gebruik van pijnstillers de laatste 
24 uur en antibiotica de laatste drie weken. ‘Nee’, 
antwoord ik, ‘Geen van beide. Of toch, wacht 
even.’

‘Het is belangrijk om dit te weten om het 
infuus te kunnen toedienen. Als het zie-
kenhuis heeft voorgeschreven kan ik het 
middel terugvinden’, zegt Saskia. Maar het 

was de huisarts die het heeft voorgeschre-
ven en ik heb het niet meer aan mijn dagboek-

je toegevoegd. Hoe komen we er toch achter?

De patiënt biedt uitkomst
Omdat ik kortgeleden een niet pluis uitziend 
wondje aan mijn huisarts wilde laten zien, had ik 
mijn persoonlijke gezondheidsomgeving geacti-
veerd. Ik pak dus mijn telefoon, log in en vind de 
naam van het antibioticum. Lekker snel digitaal. 
Na ruggenspraak met de arts-onderzoeker geeft 
Saskia aan dat de behandeling kan doorgaan.

Het infuus loopt 20 minuten. Wat een hybride 
geheel: klinisch onderzoek en vooruitgang, pa-
pieren registraties en digitale (on)toegankelijk-
heid. Er moet veel kloppen om gegevens goed en 
snel uit te wisselen. Denk aan beleid (welke prio-
riteit krijgt digitalisering?), gedrag (wie regis-
treert en hoe?) en IT-netwerk(en). Daar is lef 
voor nodig.

Erik Gerritsen (secretaris-generaal van het minis-
terie van VWS en voorzitter van het Informatie-
beraad Zorg) haalde najaar 2020 een briljante 
mislukking aan. Het ging toen om leren van im-
plementeren en samenwerken voor een goed kli-
maat voor digitale zorg. Hij zei: ‘We zouden er 
duizend voorbeelden van moeten hebben. […] 
Maak fouten, het liefst kleine. Zet een stapje 
vooruit. Het ergste wat je kan gebeuren is dat dat 
stapje niet werkt. […] Het zijn open deuren waar 
iedereen het mee eens is. Maar als een paar men-
sen zich aangesproken voelen en dit gaan doen, 
boeken we vooruitgang.’ Een oproep aan moedi-
ge mensen. 

info@niccommunicatie.nl
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DIGITALISERING VAN DE EERSTE LIJN

Versnellen en stimuleren 
op het menu

In het hoofdlijnenakkoord zijn middelen vrijge-
maakt om digitalisering in de eerste lijn te sti-
muleren en te versnellen. InEen, LHV en ZN heb-
ben een menukaart gemaakt met concrete on-
derwerpen en projecten waarover regionaal af-
spraken gemaakt kunnen worden. Hoe smaakt 
dit menu in de praktijk? We vroegen het Aty de 
Ruiter, manager Digitalisering en innovatie bij 
regio-organisatie UNICUM Huisartsenzorg.

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Hoe heeft UNICUM een keuze gemaakt uit het me-
nu en welke rol hebben de aangesloten huisartsen 
hierin? ‘Het uitgangspunt bij alle activiteiten van 
UNICUM zijn de regioplannen waarin de huisartsen 
in onze regio’s Zuidoost-Utrecht en Lekstroom hun 
ambities en doelen voor de komende jaren hebben 
geformuleerd. Toen er vanuit het hoofdlijnenak-
koord (HLA) geld beschikbaar kwam voor digitalise-
ring hebben we eerst gekeken welke onderwerpen al 
in de regioplannen stonden. Het versterken van de 
regionale infrastructuur en regionale zorginhoudelij-
ke projecten kwam daar sterk uit naar voren. In vak-
commissies en algemene ledenvergaderingen be-
spraken we deze focus nogmaals met de huisartsen. 
Vervolgens hebben we conform de indicatoren van 
het HLA afspraken gemaakt met Zilveren Kruis om 
digitalisering in onze regio’s te versnellen. Om het 
HLA goed te laten landen heb je een regionale orga-
nisatiestructuur nodig. Die is bij UNICUM de afgelo-
pen jaren vormgegeven en daar hebben we nu voor-
deel van. Dat merken we bijvoorbeeld bij het imple-
menteren van OPEN en ook in dit traject van ver-
sneld digitaliseren. Het fundament ligt er en 
daardoor kunnen we direct aan de slag.’

Digitaliseringsvraagstukken zijn te complex ge-
worden voor individuele praktijken. Een regionale 
aanpak ligt voor de hand. Maar binnen een regio 
bestaan ook grote verschillen, bijvoorbeeld op ge-
meenteniveau of tussen praktijken. Hoe ga je 
daarmee om? ‘Verschillen zijn er en die blijven er 

Menu regionale digitalisering
1. Versnellen en versterken van de regionale infrastructuur:

a. een eerstelijns-CMIO aanstellen en opleiden;
b. uitwerken van een regionaal plan voor digitalisering;
c. een regionaal HIS-selectietraject;
d. opzetten van de regionale ICT-ondersteuning voor 

huisartsenpraktijken.
2. Versnellen en versterken van regionale (zorginhoude-

lijke) projecten:
a. organiseren van noodzakelijke gegevensuitwisseling 

voor samenwerking met ziekenhuis of wijkverpleging;
b. regionaal invoeren van veilige communicatie;
c. beproeving van e-healthtoepassingen in regionale 

setting.
3. Datamanagement:

a. versterking van eigen informatiepositie voor betere 
sturing, versterken van de zorg door risicostratificatie 
en beslisondersteuning.

‘NATUURLIJK ZIT NIET 
IEDEREEN TE SPRINGEN 
OM VERNIEUWING’
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ook. Elke gemeente en elke praktijk heeft een eigen 
identiteit. Dat is juist heel boeiend. Het is de kunst 
om optimaal gebruik te maken van elkaars kennis en 
ervaring, zonder dat daarmee alle couleur locale ver-
loren gaat. Als het gaat om de infrastructuur die sa-
menwerking en delen mogelijk maakt, is overeen-
stemming wél essentieel. Op dat punt moet je een 
gezamenlijke keuze maken. Dan kun je als huisart-
sen het voortouw nemen in regionale samenwerking 
en dat is belangrijk, want het brondossier moet hier 
naar mijn idee leidend in zijn. Daarin komt alles sa-
men: medicatie, correspondentie met ketenpartners, 
episodes, verwijzingen. Het is daarom het ideale ver-
trekpunt voor regionale samenwerking. Wij hebben 
gekozen voor VIPLive als ons regionale gezondheids-
platform. Dat ondersteunt samenwerken in ketens 
en maakt met de VIPapp veilig digitaal overleg met 
betrokken zorgprofessionals, patiënten en mantel-
zorgers op een eenvoudige manier mogelijk. Deze 
infrastructuur is gekoppeld aan de HISsen die onze 
huisartsen gebruiken. Dat geldt ook voor de Zorg4-
applicatie die de huisartsenzorg digitaal toegankelijk 
maakt voor patiënten. Zij kunnen bijvoorbeeld via 
een app afspraken plannen, herhaalmedicatie bestel-
len en hun dossier inzien. Dit is in Zeist zo’n succes 
dat het daar inmiddels is uitgegroeid tot een multi-
disciplinair platform binnen de O&I – een ontwikke-
ling waar andere gemeenten met interesse naar kij-

