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WAT BETEKENT HET
GEBRUIK VAN PGO’S
VOOR DE HUISARTS?
UITERLIJK 1 JULI AANSTAANDE MOETEN
PATIËNTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJKEN DIE MEEDOEN AAN
HET LANDELIJKE PROGRAMMA OPEN HUN GEZONDHEIDSGEGEVENS KUNNEN OPHALEN EN BEHEREN IN PERSOONLIJKE
GEZONDHEIDSOMGEVINGEN (PGO’S) MET HET MEDMIJ-LABEL.
WE GEVEN ANTWOORD OP VEEL GESTELDE VRAGEN.
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‘ONZE AMBITIE IS OM DE HELE NASCHOLINGSMARKT TE HERVORMEN IN EEN SOORT
NETFLIX-MODEL’
‘ONZE AMBITIE IS OM DE HELE NASCHOLINGSMARKT TE HERVORMEN IN EEN SOORT NETFLIX-MODEL’
HET ZOEKPLATFORM VOOR NASCHOLINGSCURSUSSEN DAT BASISARTS RICHARD SUPHEERT (29) EN
HUISARTS KASPER MALTHA (32) ALS HOBBY ONTWIKKELDEN, NAM IN CORONATIJD EEN ENORME VLUCHT.
TEGELIJKERTIJD WISTEN ZE BINNEN ZEER KORTE TIJ D COVID-WEBINARS TE ORGANISEREN. IN EEN
DUBBELINTERVIEW VERTELLEN ZE HOE ZE DAT VOOR ELKAAR KREGEN.

18

HUISARTS VALENTIJN DEIJNS: ‘SOMS MIJMER IK
OVER EEN MEDISCHE GOOGLE-WERELD’
DE ROEP OM TE KOMEN TOT ÉÉN HIS IS NIET NIEUW. WEL NIEUW IS DE
ANIMO OM DIT DAADWERKELIJK TE REALISEREN. HET GAAT NIET
ZONDER SLAG OF STOOT. TEGENSTANDERS AGEREN TEGEN DE
VOORGESTELDE EENHEIDSWORST. VALENTIJN DEIJNS, HUISARTS IN
HOUTEN: ‘HUISARTSEN SNAKKEN NAAR EEN MOEITELOZE UITWISSELING
VAN GEGEVENS. DAT IS ONS WERKELIJKE PROBLEEM. ALS JE DAT OPLOST
MAAKT HET GEEN FLUIT UIT MET WELK HIS JE WERKT.’

2 • SYNTHESHIS • JUNI 2021

22

COVID-19-TESTUITSLAGEN VAN GGD
NAAR HUISARTS
IN HET VERLOOP VAN DE COVID-19-PANDEMIE
HEBBEN DE GGD’EN IN TOENEMENDE MATE

Redactioneel
De bijvangst
van de
pandemie

GETEST. DE POSITIEVE TESTUITSLAGEN WERDEN
TELEFONISCH DOORGEGEVEN AAN DE HUISARTS
VAN DE PATIËNT. DAT WAS NIET ALLEEN
BEWERKELIJK, MAAR HET BLEEK OOK LASTIG.
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JE EIGEN VAKTAAL
DOOR JE BEVINDINGEN CONSEQUENT EN
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MOGELIJKHEDEN. DE REDACTIE VAN SYNTHESHIS
SPREEKT OVER MEDISCH CODEREN MET TWEE
BEVLOGEN EXPERTS: TJEERD VAN ALTHUIS,
PROGRAMMALEIDER INFORMATISERING
HUISARTSENZORG (NHG), EN PIM VOLKERT,
TEAMLEAD TERMINOLOGIECENTRUM (NICTIZ).
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Voorlopig gaat het in Nederland de goede kant
op met de COVID-19pandemie. De vaccinaties hebben het tij doen
keren en de vrijheden komen terug. Welke bijvangst
heeft de pandemie de huisartsen en de HISsen opgeleverd? Allereerst de nascholing. Met hulp van LHV en
NHG is medischescholing.nl erin geslaagd om duizenden huisartsen tegelijk online bij te scholen over actuele
ontwikkelingen rond corona. Aanvankelijk gebeurde dat
via de vroege ervaringen door collega’s opgedaan in
Noord-Brabant, in de vorm van een prettig tafelgesprek,
goed geleid en zeer informatief. De scholing werd
steeds op korte termijn aangeboden en voorzag duidelijk in een behoefte. Hulde aan de initiatiefnemers, die in
dit nummer geïnterviewd worden (pagina 14). Verder is
het gelukt om toegediende COVID-vaccinaties als medicatieregel in het HIS in te lezen. In onze praktijk was
begin juni een kwart gevaccineerd. Deze informatie is
van groot belang, ook om straks te kunnen nagaan of
klachten aan COVID gerelateerd kunnen worden. Op
pagina 22 leggen Menno Riemeijer en Marcel Leijten uit
hoeveel moeite het heeft gekost om dit voor elkaar te
krijgen. Pascale Hendriks was een van de eerste huisartsen die er begin 2020 op aandrongen dat de PCRtestuitslagen van de GGD naar het HIS werden doorgegeven. Dat doel is behaald. Daarnaast heeft zij veel bereikt als lid van Het Roer Moet Om. In dit nummer ook
weer veel aandacht voor OPEN. Zie de tips en trucs,
maar ook de ontwikkelingen rond de PGO’s, de patiëntgebonden omgevingen. Straks kunnen op via PGO’s
meetwaarden die de patiënt thuis heeft gedaan in het
HIS worden ingelezen. Juridisch komt er nog een vraagstuk aan: wie is hierbij verantwoordelijk? Een ander
vraagstuk betreft veilige communicatie binnen de eigen
huisartsenpraktijk. Caroline Norg heeft een fraai overzicht gemaakt met de voor- en nadelen van de nu bekende opties. Kortom: voor u ligt weer een informatief
nummer!
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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KORT NIEUWS