ken en gebruik van kunnen maken. We zetten de di-
gitaliseringsgelden onder andere in om met behulp 
van de VIPapp en Zorg4 regionale samenwerking 
verder te vormen en te versterken.’

Wanneer is een vernieuwing geslaagd? ‘Als de nieu-
we werkwijze geborgd is en het werken ermee busi-
ness as usual is geworden, met blijvende aandacht 
voor het gebruik en verbetermogelijkheden. Het is 
niet zo dat per se alle praktijken ermee aan de slag 
moeten zijn. Neem bijvoorbeeld het beeldbellen. Dat 
is in de ene praktijk een blijvend succes en de andere 
wil er liefst zo snel mogelijk weer vanaf. Dat kan te 
maken hebben met de populatie of met persoonlijke 
voorkeuren. We willen de drempel om met een der-
gelijke tool te gaan werken zo laag mogelijk maken. 
We helpen op technisch vlak, verzorgen nascholing 
waar nodig en brengen collega’s met elkaar in con-
tact: huisartsen, maar ook poh’s, praktijkmanagers 

‘HET IS DE KUNST OM OPTI-
MAAL GEBRUIK TE MAKEN 
VAN ELKAARS KENNIS EN 
 ERVARING’

Aty de Ruiter
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en assistenten. Zodat zij elkaar weten te 
vinden, kennis kunnen delen en elkaar 
kunnen vertellen wat het oplevert. Waar 
de een beeldbellen als een uit nood ge-
boren alternatief ziet, heeft de ander 
ontdekt dat hij hierdoor zijn praktijk-
ruimte efficiënter kan gebruiken en een 
extra poh kan inzetten. Zo breng je el-
kaar op ideeën. Of het iets voor jou is 
bepaal je uiteindelijk zelf.’

Nemen huisartsen zelf het initiatief 
om digitalisering te versnellen? ‘Een 
heel leuke vraag kreeg ik laatst van een 
huisarts in de regio Lekstroom. In zijn 
woonplaats verbouwen ze industriële 
panden tot woonruimte voor starters. Er 
komen circa vierduizend, vooral jonge 
mensen te wonen. De huisartsen willen 
bekijken hoe zij het gebruik van digitale 
mogelijkheden in de huisartsenzorg zo 
veel mogelijk kunnen stimuleren. Een 
prachtig project! En als zo’n vraag uit 
de regio komt, weet je dat er draagvlak 
is en bereidheid om bijvoorbeeld een pi-
lot te draaien. Natuurlijk zit niet ieder-
een te springen om vernieuwing. Wij 
verplichten dan ook niets. Het is wel 
een feit dat patiënten steeds meer ver-
anderen in zorgconsumenten die hun 
zaken online regelen. Ook heb je te ma-
ken met wet- en regelgeving, waardoor 
niet alles een vrije keuze is. Door huis-
artsen zo goed mogelijk te ontzorgen, 
hoop ik dat zij vooral de voordelen van 
digitalisering ervaren en er zo enthousi-
ast over raken en blijven. “Het moet je 
niet gek maken, het moet je ondersteu-
nen” is het credo.’ 

‘HET MOET JE 
NIET GEK MAKEN, 
HET MOET JE 
ONDERSTEUNEN’

 

‘Kijk meneer De Jonge, dit is uw 
medisch dossier.’ Meewarig kijkt 
de man van middelbare leeftijd 
naar mij, naar het beeldscherm en 
weer naar mij. ‘Dit zijn uw proble-
men en episodes, hier is de SOEP, 
daar ziet u uw medicatie en dit 
zijn de labuitslagen. Oh en hier 
alle correspondentie vanuit het 
ziekenhuis.’ Meneer De Jonge 
heeft al veel gezien in zijn leven, 
maar dit nog nooit. ‘Ik dacht dat 
mijn hele medische geschiedenis 
goed door jullie beheerd werd?! 
Deze prehistorische lay-out doet 
pijn aan m’n ogen. Ik verwachtte 
zoiets moderns als het corona-
dashboard – overzichtelijk, up-to-
date, volledig en juist. Maar dit, 
dit is onprofessioneel! Je hebt to-
taal geen overzicht. En dat kleine 
beeldscherm helpt ook niet mee. 
Kan je het scherm niet eens maxi-
maliseren? En neem nou deze 
medicatie, die gebruik ik helemaal 
niet meer. En die operatie, dat was 
links, niet rechts. En waar zijn de 
labuitslagen uit het ziekenhuis 
dan?’

Ik laat hem even rondklikken in 
het HIS. ‘Het lijkt wel een dag-
boek, die episodes, waarom is dat 
niet geordend?’ Hij scrolt einde-
loos naar beneden en ontdekt de-
zelfde klacht minimaal zeven keer. 
‘Weten jullie niet dat ik maande-
lijks getest ben op corona? En mijn 
vaccinaties, die staan nergens? Is 
dit allemaal niet gekoppeld met de 

Tijd voor nieuwe schoenen

GGD? En dit vinkje voor LSP hoort 
groen te zijn, want ik heb toch al 
toestemming gegeven bij de apo-
theek?!’

Meneer De Jonge kwam eigenlijk 
voor een verwijzing naar de podo-
therapeut. Voor ik het weet heeft 
hij zelf Zorgdomein geopend en 
help ik hem met inloggen. Intus-
sen gaat hij naar de wc, want dit 
hele proces duurt hem te lang. Als 
hij terugkomt blijkt de podothera-
peut niet aangesloten op Zorgdo-
mein, dus zet ik hem aan het werk 
om het handmatig te doen. Mag 
hij een keer zelf alle relevante 
episodes selecteren. Stampvoetend 
raakt hij verstrikt in de krochten 
van het HIS. Al zijn zojuist getypte 
tekst is weer weg. Geen auto-save, 
dus hij kan weer opnieuw begin-
nen. Als hij eindelijk klaar is 
vraagt hij nog om de uitslag van 
een recente X-voet. Deze staat nog 
in het postvak, dus laat ik hem 
ook even zien hoe dat altijd hand-
matig gekoppeld moet worden. Na 
meermaals uitleggen en veel diep 
gezucht lukt het.