Wat is de naam van de
praktijk en waar is deze
gevestigd?
Huisartsenpraktijk Van Ingen is gevestigd in Breugem te Apeldoorn
Welk HIS wordt
gebruikt?
Promedico-ASP.
Wie staat er op de foto?
Ronald van Ingen,
huisarts.
Wat vind je de sterkste
kant van je HIS?
Het werkt voor mij
intuïtief, en je kunt
werken in de cloud en
een tablet meenemen
naar een visite.
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Uit onderzoeken en ervaringen uit de praktijk blijkt dat patiënten hun zorgverlener
zien als een belangrijke informatiebron
over PGO-gebruik. MedMij wil zorgverleners ondersteunen bij het informeren van
patiënten en het patiënten makkelijk maken om gegevens op te halen uit een PGO.
Daarvoor bedachten zij een concept met
QR-codes dat onlangs in de praktijk is getoetst.
Het concept werkt als volgt: na een consult
of behandeling geeft de zorgverlener een
kaartje aan de patiënt met daarop een QRcode. Deze QR-code is uniek voor deze
zorgaanbieder. Na het scannen van de code
komt je op een webpagina van MedMij. Op
deze pagina selecteer je jouw PGO, waarna
je direct bij de juiste zorgaanbieder de ge-

gevens kunt ophalen. Heb je nog geen
PGO? Dan vind je op dezelfde pagina meer
informatie over PGO’s. Vervolgens kun je
een PGO met MedMij-label uit een lijst kiezen. Na het aanmaken van een account kun
je direct je gegevens bij de zorgaanbieder
ophalen.
De resultaten van de pilot, waarin de ervaringen van de zorgverleners en patiënten
uitgebreid aan bod komen, worden momenteel geëvalueerd. De evaluatie vormt
de basis van de doorontwikkeling en mogelijk grootschalige uitrol bij meerdere zorgaanbieders met meer PGO’s.
Meer lezen over MedMij en PGO’s?
Kijk dan op pagina 12.
Bron: MedMij
ILLUSTRATIE: TOM VAN WANROOY

Wat is een wens voor je
HIS en/of ICT gebied
voor de praktijkvoering?
Meer geautomatiseerde
verwerking van de inkomende post, labberichten,
enzovoort.

MedMij-pilot: gezondheidsgegevens in PGO
ophalen via QR-code
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NEDHIS CONGRES 23 MAART 2022
HET CONGRES VOOR DE HELE PRAKTIJK
Het NedHIS congres biedt de hele dag workshops die te
maken hebben met de workflow 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 gebruikersverenigingen van HISsen. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikersverenigingen in het overleg met de landelijke spelers zoals
o.a. de HIS-leveranciers, NHG, LHV, Nictiz, zorgverzekeraars.

Vraag: wat is – naast de patiënt –
een van de belangrijkste pijlers
in de huisartsenpraktijk?
Antwoord: het huisartsinformatiesysteem (HIS) en alles wat daarmee
te maken heeft.
En dáárvoor kom je naar het NedHIS
congres.

MARKANTE

MENSEN

PASCALE HENDRIKS

‘Huisarts worden?
Dat deed ik niet met
voorbedachten rade’
Pascale Hendriks is huisarts in Spaarndam. Ze won de
Hans Nobel Courage! penning 2021 voor haar buitengewone inzet voor de kernwaarden van het huisartsenvak. Zelf praat ze bescheiden én bevlogen over wat haar
drijft en wat ze doet.

‘

Ik vind het gewoon heel leuk om
met anderen over het vak te praten’,
zegt Pascale. ‘Of het nu over de
medische inhoud, ICT of bekostiging
gaat. Je ontdekt raakvlakken, deelt
frustraties en al gauw ontstaat een
enorme bundel energie. Waardoor
wat klein begint, soms uitgroeit tot
een landelijke beweging, zoals de
actiegroep Het Roer Moet Om. Die
gezamenlijke energie – waarmee je
frustratie kunt omzetten in actie en
vernieuwing, dat is waar ik op draai.’

Goede keuze

Ook midden in de chaos van alle vaccinatie- en andere coronaperikelen is
Pascale blij dat ze voor het huisartsenvak gekozen heeft. Als kind had ze
geen droom om dokter te worden of
mensen te helpen: ‘In mijn familie en
gezin was er eigenlijk niemand die
studeerde. Zelf ben ik voorzichtig begonnen met de ALO (Academie voor
Lichamelijke Oefening). Daar groeide
het vertrouwen in mezelf. Anatomie
en fysiologie vond ik interessant en zo
kwam ik op het idee om geneeskunde
te gaan studeren. Ik volgde de benodigde extra vakken en ging ervoor.
Vervolgens wilde ik chirurg worden. Ik
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CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

deed meerdere pogingen en werd telkens afgewezen. Dan maar huisarts,
heb ik toen gedacht. Het klinkt een
beetje sneu, maar huisarts werd ik dus
niet met voorbedachten rade. Achteraf
ben ik ongelooflijk blij met mijn keuze.
Dit past zo veel meer bij mij dan werken in een ziekenhuis, waar je een
klein radartje bent in het grote geheel.’