Tot overmaat van ramp loopt het 
HIS vast. Zweetdruppeltjes pare-
len blinkend op zijn voorhoofd, 
maar hij geeft niet op. Na drie 
rondjes van hetzelfde liedje bij de 
servicedesk krijgt hij contact. Ze 
doen hem de hugoaanse belofte 
dat het binnenkort allemaal gere-
geld wordt, echt.
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Tijd voor nieuwe schoenen

Opnieuw opstarten, inloggen... 
Het wachtwoord heeft hij al inge-
vuld, want iedereen weet wel dat 
dat iets met “Welkom” is. En we 
kunnen verder... Tenminste, dat 
dacht hij. Een update wordt onge-
vraagd gestart.

‘Ik heb trouwens nieuwe schoe-
nen, met ingebouwde stappentel-
ler en Bluetooth. Kunnen we dat 
zo koppelen met mijn dossier?’ Ik 
schud van nee, terwijl we samen 
wachten tot zijn dossier weer ver-
schijnt. ‘O ja, mijn zoontje heeft 
nog een recept nodig. Ik regel dat 
zelf wel even.’ Eerst moet hij na-
tuurlijk zijn eigen dossier volledig 
invullen, want twee dossiers tege-
lijk openen is onmogelijk. Ik moet 
hem meermaals wijzen waar hij 
ook alweer aan het typen was, 
want het hele scherm wordt ge-
vuld met van alles, behalve met de 
regels om de SOEP te noteren. Hij 
opent de kalender om zijn zoontje 
aan te klikken, maar er valt niets 
door te klikken. Handmatig zoekt 
hij zijn zoontje op en maakt een 
recept. Hoezo kan hij maar vier 
tekens invoeren om te zoeken? En 

waarom komt dan bijna alle be-
schikbare medicatie in Nederland 
als resultaat uit zijn zoekopdracht?

Zolang we in het dossier van de 
familie De Jonge zitten, hebben 
we geen zicht op de agenda, dus 
de overige patiënten kunnen nog 
wel even wachten. Meneer De 
Jonge maakt ook gelijk maar een 
verwijzing voor de fysio voor zijn 
zojuist ontstane muisvinger. Hij 
eist dat ik een ander HIS aanschaf. 
Ik moet hem teleurstellen met de 
mededeling dat er geen enkel HIS 
op de markt is dat alle voorgaande 
frustraties oplost. En daarbij is de 
transitie naar een ander HIS heel 
veel werk, komen data op andere 
plaatsen terecht, worden ze an-
ders gepresenteerd of gaan ze 
zelfs helemaal verloren door het 
gebrek aan standaardisatie in Ne-
derland. Ik stel dus voor dat hij 
zijn invloed en connecties gebruikt 
om dit aan te pakken. Hij begint 
over marktwerking en een andere 
crisis die nu prioriteit heeft, dus ik 
zeg hem dat ik dan zelf de schoen 
wel aantrek.

En zo geschiedde, samen met col-
lega huisarts Pieter van Tiel uit 
Uden en een heel ontwikkelteam 
zijn we bezig om een toekomstbe-
stendig HIS te bouwen. Gebruiks-
vriendelijk, overzichtelijk, met 
moderne lay-out, ook op mobiel en 
tablet, spraakherkenning en -be-
sturing, open source en volgens de 
laatste standaarden. Zo kan het 
nieuwe HIS maximaal koppelen 
en uitwisselen met de apotheek, 
de HAP, het ziekenhuis en andere 
organisaties. Daarnaast kunnen 
andere partijen makkelijk koppe-
len en integreren om nuttige func-
tionaliteiten toe te voegen. Uiter-
aard allemaal volgens de laatste 
veiligheidsstandaarden en wet- en 
regelgeving. Rond begin 2022 zal 
de lancering plaatsvinden. We 
houden ons aanbevolen voor alle 
wensen, ideeën, suggesties en 
huidige frustraties die opgelost 
moeten worden. 
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NEN7513 – NORM VOOR LOGGING

Laten zien dat we veilig met 
de gegevens omgaan

De NEN7513 is er niet voor niets ge-
komen. We zijn als maatschappij 
steeds alerter op het voorkómen van 
lekken van gegevens uit allerlei syste-
men. Zorgsystemen liggen vanzelf-
sprekend onder een vergrootglas. Als 
zorgverleners hebben we daarbij een 
dilemma: we willen immers ook de 
gegevens goed beschikbaar hebben 
voor de zorg aan de patiënt, dus niet 
te veel toegangspoortjes. Liever willen 
we elkaar kunnen vertrouwen. Log-
ging helpt daarbij. Daarop is de norm 
gericht, daartoe zijn de overzichten 
gekomen.

Wat gaan we bewaken?
Twee zaken verdienen vooral onze 
aandacht: onterechte inzage in dos-
siers door medewerkers en onbedoeld 
lekken door vaak geautomatiseerde 
grote exports diep vanuit het systeem. 
Enkele voorbeelden van inzage door 
medewerkers: een tijdelijke praktijkas-
sistente licht alle dossiers van het 
kerkgenootschap door, een huisarts 
raadpleegt vanaf de HAP het dossier 

van een ex-patiënt, een dossier van 
een BN’er (of collega) is onwaar-
schijnlijk vaak bekeken. En wat betreft 
exports: tijdens een onderzoek naar 
privacy in eerstelijnszorgpraktijken in 
2012 kwam aan het licht dat er vele 
exports plaatsvinden naar derden, 
vaak buiten het gezichtsveld van de 
praktijkhouder.
Dit soort zaken gaan we leren opspo-
ren. Overigens: met logging zullen we 
geen hacks vinden.

Naleving NEN 7513 is niet 
vrijblijvend
Hoewel de luchtige inleiding wellicht 
anders doet vermoeden: naleving van 
de NEN7513 is verplicht. De norm is 
een uitwerking van paragraaf (12.4) 
uit de NEN 7510. De IT-leverancier 
moet zijn gecertificeerd voor de nale-
ving, u als praktijk moet kunnen laten 
zien dat u de norm naleeft. Dat houdt 
in dat u de nieuwe overzichten ge-
bruikt en erop acteert. Zie het kader 
over de casus HAGA over de wijze 
waarop de rechter dit uitlegt.