Choose your battles

‘Er zijn ook zaken waar je als huisarts
weinig zeggenschap over hebt. Denk
aan AVG-regels en de invoering van
OPEN. Daarom zeg ik altijd: choose
your battles. Als je invloed wilt uitoefenen op grote, landelijke programma’s kun je geen huisarts meer zijn.
Daar heb je een dagtaak aan. Ik wil invloed hebben op zaken die ervoor zorgen dat ik mijn werk beter en prettiger
kan doen. Het gevoel dat je een keuze
hebt is belangrijk en die heb je als
huisarts, ook op ICT-vlak. Je kunt kiezen met welk HIS je werkt, hoe je
communiceert met je patiënten en hoe
vooruitstrevend je wilt zijn als het gaat
om nieuwe technologie. Hier in de regio is een ICT-commissie bezig met het
kiezen van een HAPIS. Daar kun je
over meepraten. Als je niet meedoet,

heb je het gevoel dat het je overkomt.
Als ik zelf actief mee kan sturen in
ontwikkelingen, geeft dat mij ook de
rust om andere zaken – waar ik minder invloed op heb – te accepteren.’

Het Roer Moet Om

‘Het Roer Moet Om begon in de regio
Haarlem in 2015 na een gesprek met
de zorgverzekeraar. We waren met
projecten bezig en het was zo frustrerend hoe dat verliep. De verzekeraar
zich ging bemoeien met de inhoud van
ons vak en allerlei regels hielden vooruitgang tegen. Een paar mensen bleven hangen na het overleg en we besloten in actie te komen. We wilden op
een ludieke en positieve manier invloed uitoefenen en vroegen er later
ook collega’s uit het hele land bij. In
de vijf jaar die volgden heb ik zo ontzettend veel lol gehad. Onze brainstorms kenden geen enkele structuur,
maar aan het eind van de avond was
er altijd een plan en een taakverdeling. In 2020 hebben we er een punt
achter gezet. We hadden een mooie
klus geklaard als het gaat om het verlagen van administratieve lasten, de
Mededingingswet en de praktijkaccreditatie. Uiteraard is er altijd weer iets
nieuws om aan te pakken. Maar na vijf
jaar ga je een beetje bij de gevestigde
orde horen en raak je het “luis in de
pels-gevoel” wat kwijt. Tijd voor anderen om op te staan!’

Digitaliseringshype

‘Onder andere door corona en OPEN is
er een enorme hype gaande rond digitalisering. Ik zie dat patiënten er meer

FOTO: JANOU ZOET

‘Als je niet meedoet, heb je
het gevoel dat het je overkomt’
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MARKANTE

MENSEN
‘DIE GEZAMENLIJKE ENERGIE,
DAT IS WAAR IK OP DRAAI’

mee bezig gaan en dat is zeker winst.
Door OPEN worden de HISsen letterlijk meer geopend, ze moeten kunnen
verbinden met andere systemen, zoals
PGO’s. Een goede ontwikkeling, ook
voor de huisarts. Zo krijg je meer vrijheid en zit je bijvoorbeeld minder vast
aan het patiëntenportaal van je HIS.
Wat ik wel enorm mis is de wetenschappelijke basis voor alles wat we
doen. Wij gaan bijvoorbeeld werken
met een nieuw KIS. Er is een eisenpakket opgesteld en we hebben een
mooi verhaal gehoord over wat het
kan en gaat doen. Maar in de praktijk
blijkt pas wat het oplevert. En daar
ben ik benieuwd naar. Levert het
straks meer werk op of meer plezier?

Hoeveel tijd besteed ik aan het behandelen van het systeem in plaats van
aan de patiënt? Waarom wordt hier
geen onderzoek naar gedaan – de
zorgverzekeraar zou dit toch ook interessant moeten vinden?’

Dijk van een Dorp

‘Op dit moment haal ik veel energie
uit het project Dijk van een Dorp. We
kijken nu hoe we mensen in Spaarndam op digitale manieren verbinding
kunnen laten maken met zorg en welzijn. Toen mensen vanwege de corona-uitbraak minder makkelijk naar de
praktijk konden komen, merkte ik dat
beeldbellen een grote meerwaarde
heeft ten opzichte van gewoon bellen.

Maar niet iedereen ziet dat zitten.
Sommige mensen vinden het spannend, missen de vaardigheden of simpelweg de apparaten. Als je deze
mensen toch over de streep trekt, zijn
ze vaak blij verrast. We hebben met
Dijk van een Dorp subsidie gekregen
om iPads te kopen met een veilige internetverbinding. Vrijwilligers zorgen
ervoor dat deze bij de juiste persoon
belanden en helpen bij het opstarten
en halen het apparaat later weer op.
Je kunt de iPads inzetten voor een
consult bij een zorgverlener, maar ook
voor een gezellig koffiemoment. De
komende tijd gaan we ontdekken wat
kan en wat het oplevert.’

advertentie

Nieuw in FGV: FGV1combinatietoets, FGV2diagnose en FGV3long
Voor meer informatie:

RxConForm.nl

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

Rx ConForm is een software service die parallel aan EVS Prescriptor functioneert.
In EVS Prescriptor zijn de meeste formularia beschikbaar, van NHGFormularium tot
regionale formularia.

Lang leve de
oproepen
bevolkingsonderzoek
Er zijn doktersassistentes die van het maken van een uitstrijkje niet blij worden. Ik
behoor niet tot die groep. Eenvoudigweg omdat ik alle werkzaamheden leuk vind.
Alleen doe ik ze bij voorkeur niet langer dan twee uur achter elkaar. Juist die variëteit van het doktersassistentschap vind ik uitdagend. Zelfs van twee uur achtereen
bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker (kortweg BVO) afnemen, krijg ik
geen genoeg. Idealiter nam ik ze ook bij mezelf af, maar dat vergt een zekere lenigheid. Soms is het eigenlijk wel goed om niet alles zelf te kunnen.
Borstonderzoeken of mammografieën in het kader van
het bevolkingsonderzoek doet de doktersassistente bij
de huisarts (nog) niet. Daar valt zo’n vijfjaarlijkse BVOcontrole bijna bij in het niet. Het gênegehalte van de
BVO is misschien groter, ik verzeker u, het vooruitzicht
van het krijgen van een mammografie – tweejaarlijks!
– weerhoudt sommige vrouwen ervan om te gaan.
Nieuw is nu het darmkankeronderzoek: het simpelste
onder de bevolkingsonderzoeken. Iedere twee jaar een
stokje peuren in je uitwerpselen is kinderspel vergeleken bij wat je jetsen aangedaan wordt. Hoewel de gevoeligsten onder ons daarvan ook onpasselijk worden,
staat het borstonderzoek met stip op 1 als het onprettigste der onderzoeken. Alles in naam van je gezondheid. Gebrek aan lenigheid geldt hier niet als excuus.