Aanleiding voor het thema logging in deze SynthesHis is 
de nieuwe eis uit de NEN7513-norm (revisie 2018) dat elk 
zorginformatiesysteem loggingoverzichten moet kunnen 
produceren. Dit artikel gaat in op de nieuwe eisen. En op 
de vraag waarom u als praktijkmanager hier energie in zou 
moeten stoppen. 

CARINKE BUITING
C.BUITING@NHG.ORG 

Casus Haga
Bij de casus HAGA uit 2019 
speelde het volgende. Uit prakti-
sche overwegingen hadden veel 
medewerkers toegang tot veel 
dossiers. Inzage werd gelogd. 
Maar de logging werd niet ge-
controleerd. Een klokkenluider 
wees op geklets in de gang over 
de inzage in het dossier van een 
BN’er. Met de logging kon wor-
den vastgesteld dat er op grote 
schaal sprake was van onterechte 
inzage. De boete van de Autori-
teit Persoonsgegevens was dui-
delijk: € 450.000. In de toelich-
ting wees de rechter op de nood-
zaak van controle. Het misbruik 
was dan wellicht al eerder naar 
boven gekomen. Niet in alle ge-
vallen zal een signalering een 
onterechte toegang betreffen, zei 
de rechter, maar ook het bespre-
ken van opvallende situaties met 
medewerkers draagt bij aan het 
bewustzijn.

Bespreek de logging met medewerkers, 
is het devies. Wees daar ook duidelijk 
in: logging helpt dat we elkaar en de 
patiënt kunnen laten zien dat we veilig 
met de gegevens omgaan. Maak duide-
lijk dat bewust lekken kan leiden tot 
ontslag op staande voet.

Onweerlegbaar vastleggen
De norm beschrijft de gebeurtenissen 
en wat daarover moet worden vastge-
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legd (zie het kader over NEN7513). 
Anders dan bij logging voor systeem-
herstel worden hier niet de inhoud, 
maar de metagegevens vastgehouden, 
zoals wie wat, waarom en met welke 
controles vooraf.
De logging moet het mogelijk maken 
achteraf onweerlegbaar vast te leggen 
welke ‘gebeurtenissen’ binnen het EPD 
hebben plaatsgevonden. De patiënt 
heeft het recht te weten wie inzage 
heeft gehad en kan (in de toekomst) 
nagaan of zijn toestemming is nage-
leefd. De zorginstelling kan nagaan of 
inzage is gedaan in het kader van een 
behandelovereenkomst. De toezicht-
houder kan onderzoek moeten doen in 
het kader van wettelijke bevoegdhe-
den. Let op: voor al deze belangheb-
benden moet het IT-systeem aparte 
rollen hanteren.
Elke operationele gebeurtenis (H6) 
wordt gelogd. Maar daarnaast worden 
ook acties gelogd die mogelijk gerom-
mel met de logging zichtbaar maken. 
Denk aan de medewerker die zichzelf 
rechten toekent, een grote export doet 
en de rechten weer intrekt. Dat wilt u 
graag terugzien op uw overzicht.

Van elke gebeurtenis worden details 
opgeslagen, zoals CRUDE (create, 
read, update, delete, execute), tijdstip, 
uitkomsten van toegangscontroles, ge-
bruik van de noodknop en of de raad-
pleging is gelukt. Dat laatste laat zien 
of er data zijn gelekt, maar geeft ook 
inzicht in lukrake zoekacties. De ge-
bruiker kan een eigen medewerker 
zijn, maar ook iemand van buitenaf, 
bijvoorbeeld via het LSP.

Voor de patiënt: overzicht 
inzage in diens dossier
H5.2 en bijlage A uit de norm geven het 
vereiste overzicht voor de patiënt. De 
norm zegt ook (H9) hoe u dat regelt 
met inachtneming van privacy-eisen 
(zie hiervoor het kader over privacy):
a via toegang op afstand;
b vanuit een daartoe ingerichte plek 

bij de organisatie;
c op verzoek van de patiënt met as-

sistentie van een zorgverlener of 
ondersteuner; 

d anderszins.

Vanwege de beoogde privacy voor de 
patiënt hebben a) en b) de voorkeur.

Relevante zaken uit de NEN7513 
voor het vervaardigen van overzichten

Figuur 1. 
Inzage voor 

de patiënt

H1: elke norm geeft in H1 altijd het 
onderwerp en toepassingsgebied. In 
deze norm gaat het om de eisen rond 
registratie van toegang tot alle elek-
tronisch vastgelegde persoonlijke 
gezondheidsinformatie, en de norm 
geldt voor alle organisaties die deze 
informatie verwerken. 

H5 geeft de drie groepen belangheb-
benden: de cliënt (patiënt), de zorgin-
stelling en de toezichthouder.
H6 geeft de te loggen gebeurtenis-
sen. Dit zijn operationele gebeurte-
nissen en gebeurtenissen rond inre-
gelen van toegang.
H7 geeft de te loggen gegevens: 

elke gebeurtenis resulteert in een ge-
detailleerde logregel in het logbe-
stand.
H9 geeft de vereiste weergaven: één 
overzicht voor de patiënt, twee over-
zichten voor de praktijk.
Bij lage A geeft voorbeelden bij de 
overzichten.

De patiënt kan een periode selecteren 
en ziet dan alle inzage (zie fi guur 1). 
De patiënt ziet de datum, wie het dos-
sier heeft ingezien, soms diens naam, 
altijd de rol van die persoon en de 
verantwoordelijke voor de inzage. Hij 
leest om welk dossierdeel het ging en 
of het inzage betrof of eventueel ook 
een actie.

Het mag en lijkt handig om bij gelijk-
soortige inzage alleen de eerste inzage 
op die dag te vermelden.