Nadeel van die bevolkingsonderzoeken is dat de uitslag natuurlijk ook negatief kan uitvallen. Laverend
tussen een nieuwe baan, corona en het zelf moeten
ondergaan van verschillende bevolkingsonderzoeken,
kreeg ik zo’n bericht. Er waren in de mammografie
afwijkingen te zien. Ik keek erg op tegen verder onderzoek. Het kon namelijk betekenen dat ik dus een
van die zeven vrouwen werd die borstkanker had. In
een ziekenhuis, met iets geavanceerder (lees: minder
borstonvriendelijke) apparatuur viel de diagnose calcificaties, ook wel bekend als voorstadium van borstkanker. Waarvoor liefst op zo kort mogelijke termijn een
operatie nodig was. Er hoefde geen borst af, alleen iets
eruit worden verwijderd. Fantoompijn houd ik er dus
niet aan over.

Als je het bij jezelf zou mogen uitvoeren, dan vrees ik
dat iedereen zou smokkelen. Hoezo moeten die platen
nog een tandje strakker aangeschroefd? Al het appetijtelijke van je borsten wordt gereduceerd tot onherkenbare uitgeperste vruchthelften, waarvan je zó hoopt
dat de schil het begeeft. Want een andere uitweg lijkt
er niet te zijn. Tot ze eindelijk die platen weer krakend
van elkaar schroeven. Niet handmatig hoor, maar zelfs
met dat elektronische pedaaltje gaat het niet snel genoeg. Voor de mannelijke leden onder ons, ter vergelijking: de bepalende scène van de in 2011 uitgekomen
Belgische bioscoopfilm Rundskop komt aardig in de
buurt. Zoek die maar op met Google.

Wel veel andere zaken. Sommige ongewenster dan
andere. De confrontatie met het langzame herstel (of
met mijn ongeduld, dat kan ook). De twijfels over hoe
wenselijk nabehandeling is. Die duren allemaal veel
langer dan één dag. Ooit zei een vriend die door kanker een zaadbal moest missen: gelukkig heb ik er twee.
Hoe graag ik die instelling ook zou willen kunnen
opbrengen, ik ben dankbaar dat het niet hoeft. Dankzij
de onvolprezen bevolkingsonderzoeken.
Tekst-ster@ziggo.nl
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Wij willen op onze praktijk graag allemaal op de hoogte blijven van de bijzonderheden van onze patiënten (overledenen, terminaal zieken), maar ook van kleine
veranderingen/weetjes op de werkvloer. Maar we zijn niet allemaal vijf dagen
per week aanwezig. Vraag: hoe kan je dit met elkaar delen? Deels dus patiëntgegevens (moet AVG-proof zijn), deels niet per se beveiligde gegevens. Liefst
digitaal en dus niet op een whiteboard of iets dergelijks. Kan dit met een soort
intranet? Of pop-up bij starten van de pc?

Hoe kun je veilig informatie
delen met je team?
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Praktijken hanteren verschillende werkwijzen om
informatie met de medewerkers te delen. Er zijn
praktijken die één platform gebruiken voor zowel
patiëntgebonden als niet-patiëntgebonden mededelingen. Er zijn er ook die dit duidelijk splitsen.
Belangrijk is natuurlijk dat met patiëntgegevens
AVG-proof moet worden omgegaan. Hierbij mag
niet uit het oog verloren worden dat alle gegevens
over een patiënt na zijn vertrek uit de praktijk
gewist moeten worden.
Een veel gebruikte werkwijze is het aanmaken van
een fictieve patiënt in het HIS, waarin mededelingen
worden weggeschreven. Door gebruik van verschillende episodes (bijvoorbeeld palliatieve patiënten,
werkafspraken, pand) vindt er een rubricering van
de mededelingen plaats. Eventueel kan deze fictieve
patiënt als reminder in de agenda worden gezet om
de mededelingen te lezen of met een ‘agendamededeling’ voor die dag.
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Deze werkwijze wordt in verschillende praktijken
ook gebruikt voor de incidentmeldingen. Als een incidentmelding geanalyseerd en besproken is, mogen
echter alleen de conclusie en aanbevelingen bewaard blijven. Deze mogen niet meer terug te leiden
zijn naar patiëntgegevens.
Ook wordt het bijhouden van een (Word-)document
genoemd, dat regelmatig gelezen wordt. Dit kan lokaal worden opgeslagen op de praktijk of in een
cloud-omgeving. Bij de cloud-optie moet weer gelet
worden op de veiligheid. De cloud/server van de
HIS-leverancier kan hierbij een goede optie zijn, omdat deze veilig en ook van buiten de praktijk te raadplegen is.
Bij de keuze voor een document kan overwogen
worden om Excel te gebruiken. Dit biedt de mogelijkheid om voor verschillende rubrieken tabbladen
te maken. In kolommen kan een vinkje gezet wor-