Overzichten voor de 
huisartsenpraktij k
H5.3 en bijlage A uit de norm geven 
de twee vereiste overzichten voor de 
zorginstelling (zie fi guur 2).
Dagoverzicht inzage via de huisartsen-
praktijk: de praktijkhouder ziet bij in-
zage vanuit de eigen praktijk de naam 
en rol van de gebruiker. Bij inzage 
vanuit andere organisaties ziet hij die 
organisatie en aantallen. ‘Noodknop’ 
in de laatste kolom wil zeggen dat de 
gebruiker geen toegang kreeg vanuit 
zijn rechten, maar inzage toch nodig 
achtte.
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Elk dagoverzicht verdient uw aan-
dacht. Dat mag ook wekelijks achteraf.
Voor een overzicht van de inzage door 
een medewerker selecteert de praktijk-
houder een periode om alle dossiers te 
zien die de medewerker heeft inge-
zien, met tijdstip (zie fi guur 3). Let op: 
hier worden álle raadplegingen ge-
toond, dus niet zoals bij de patiënt al-
leen de eerste op die dag.
Dit overzicht gebruikt u alleen als daar 
aanleiding voor is.

Werken met de overzichten
Hoe werkt u nu met zo’n overzicht? 
Tip 1: ga aan de slag met de overzich-
ten en bespreek die met de medewer-
kers. Laat hen uitleggen welke inzage 
ze deden. Loop de exports na. Preven-
tie is de belangrijkste winst. Tip 2: 
grijp incidenten aan om samen van te 
leren. Bijvoorbeeld wanneer een pati-
ent een klacht uit over inzage door uw 
medewerker: pluis het uit.

Je hebt écht hulp aan de overzichten 
als de toegang goed is geregeld
De overzichten worden nog waarde-
voller als de toegang goed is geregeld. 
Dat het vinkje onder Noodknop aan-
geeft dat inzage noodzakelijk was. En 
de afwezigheid ervan dat inzage klop-
te. Het voert te ver om het inregelen 
van toegang hier uit te werken.

Privacy
Waarom mag de huisarts niet 
alle inzage in het HIS zien?
Stel dat een patiënt een soa-kli-
niek toestemming gaf om gege-
vens op het halen in het HIS. Dan 
ziet de huisarts wél dat een dos-
sierdeel is opgevraagd, maar niet 
door wie. Vergelijk de apotheker: 
veel zorgverleners zullen daar 
informatie over medicatie kunnen 
opvragen. De patiënt zal het 
prettig vinden dat in de apotheek 
niet bekend wordt wie die opvra-
gers zijn.
Het is dus ook niet zo dat de 
huisarts moet waken over het 
dossier van de patiënt! De huis-
arts moet wél waken over het 
inzagegedrag van de eigen me-
dewerkers, inclusief inzage die zij 
elders doen, dus bijvoorbeeld in 
het ziekenhuisportaal. En omge-
keerd waakt het ziekenhuis over 
opvragingen bij de huisarts. Als 
iedereen logt volgens de 
NEN7513 is de cirkel rond.

Privacy van de medewerker
De naam van de medewerker 
staat niet op het overzicht van de 
patiënt. De naam van de verant-
woordelijke voor inzage staat 
daar wel op.

Meer lezen? 
U kunt de norm zelf gratis downloa-
den bij NEN. Richtlijn BEIS II (Nictiz 
en NHG, 2017) geeft een handig over-
zicht van de manier waarop u kunt 
controleren of uw praktijk en HIS aan 
de eisen voldoen. Die eisen zijn opge-
steld samen met de leveranciers en 
nog steeds geldig. 
In mei dit jaar volgt een update van de 
praktijkwijzer informatiebeveiliging 
van NHG, InEen en LHV, waarin dit 
onderwerp verder wordt uitgewerkt, 
inclusief het regelen van toegang.

Contact
Hebt u na het lezen van dit artikel, de 
norm of de Richtlijn BEIS nog andere 
vragen? U kunt die altijd stellen aan 
Carinke Buiting van het NHG: c.bui-
ting@nhg.org. NEN is onlangs gestart 
met de geplande revisie van de 
NEN7513 om in het bijzonder de ge-

Figuur 2. Dagoverzicht inzage 
via de huisartsenpraktĳ k

Figuur 3. Inzage door een medewerker

bruikservaringen te verwerken. 
Uw input – hoe kan het nog beter – 
is daarin welkom. Dat kan recht-
streeks via NEN of via Carinke Bui-
ting. 
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CGM-HUISARTS
Beoordelen van 
 dossierraadplegingen 
via toegangslog

Vanwege de landelijke eisen van de 
strengere NEN-normen is er veel 
werk verricht om de HISsen hier-
aan te laten voldoen. Zo ook bij 
CGM-HUISARTS. Iedere handeling 
verricht in of opening van een pati-
entdossier in het HIS wordt vanaf 
versie 2.18 strikter dan tevoren ge-
monitord. 

Het controleren van handelingen 
die gepaard gaan met wijzigingen 
in het dossier kan al veel langer. 
Het zal dus met versie 2.18 verder 
zijn uitgebreid. Dan wordt bijvoor-
beeld ook alleen inzien vastgelegd. 
Daarnaast kan ook wat is gewijzigd 

worden getoond, waarbij het dus 
om een dossierregel of episodere-
gel gaat. 

Het maken van de overzichten is 
heel eenvoudig. Onder het boven-
balkmenu Stamgegevens staat in 
het pull-downmenu het onderdeel 
Toegangslog. Bij het aanklikken 
verschijnt een scherm dat de mo-
gelijkheid biedt om verschillende 
overzichten te produceren (zie fi -
guur 1). Zo kunt u bijvoorbeeld 
een overzicht per praktijk of per 
medewerker (fi guur 2) of per pati-
ent maken. U kunt zelfs een over-
zicht over één bepaalde periode 

produceren dat voor de patiënt zelf 
is bedoeld. In de overzichten kunt 
u zien hoeveel dossierraadplegin-
gen er op een bepaalde datum zijn 
geweest, al dan niet met gedane 
aanpassingen in het dossier en wie 
deze heeft aangebracht. Deze in-
formatie kan op verschillende ma-
nieren worden beoordeeld. Het be-
langrijkste is dat de informatie kan 
worden ingezien door de functio-
naris in het kader van de AVG. 
Maar ze kan ook voor anderen be-
stemd zijn. Het is immers mogelijk 
om de patiënt zelf een rapport te 
geven waarin staat wie en wanneer 
zijn of haar dossier heeft ingezien.

Figuur 1. Een keuze uit verschillende overzichten
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In vorige tips en trucs over CGM-
HUISARTS is al eens beschreven 
hoe gegevens in een patiëntdossier 
kunnen worden afgeschermd. Zo 
kunt u in het dossierscherm regels 
selecteren om deze te blokkeren 
voor LSP-communicatie. Deze 
functionaliteit kan per regel bepa-
len wat er geblokkeerd is en wat 
niet.