den voor gelezen of afgehandeld. Ook kan een kolom gebruikt worden om aan te geven voor welke
medewerkers de mededeling bedoeld is. Met kleurtjes kan gemakkelijk een prioriteit worden aangegeven.
Zowel bij gebruik van een fictieve patiënt in het HIS
als bij documenten geldt zoals gezegd dat de
patiëntgegevens niet gedurende langere tijd opgeslagen mogen blijven. Feitelijk slechts zolang als dat
functioneel is, dus totdat iedereen het gelezen heeft.
Dit zou ondervangen kunnen worden door geen namen of geboortedata te noteren, maar slechts een
HIS-nummer. Dit is voor buitenstaanders niet te herleiden tot een persoon en na archivering in het HIS
ook niet meer voor medewerkers. Het maakt echter
wel dat je een mededeling niet snel even kunt lezen,
omdat je de gegevens er dus bij moet zoeken. Een
andere oplossing is om periodiek, bijvoorbeeld eens
per kwartaal, documenten én journaalgegevens bij je
fictieve patiënt in het HIS te wissen. Dit vereist veel
discipline.
Het gebruik van berichtservices, zoals de Siilo-app of
LAN-messengers, heeft een beperking die in de
naam besloten zit: je stuurt een bericht dat ook meteen bij de ontvanger aankomt. Als deze het niet meteen leest kan het uit de aandacht verdwijnen. Wat
nou als zender en ontvanger niet dezelfde werkdagen hebben? Deze mogelijkheid is dus vooral geschikt voor gebruik tijdens het spreekuur.
Het valt mij op dat de takenmodule van het HIS zo
weinig genoemd wordt in de HAweb-discussie. Wellicht komt dit doordat dit een van de relatief nieuwere functionaliteiten is in de HISsen. Toch biedt deze veel voordelen die de andere opties niet of min-

der ‘geautomatiseerd’ hebben. Zo kunnen zowel
niet-patiëntgebonden als patiëntgebonden mededelingen en/of leestaken gemaakt worden. Die zijn
meteen ‘doorklikbaar’ naar het dossier van de betreffende patiënt. Mededelingen kunnen aan iedereen of
alleen aan enkele personen of groepen toebedeeld
worden. Iedereen of ‘iemand uit de groep’ moet het
lezen en/of afhandelen. Of dit gebeurd is, is meteen
zichtbaar. Daarnaast kunnen zaken eenvoudig geprioriteerd of op een bepaalde datum gezet worden.
Volgens mij is het hiermee de beste oplossing voor
mededelingen of actiepunten.
In de tabel heb ik een aantal kenmerken van de verschillende manieren van onderlinge mededelingen
op een rijtje gezet.
Daarnaast heb ik nog wat losse tips uit de discussie
opgepikt:
• Geef patiënten die aandacht vragen (zoals bij
maligniteiten, complexe patiënten) een ruiter, bijvoorbeeld MP (‘maandagpatiënt). Tijdens het reguliere overleg is de lijst eenvoudig op te roepen.
• Je netwerkinformatiesysteem, zoals VIPlive en
ZichtOpZorg, kun je ook gemakkelijk gebruiken
voor interne praktijkcommunicatie over de patient.
• Ik denk dat wij zaken die dagelijks onder de aandacht moeten blijven toch op het whiteboard in
de praktijk blijven zetten.
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden?
Stuur een mail naar secretariaat@nedhis.nl!
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PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVINGEN

Wat betekent het
gebruik van PGO’s
voor de huisarts?
Uiterlijk 1 juli aanstaande moeten patiënten van huisartsenpraktijken die meedoen aan het landelijke programma
OPEN hun gezondheidsgegevens kunnen ophalen en beheren in persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s)
met het MedMij-label. Hoe komen de gegevens in de PGO
terecht? Moet de huisarts daar iets voor doen? En van wie
zijn de data zodra deze in de PGO staan? Wie heeft toegang tot de PGO en kunnen zorgverleners via een PGO
ook onderling gegevens uitwisselen? In dit artikel geven
we antwoord op veel gestelde vragen.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Hoe is de veiligheid van de gegevensuitwisseling geregeld? De HISsen
gaan gegevens uitwisselen met PGO’s.
Privacy en informatiebeveiliging staan
hierbij voorop. Daarom hebben zowel
het HIS (of een DVZA, dit is een
dienstverlener die de zorgaanbieder/
het HIS aansluit op het MedMij-netwerk) als de PGO een MedMij-label
nodig. MedMij is de Nederlandse standaard voor het veilig uitwisselen van
gezondheidsgegevens tussen professionals en gebruikers. MedMij heeft een
uitgebreid afsprakenstelsel ontwikkeld, waarvan zij de maker én de bewaker zijn. PGO’s en de HISsen wisselen gegevens uit volgens strenge beveiligingseisen. Een deel daarvan is
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ook terug te vinden in bestaande wetgeving, zoals de AVG. Daar bovenop
moet worden voldaan aan de regels
zoals beschreven in het MedMij-afsprakenstelsel. Ook moet iedere deelnemer in het bezit zijn van het
NEN7510-certificaat.
Wie heeft er toegang tot de PGO?
MedMij stelt ook hoge eisen aan de
toegangsbeveiliging van een PGO. Alleen de eigenaar van een PGO kan inloggen, niemand anders. Wel zal het
in de toekomst mogelijk zijn om iemand anders via een machtiging toestemming te geven om activiteiten
waar te nemen. Als een patiënt medische gegevens via een PGO wil delen

of ophalen, moet hij/zij zich met een
DigiD elektronisch identificeren bij de
betreffende zorgaanbieder. De patiënt
bevestigt daarna nog eens dat hij/zij
de gegevens wil ophalen.
Moet ik straks zelf het medisch dossier naar de PGO van de patiënt sturen? Nee, dat hoeft niet. Een patiënt
die een PGO met het MedMij-label gebruikt, kan veilig een digitale kopie
van zijn medisch dossier ophalen bij
zijn huisarts, mits deze (het gebruikte
HIS) ook het MedMij-label heeft. Het
ophalen van gegevens gebeurt altijd
op initiatief van de patiënt. Daar hoeft
de zorgverlener dus niets voor te
doen. Pas wanneer de patiënt zelf besluit gegevens te verzamelen, krijgt de
huisarts van deze patiënt toestemming
om, via het HIS, gegevens te delen
met de PGO. Dit is noodzakelijk omdat
de PGO-leverancier een dienstverlener
is die namens de persoon de gegevens
bij de huisarts komt verzamelen of delen. De toestemming wordt gegeven
via een in de MedMij-afspraken voorgeschreven toestemmingsverklaring,
op het moment dat de patiënt verbinding met het informatiesysteem
maakt. Voor deze toestemming is van
de huisarts geen enkele actie vereist.
De toestemming verloopt automatisch,
omdat het beschikbaar stellen van gegevens al impliciet is verankerd in de
AVG. De huisarts hoeft dus niet nogmaals actief toestemming te geven

wanneer een patiënt gegevens verzamelt of deelt.
Kan ik als huisarts via MedMij informatie delen met andere zorgaanbieders? Nee, zorgaanbieders kunnen
niet via MedMij onderling informatie
uitwisselen. Wanneer de softwareleverancier van de zorgaanbieder deelnemer is van MedMij, kan de patiënt
zijn/haar gegevens zelf wel delen met
andere zorgaanbieders.
Krijgt de patiënt in zijn/haar PGO
alle gegevens uit het dossier te zien?
Hoe zit het bijvoorbeeld met mijn
persoonlijke werkaantekeningen? De
zorgverlener is wettelijk gezien verplicht om het medisch dossier ter inzage aan te bieden en op verzoek ook digitaal te delen. Maar persoonlijke
werkaantekeningen blijven persoonlijk. Deze vallen buiten het wettelijk
vastgelegde inzagerecht van de patient. Daarnaast is het verstrekken van
het medisch dossier aan regels gebonden. Zo gelden er bijvoorbeeld specifieke regels omtrent de inzage door
minderjarigen (onder de zestien jaar)
en kun je als arts afhankelijk van een
situatie tot een andere afweging komen. Dat kan ertoe leiden dat de gegevens mogelijk niet beschikbaar zijn via
de MedMij-methode van uitwisseling.
Kan de patiënt via de PGO iets ver-

Het landelijke programma PGO on
Air gaat ervoor zorgen dat mensen
bekend raken met PGO’s, zodat
deze ook (op de juiste manier)
door zorgconsumenten en zorgverleners gebruikt gaan worden.
De website www.pgo.nl wordt op
dit moment onder handen genomen en zal vanaf deze zomer een
platform worden met leermiddelen
en communicatiematerialen.

anderen in mijn HIS? Nee, de patiënt
kan niets aanpassen of toevoegen in
het HIS. De patiënt haalt alleen een
kopie van de gegevens op. Wel kan
een patiënt zelf sneller foutjes in het
dossier herkennen en deze doorgeven
aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld als
in het dossier staat dat de patiënt een
bepaalde pijnstiller gebruikt terwijl hij
die al een tijdje niet meer gebruikt. Op
die manier optimaliseren de patiënt en
de zorgverlener samen het dossier.
Wat als mijn patiënten straks veel
verschillende PGO’s gebruiken? Alle
PGO’s met het MedMij-label communiceren op dezelfde manier met zorginformatiesystemen die ook het label
dragen. Het maakt dus niet uit of patienten allemaal dezelfde PGO hebben
of veel verschillende PGO’s gebruiken.
Zolang deze het MedMij-label hebben,

praten ze op dezelfde wijze met het
HIS.
Wie is verantwoordelijk voor de data
zodra ze in de PGO van de patiënt
staan? Zodra de patiënt data in de
PGO heeft ontvangen is het onderdeel
van zijn persoonlijke dossier. De patient bepaalt zelf met wie deze informatie gedeeld wordt. De huisarts is niet
verantwoordelijk voor de data zodra
deze in de PGO zitten.
Wat wordt er de komende tijd nog
meer mogelijk in de PGO’s? Het digitaal inzien van gezondheidsgegevens
uit het dossier van de huisarts is een
eerste stap. Dit najaar volgen 87 ggzinstellingen en in 2022/2023 sluiten
ook ziekenhuizen en klinieken zich
aan. Vanaf januari 2022 moeten mensen ook zelfmetingen kunnen invoeren
in hun PGO. Deze kunnen ze vervolgens met de huisarts delen. De huisarts kan aangeven of ze deze informatie wil ontvangen of weigeren. Op dit
punt leven er veel vragen. Wat gebeurt
er bijvoorbeeld als de patiënt afwijkende waarden invoert en ervan uitgaat dat de huisarts deze informatie
altijd ziet? Komt er een pop-up in de
PGO om mensen erop te attenderen
dat ze zelf contact op moeten nemen
bij klachten en vragen? Meer over dit
onderwerp leest u in het volgende
nummer van SynthesHis.
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BINNEN 5 DAGEN 51.000 ZORGPROFESSIONALS MET ELKA

‘Onze ambitie is om de
te hervormen in een so
Het zoekplatform voor nascholingscursussen
dat basisarts Richard Supheert (29) en huisarts
Kasper Maltha (32) als hobby ontwikkelden, nam
in coronatijd een enorme vlucht. Tegelijkertijd
wisten ze binnen zeer korte tijd COVID-webinars
te organiseren, die door tienduizenden zorgprofessionals werden bezocht. In een dubbelinterview vertellen ze hoe ze dat voor elkaar kregen,
waar ze daarbij tegenaan liepen en wat hun visie
is op nascholing.
FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

FOTO: BOB REIJNDERS

Richard Supheert (links) en Kasper Maltha (rechts)
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R

ichard: ‘Kasper en ik zijn in 2017 tijdens onze
studie begonnen met het ontwikkelen van
medischescholing.nl. Het idee was om de
informatie van alle nascholing op één plek te verzamelen, afgestemd op jouw behoefte als individuele
professional. Stel je hebt een spreekuur gehad en je
hebt een diagnose gemist. Dan zoek je dat onderwerp
op het platform op. Je kunt daarbij zoekfilters instellen voor afstand, prijs en de competenties waar je aan
wilt werken. Bij inschrijven word je direct doorgeleid
naar de website van de aanbieder.’