Bovendien is er een blokkade mo-
gelijk op het niveau van een heel 
specifi eke episode. Zo kunt u er in 
het episodeoverzichtsscherm voor 
kiezen om per episode één bepaal-
de episode te blokkeren. Dit wordt 
in de andere schermen zichtbaar 
gemaakt door een icoontje op de 
episoderegel (zie fi guur 3). Deze 
episodetitel en alle aan deze episo-
de gekoppelde dossierregels zijn 
dan geblokkeerd voor LSP-commu-
nicatie.

Wilt u alle gegevens voor LSP-com-
municatie afschermen, dan is dat 

Figuur 2. Het overzicht per medewerker

alleen mogelijk door het patiënt-
dossier helemaal te blokkeren. Dat 
zou u kunnen doen omdat sommi-
ge dossiergegevens als niet het he-
le dossier geblokkeerd is toch raad-
pleegbaar blijven voor andere bij 
het LSP aangesloten zorgverleners, 
terwijl de patiënt dat niet wil. 

Wanneer u het dossier helemaal 
blokkeert zal dat de belangrijkste 
reden voor de onderlinge commu-
nicatie tenietdoen. De doelstelling 
van de HIS-communicatie tussen 
zorgverleners is immers het voor-
komen van medische fouten, voor-
al wat betreft medicatie.

In de nabije toekomst zullen dos-
sierhouders op elk patiëntdossier 
dus veel onderhoud moeten ple-
gen. Voor de communicatie van het 
dossier met een andere zorgverle-
ner of derde via LSP zal rekening 
moeten worden gehouden met wat 
de patiënt wenst. Ieder nieuw con-
tact, elke aanpassing in het dossier 

zal bij iedere gebruiker de volgen-
de vraag geven: ‘Mag de inhoud 
hiervan zichtbaar zijn buiten het 
dossier zelf?’ Wanneer de patiënt 
wil dat er een blokkade komt, kan 
die het beste direct na vastlegging 
worden gerealiseerd.

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

Figuur 3. Een 
icoontje toont 

welke episode is 
geblokkeerd voor 

LSP-communicatie
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Voor het dagelijks werk van mede-
werkers van een huisartsenprak-
tijk, of dat nu de huisarts, assisten-
te of de praktijkondersteuner is, is 
toegang tot de medische gegevens 
van de patiënten onontbeerlijk. 
Vrijwel altijd gebeurt inzage met 
de juiste reden en intentie. Toch 
kan raadpleging van deze gege-
vens ongewenst en onterecht zijn. 
Het bijhouden van een toegangslog 

gelogd. In MicroHIS wordt niet ge-
logd:

• welk onderdeel van het patiën-
ten dossier is bekeken;

• wie welke informatie heeft 
 toegevoegd;

• wie welke informatie heeft 
 gewijzigd;

• wie welke informatie heeft 
 verwijderd

maakt het mogelijk om dit onge-
wenste gedrag zichtbaar te maken. 
Regelmatige controle is wenselijk, 
zodat, weliswaar achteraf, maatre-
gelen genomen kunnen worden.

In MicroHIS wordt vastgelegd wie, 
wanneer welk patiëntendossier 
raadpleegt. Om te waarborgen dat 
de logging overzichtelijk blijft, 
worden er ook heel veel zaken niet 

MicroHIS
Wie heeft inzage 
 (gehad) in patiënt-
gegevens?

Figuur 1. Het auditlog per medewerker
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Ook het raadplegen van werkblad-
gegevens vanuit de agenda wordt 
niet gelogd.

De logging is eenvoudig op te roe-
pen. Start het programma MHXAu-
ditLogViewer. Log in met gebrui-
kersnaam en wachtwoord.

Kies voor zoeken op medewerker 
en de te raadplegen periode (de-
fault staat deze op de laatste 
maand). U ziet nu welke dossiers 
zijn geraadpleegd en van welke pa-
tiënt gegevens naar buiten zijn ge-
stuurd, verwijzing gemaakt en SSO 
export. SSO staat voor Single Sign 
On, dat wil zeggen dat via een au-
tomatische inlog naar een ander 
programma gekoppeld wordt. 
Denk aan gegevens die uitgespoeld 

worden naar Zorgdomein, VIPlive, 
Ksyos, NHG-Doc, Prescriptor EVS 
(zie fi guur 1).

Daarnaast kan een patiënt inzage 
verzoeken in de toegang tot zijn 
dossier. Hiervoor kunt u in de 
MHXAuditLogViewer zoeken door 
het HIS-nummer of het BSN van 
de patiënt in te voeren en de te 
raadplegen periode te kiezen (de-
fault staat deze op de laatste 
maand; zie fi guur 2). Ook hier is te 
zien welke gegevens naar buiten 
zijn gegaan, waaronder ook LSP-
bevraging en MEDOVD-export.

Deze data kunt u desgewenst kopi-
eren naar het klembord via de 
knop Kopieer selectie en vervol-
gens in een andere toepassing 

plakken, bijvoorbeeld Excel of 
Word, en zo aan de patiënt geven.

‘Primaire preventie’
Zoals gezegd gaat het hier om con-
trole achteraf, terwijl ‘preventie’ 
bestaat uit het opsporen van mede-
werkers die misbruik maken van 
hun toegang tot de gegevens, om 
herhaling te voorkomen.

Is er dan helemaal geen ‘primaire’ 
preventie mogelijk? Jazeker.

• De patiënt wil niet dat zijn ge-
gevens worden uitgespoeld voor 
het LSP: registreer bij opt-in ge-
gevens gevraagd, maar geen 
vinkje bij akkoord, dus feitelijk 
opt-out. Er is dan ook geen toe-
gang door de tijdelijke corona-
opt-in.

• Delen van het dossier kunt u af-
schermen voor bevraging van 
buiten door ze als privacygevoe-
lig te markeren. Zie hiervoor de 
tip en truc in SynthesHis num-
mer 1 van 2020.

Figuur 2. Het auditlog per tĳ dsperiode

Figuur 3. Blokkeren 
van de inzage via het 
patiëntenportaal
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Figuur 5. Het toevoegen van een patiënt aan een groep of groepen

Figuur 4. Groepen van patiënten; de medewerker heeft alleen toegang tot deze groep
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Figuur 6. De toegang tot bepaalde ICPC-codes beperken

• In principe kan alleen de pati-
ent zelf inzage krijgen via het 
patiëntenportaal. Maar wanneer 
dit (tijdelijk) toch niet wenselijk 
is, kunt u dit blokkeren. Ga bij 
patiëntgegevens naar het tab-
blad Praktij k en zet het vinkje 
uit bij PS inzage van portaal of 
PGO (zie fi guur 3).