Gratis kroketten en duiken op de
Malediven

Kasper: ‘Nascholing wordt pas optimaal benut als deze aansluit op wat er tijdens je werk op je pad komt.
Dat was er nog niet. Om BIG-geregistreerd te blijven
moet je een x-aantal uren scholing volgen. De vraag
is: kun je daar nog meer uithalen? Letten mensen bijvoorbeeld bij de keuze voor een nascholing op hun
leerdoelen en de kwaliteit van de opleiding? Of kiezen ze op basis van andere factoren, zoals prijs, of het
dichtbij is en of je er gratis kroketten kunt krijgen?
Mensen gaan voor comfort en kiezen voor nascholingsonderwerpen waar ze juist al veel van weten. De
vraag is of de patiënt daarbij gebaat is. Juist bij onderwerpen waar je minder van weet is winst te behalen. Maar hoe daag je de zorgprofessional uit om te
ontdekken wat er is en een opleiding te kiezen waarvan hij denkt: o dat vind ik spannend? Je moet het
zien als een vakantie. Sommige mensen gaan elk jaar
naar de camping, dat is leuk, maar wij willen ze uitdagen om een keer te gaan duiken op de Malediven.
Door bepaalde cursussen uit te lichten, verleiden we
ze om de eerste stap te zetten. De rest volgt dan vanzelf. Een paar weken geleden stond er bijvoorbeeld in
Medisch Contact iets over de behandeling van melano-

AAR VERBINDEN

hele nascholingsmarkt
oort Netflix-model.’ 
FOTO: BOB REIJNDERS

men. Richard heeft toen het KWF gebeld om een opleiding op te zetten over melanomen. Dit heeft direct
invloed op de diagnosestelling in de huisartsenpraktijk
en leidt tot betere behandelingen en daarmee tot betere prognoses. Omdat deze cursus van algemeen belang is, hebben we die uitgelicht.’

COVID-webinar

Richard: ‘Om een COVID-uitbraak onder huisartsen te
voorkomen werden in maart 2020 alle fysieke nascho-

lingen in één keer gecanceld. Tegelijkertijd was er een
grote honger naar informatie over COVID en geen
scholing op dat gebied. Wij hebben toen bedacht om
huisartsen online met elkaar en met deskundigen en
beleidsmakers in contact te brengen. Huisartsen in
Brabant hadden al ervaring met COVID en konden dat
op deze manier overbrengen aan huisartsen in Groningen, zodat die zich konden voorbereiden. We hadden nog nooit eerder een webinar gedaan. Door nachten door te trekken, lukte het ons om deze in vijf da-
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‘JUIST BIJ ONDERWERPEN WAAR JE MINDER
VAN WEET IS WINST TE BEHALEN’

gen op poten te zetten. Kasper ging programmeren en
ik zorgde voor de inhoud en de contacten. Ik regelde
een studio op het Mediapark en leende van een vriend
een camera en een kastje om te streamen. Marjon
Koopmans (hoogleraar virologie aan de UMCU) en
Eric van Gorp (hoogleraar klinische virologie in het
Erasmus MC) kwamen aan de gesprekstafel. Ze vonden het mooi dat twee jonge dokters hun nek uitstaken om zo’n centrale informatievoorziening te organiseren. Voor dat eerste webinar was het heel hard werken om contacten te krijgen. Bij ons tweede webinar
was het juist andersom: deskundigen kwamen graag
naar ons, omdat ze zo in één keer enorm veel zorgprofessionals konden bereiken. Ons allereerste webinar is
bekeken door 51.000 zorgprofessionals, van wie
17.000 live.’

de oplossing gevonden in het van elkaar scheiden van
het zoekplatform en het streamingsplatform. Deelnemers aan webinars loggen wel in via het zoekplatform, maar worden via een link doorgeleid naar een
ander systeem. Op die manier voorkom je dat het
zoekplatform alle informatie over cursussen gaat laden, terwijl de deelnemer alleen maar wil streamen.
Daarnaast zijn we overgestapt van het huren van een
server bij een datacenter naar de webservices van
Amazon. Daar kun je elk moment je servercapaciteit
vergroten of verkleinen. Vooraf kunnen we aan de server aangeven dat we bij de start van een livesessie willen opschalen. We zitten niet meer vast aan de limieten van een server en hoeven ook niet meer continu
een heel grote server te huren, terwijl je die niet de
hele dag nodig hebt. Dat is heel flexibel geworden.’

Kasper: ‘We waren vooraf bang dat de server eruit zou
vallen. Dat gebeurde ook. Gelukkig hadden we een
plan B. Vooraf hadden we iedereen een link gestuurd
naar een besloten kanaal op YouTube, daar hebben we
het webinar voortgezet.’