• Voor medewerkers kunt u de 
toegang tot bepaalde patiënten 
beperken. Via de Tweede orde 
bevoegdheid kunt u van patiën-
ten groepen maken. Zo krijgt 
bijvoorbeeld de poh-ggz alleen 
toegang tot die dossiers waar 
hij/zij ook daadwerkelijk be-
moeienis mee heeft.

Ga via systeembeheer naar Autori-
satie – Tweede orde bevoegdheid. 
Hier kunt u een groep met patiën-
ten maken, zoals te zien in fi guur 
4. De patiënten kunt u selecteren 

via een query of handmatig toe-
voegen. Selecteer een patiënt of 
query en klik op Bewerk lidmaat-
schap. Kies de groep waaraan toe-
gevoegd moet worden (fi guur 5).

• Bij de medewerkergegevens van 
de poh-ggz kunt u vervolgens 
aangeven dat deze alleen toe-
gang heeft tot deze groep pati-
enten.

• De toegang tot het dossier kunt 
u voor bepaalde medewerkers 
beperken tot de regels die aan 
bepaalde episodes gekoppeld 
zijn. Deze Derde orde bevoegd-
heid is eveneens in te stellen bij 
de medewerkergegevens. Zoals 
te zien is in fi guur 6 is hiervoor 
een aantal standaardepisode-
groepen ingesteld. Maar het is 
ook mogelijk om hier een eigen 
selectie te maken.

• U kunt privacygevoelige episo-
des voor bepaalde medewerkers 
ook verbergen om onbevoegde 
toegang te beperken. Dit is in te 
stellen door een vinkje te plaat-
sen bij de medewerkergegevens, 
ook zichtbaar in fi guur 6.

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Kijk voor meer Tips en trucs op 
 Haweb in de groep Orego (alleen 
voor leden) verenigingszaken.
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OmniHis-Scipio
Logging van de toegang 
tot de praktij kgegevens 

Voor de beveiliging van de toegang 
tot de dossiers zijn huisartsen eind-
verantwoordelijk. De patiëntgege-
vens in het HIS mogen enkel doel-
matig worden gebruikt. De toegang 
tot het bestand met vertrouwelijke 
gegevens is daarom met een twee-
factorauthenticatie beschermd. In 
OmniHis-Scipio bestaan diverse 
voorzieningen om achteraf te kun-
nen controleren of bevoegde mede-
werkers gegevens ook werkelijk 
doelmatig hebben gebruikt. 

De toegangslog tot het praktijkbe-
stand – wie logde wanneer in – is te 
vinden onder Archief  inloggen 
Bekij k inlog-sessies. De gebruiker 
moet rechten voor het raadplegen 
van de log toegewezen hebben ge-
kregen: Gebruikers  Profi elen 
Algemeen.

Als de toegang tot de gegevens van 
praktijkmedewerkers niet per dag, 
maar over een langere termijn beke-
ken moeten worden, kan daarvoor 

met een gerichte zoekopdracht zicht 
op worden verkregen. Bent u niet 
gewend om met de zoekopdrachten 
te werken, vraag dan om een erva-
ringsdeskundige, zo nodig de ser-
vicedesk, om op basis van uw wen-
sen een zoekopdracht te maken. 
Waarnemers en de eigen praktijk-
medewerkers zitten in verschillende 
gegevensgroepen. Zoek in ‘LOGA’ 
voor de eigen praktijkmedewerkers, 
in ‘WNLG’ voor de waarnemers.

Een andere, nieuwere optie is het 
bekijken van de inloggegevens in de 
hieronder beschreven log (inzage 
van patiëntgegevens door medewer-
kers). Door in dat venster in de 
overzichtslijst te kiezen voor ‘Toon-
Allen’ en vervolgens te sorteren op 
medewerker, krijgt u zicht op de in-
zagegegevens van een medewerker. 

Wie bekeek de gegevens 
van een specifi eke patiënt?
Op een andere plek in het HIS 
 bevindt zich een log die per patiënt 
zichtbaar maakt wie de gegevens 
heeft ingezien: Archief  Beheer 
Toegangslog dossiers (zie fi guur 1 
en 2).Figuur 1. Het openen van de toegangslogdossiers 
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Figuur 2. In de overzichtslĳ st, het linker deel van het venster, wordt in vier kolommen getoond wie op welke datum op een specifi eke tĳ d 
gegevens van een specifi eke patiënt heeft ingezien. Een dossier hoeft niet te worden bewerkt om de gegevens te loggen. Deze rappor-
tage wordt ook wel het `snuffelverslag' genoemd. In de overzichtslĳ st kan een langere of kortere periode (laatste veertien dagen) worden 
getoond. Daarnaast kunt u een apart overzicht maken van de inzage door waarnemers.

In dit venster kunnen twee typen 
overzichten worden gemaakt, alge-
mene en gespecifi ceerde. Met de 
overzichtslijst kan de gehele log, 
een recente reeks (veertien dagen) 
of een reeks van waarnemers wor-
den getoond. In deze lijsten kunt u 
de gewenste informatie zoeken door 
in de verschillende kolommen te 
sorteren, handmatig en op het oog. 
In het eigenlijke venster, het ven-
sterdeel rechts van de overzichts-
lijst, kunt u meer gericht specifi eke 
informatie zoeken met behulp van 
zoekvelden, zoals de gegevens van 
een patiënt, van een medewerker of 
gegevens op een specifi eke datum. 

In het dossier van een patiënt zijn in 
verschillende vensters in het dossier 
beperkingen aan te brengen van 
wat anderen wel en niet buiten het 
HIS kunnen zien. 

Het afschermen van dossierdelen 
kan in de episodelijst op episodeni-
veau en in het journaalvenster op 
journaalniveau. Wanneer een episo-
de is afgeschermd, zal de inhoud 
van alle aan deze episode gekoppel-
de deelcontacten bij externe bevra-
ging niet meer zichtbaar zijn.

In het dossier moet u specifi ceren of 
externe afscherming (LSP, voor de 

waarneming) of voor inzage via het 
portaal (voor de patiënt zelf) moet 
worden ingesteld. Zie hiervoor de 
helpteksten die worden getoond na 
invoeren van het trefwoord ‘afscher-
men’.

Algemene 
toegangsbeperking met 
een wachtwoord
Een patiëntendossier is in zijn ge-
heel achter een wachtwoord te zet-
ten. Zonder wachtwoord kan het 
dossier dan door niemand gezien 
worden. De instelling hiervoor be-
vindt zich in het NAW-venster. 

Een specifi eke 
laboratoriumuitslag
Laboratoriumuitslagen zijn niet voor 
specifi eke medische medewerkers in 
de huisartsenpraktijk onzichtbaar te 
maken. Alle meetwaarden in het 
labvenster van een patiënt blijven 
op de gebruikelijke manier in te 
zien. Wanneer de patiënt dit wenst, 
kunt u een uitslag uit de lijst van la-
boratoriumuitslagen verwijderen. 
Zijn er daar medische redenen voor, 
dan moet u aanvullende registraties 
maken. Een hiv-positieve patiënt 
verdient bijvoorbeeld dan altijd een 
episode B25, B90.01 of B90.02, met 
in het naam- en het beschrijvingveld 
gespecifi ceerd waar het om gaat en 

eventueel wie de ziekte begeleid. 
Deze episode is op de hierboven 
beschreven manier voor inzage te 
beperken.

Zie de helpteksten onder de tref-
woorden: ‘Toegangslog dossiers’, 
‘Dossier-inzage door de patiënt’ 
voor uitgebreide toelichting op de 
logfunctionaliteiten in OmniHis-
Scipio, ook in het kader van OPEN 
(eDossier/OPEN).

 CASPER TOMBROCK
CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM
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In Promedico-ASP is de logging ge-
regeld volgens de voorschriften van 
de NEN 7510. Om inzage te kunnen 
hebben in de logging wordt de func-
tie Inzien logging toegekend via On-

derhoud  Rollen (fi guur 1). Het 
meest logisch is deze toe te kennen 
aan de praktijkbeheerder. Nu kunt u 
via Rapportage  Toegangslog zien 
welke medewerkers op die dag me-

dische dossiers hebben geraad-
pleegd en gewijzigd. Dit geldt ook 
voor waarnemers uit een andere 
Promedico-ASP-praktijk (fi guur 2). 
Door te klikken op de naam van de 

Figuur 1. Het toekennen van de functie Inzien logging aan een rol

Promedico-ASP
Loggingfuncties 
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medewerker komt de lijst met da-
tum, tijdstip, naam, geslacht, ge-
boortedatum en de actie (inzage of 
wijzigen patiëntgegevens of me-
disch dossier) in beeld.
Het afschermen van privacygevoeli-
ge zaken, zoals een hele episode of 
een SOEP-verslag (deelcontact), is 
mogelijk en eerder behandeld in de 
tip en truc van SynthesHis nummer 
1 van 2020. Dit kan allemaal in het 
Deelcontactscherm.
De uitslag van een hiv-test als enige 

Figuur 3. De medicatieaanvraaglog is een handige functie voor de praktĳ k

Figuur 2. Het scherm Toegangslog. Klikken op de regel toont de namen van de patiënten

item afschermen is in Promedico-
ASP niet mogelijk. De hele functie 
Medisch Dossier kan wel ontoegan-
kelijk worden gemaakt voor de ad-
ministratief medewerker via Onder-
houd  Rollen. De functie Rappor-
tage  Logging geeft inzage in het 
openen van het Medisch Dossier per 
medewerker (maximaal een week) 
en per patiënt. De patiënt wordt via 
het patiëntnummer geselecteerd. 
Dit is te vinden via Patiënt  Pati-
entgegevens.

Een voor de praktijk handige log-
gingfunctie is te vinden via Rappor-
tage  Medicatie aanvraag (fi guur 
3). Zo kunt u later nagaan welke 
medicamenten via het patiëntpor-
taal door welke patiënten zijn aan-
gevraagd.
Het is goed om te weten dat al deze 
logginggegevens continu worden 
bijgehouden. Het is een verplichting 
vanuit de overheid, en het werkt.

JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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Figuur 1. Aanvinken wie het dossier 
mag inzien

Promedico-VDF
NEN-logging 

In Promedico-VDF is de NEN-log-
ging terug te vinden onder Rappor-
tage  NEN-logging. Daarbij 
kan onderscheid worden gemaakt 
tussen toegangslog, toegangslog per 
medewerker en toegangslog per pa-
tiënt (zie fi guur 1). Deze Nen-log-

ging is alleen in te zien door de me-
dewerker die de functie logbeheer-
der heeft, die per medewerker toe 
te voegen is. Deze functie staat niet 
standaard aan bij medewerkers. 
De rapportagetoegangslog wordt 
getoond in een overzicht, waar ook 

de inzage in OPEN wordt getoond. 
In het overzichtsscherm worden 
aantallen weergegeven (zie fi guur 
2). Per regel kunt u zien wat de in-
houd van de regel is en dus wat er 
gedaan is. 
De getoonde logging wordt onbe-
perkt bewaard. Elke handeling in 
het dossier wordt vastgelegd en is 
terug te vinden in de rapportage. U 
kunt dus ook terugvinden of iemand 
in het dossier van een patiënt heeft 
gekeken.

Episodes afschermen 
Alle episodes zijn zichtbaar in de 
praktijk. De episodes zijn niet af te 
schermen voor medewerkers van de 
praktijk. Medewerkers zonder toe-
gang tot het medisch dossier (zoals 
administrateurs) kunnen niet in het 
dossier kijken en hebben dus geen 
enkele toegang tot medische gege-
vens. 
U kunt episodes afschermen voor 
derden. Dit kan op twee manieren. 
De eerste verloopt via het tabblad 
Wij zigen episodes (zie fi guur 3). 
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Figuur 2. Het overzichtsscherm van de rapportagetoegangslog

Achter elke episode staat een kolom 
LSP-toestemming (waarneming 
huisartsenpost) en patiënttoestem-
ming (OPEN-inzage). Een vinkje 
aan- of uitzetten is voldoende om 
het delen open te zetten of te blok-
keren. 

Figuur 3. Het tabblad Wĳ zigen episodes

De tweede manier om de episode af 
te schermen is door de episode zelf 
te openen. In dit overzicht kunt u 
een vinkje op de betreffende regel 
aan- of uitzetten. 
Een hiv-test kunt u in Promedico-
VDF via episodes uitzetten voor de-

len met derden. In Promedico-VDF 
is het niet mogelijk om uitslagen 
voor bepaalde medewerkers van de 
praktijk af te schermen. 

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

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

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

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

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

en medewerkers van huisartsenposten, enz. 

Kortom, het is meer dan de moeite!



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