Een gigantisch systeem

Piekbelasting

Richard: ‘Nadat onze eerste webinar zo succesvol was,
haakten de NHG en de LHV aan bij de volgende. We
hebben tot nu toe elf webinars gedaan met gemiddeld
18.000 kijkers per webinar.’
Kasper: ‘De uitdaging daarbij is te zorgen dat je server
de piekbelasting aan kan en niet plat gaat. We hebben
heel lang moeten stoeien om dat goed georganiseerd
te krijgen. Moet je voorstellen: er komen 20.000 cursisten, die allemaal op hetzelfde moment inloggen.
Dan heb je het over 50 gebruikers per seconde, 3000
per minuut. Inloggen is voor de server een zwaar momentje en vergt veel meer dan het laden van de content van een standaardwebsite. En een server heeft
een gelimiteerde capaciteit, je kunt binnen een tijdseenheid een beperkt aantal data oproepen. We hebben
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Kasper: ‘We zijn het afgelopen jaar flink gegroeid en
hebben nu twaalf mensen in dienst, onder wie een
aantal coassistenten. Die hebben momenteel toch minder te doen in verband met corona. Bij ons komen ze
met veel mensen in contact en leren ze veel vaardigheden. Dat is voor hen ideaal.’
Richard: ‘Sinds anderhalve week zijn we live met een
nieuwe website. De oude was alleen voor huisartsen,
deze is voor alle zorgprofessionals, van doktersassistent tot chirurg. Eerst waren we alleen een zoekplatform, vergelijkbaar met booking.com, nu zijn we ook
een streamingdienst zoals Netflix. Het is een gigantisch systeem geworden, waarmee je op elk moment
dat het jou uitkomt een online scholing kunt volgen.’
Kasper: ‘Onze ambitie is om de hele nascholingsmarkt
te hervormen in een soort Netflix-model. Zoals wij
vinden dat het er idealiter uit moet zien. We willen
onderwijs leuk maken en tegelijkertijd nuttig.’

Zonder titel
roelfnorg@meditta.nl

Een schilderij zonder titel vind ik
maar niets. Een beeldhouwwerk
zonder titel is niet meer dan een
homp. Als je als kunstenaar al niet
weet hoe je jouw creatie moet
noemen, waarom zou ik me er als
beschouwer dan in verdiepen? Een
titel is belangrijk. Die geeft richting
aan het denken. Dat geldt voor een
kunstwerk, een artikel, column en
voor een ziektegeschiedenis.
Onlangs werd ik gevraagd om een
opiniërend artikel te schrijven voor
Huisarts en Wetenschap (Norg R.
Pluis/niet-pluisgevoel op het juiste
moment gebruiken. Huisarts Wet
2021;64:47-8). Onderwerp: het
pluis/niet-pluisgevoel. Het zou een
reactie moeten zijn op een ander
artikel dat een lans breekt voor
het gebruiken van dit gevoel. Mijn
kanttekeningen waren vervat in
een artikel met de titel: ‘En toch…’
Het pluis/niet-pluisgevoel is in mijn
ogen een noodrem. Een gevoel dat
je ondanks jouw diagnostische inventarisatie, doet denken ‘En toch…
Toch is dit niet zo erg’, of vaak juist
natuurlijk: ‘En toch… Hier is méér

aan de hand’. Halverwege mijn artikel kwamen deze twee woorden
terug. Ze vormden als het ware een
scharnierpunt in mijn stuk. De titel
werd daarmee het leitmotiv in mijn
betoog.
Tot aan de laatste revisie was dit
de titel van mijn stuk. Toen ik de
mail kreeg dat het gepubliceerd
was, bleek de redactie de titel
zonder mijn medeweten gewijzigd
te hebben. Mijn stuk bleek opeens
‘Pluis/niet-pluisgevoel op het juiste
moment gebruiken’ te heten. Eerlijk gezegd een beetje een suffe
titel. Als mij gevraagd wordt een
stelling te betrekken, dan ga ik ook
op de barricades. En niet veilig op
een terrasje een meninkje verkondigen. Maak er dan van: ‘Gebruik
het pluis/niet-pluisgevoel op het
juiste moment!’ Inclusief uitroepteken. Want de titel is niet vrijblijvend. Die bepaalt jouw blikrichting
– stuurt jouw gedachten.
Voor de episodelijst in het HIS
geldt hetzelfde. Die kan een schat
aan informatie bevatten. Of niet.

We kunnen natuurlijk domweg alles onder A99 Algemene episode
zetten. We kunnen even domweg
een ICPC-code aanklikken en de
algemene omschrijving overnemen.
Maar we kunnen er ook gerichte
informatie inzetten. Als iemand na
een val met een wond op de knie de
praktijk binnenkomt, kun je kiezen
voor verschillende ICPC-coderingen
en deze verschillende titels geven.
Bij een negenjarig jochie zal dat bijvoorbeeld zijn S17 ‘schaafwond’, bij
een 23-jarige voetbalster L78 ‘kniedistorsie, let op kruisbandletsel’ en
bij een 86-jarige A80 ‘val (tweede
episode, verhoogd valrisico?)’. Eenzelfde voorval krijgt verschillende
ladingen. Drie identieke presentaties worden door de context anders
gelabeld. Informatie verdwijnt als
de episode bij de voetbalster en de
hoogbejaarde slechts de titel schaafwond krijgt. De episodetitel bepaalt
jouw blikrichting, stuurt jouw gedachten.
Denk eens aan De aardappeleters
van Vincent Van Gogh. Welke gedachten zou dat schilderij oproepen
als het een andere titel had? Zoals:
De horigen van de Baron van Norg.
Of: De hongerigen van Baron Norg.
Niet alleen zou men in de Brabanders opeens Drenthen herkennen,
ook zou het accent niet meer liggen op het eten, op het wél hebben
van voedsel, maar juist op het níet
hebben van voedsel. Het zou (nog
meer) een maatschappijkritisch
werk worden, dat de sociale onderdrukking door de adel aan de
kaak stelt. Van mij mag het. Als ik
mij in mijn stamboom verdiep, kom
ik geen baronnen en edelen tegen.
Wel veel Drentse en Groninger
boeren, en diverse doodgeboren en
‘onechte’ kinderen. Hoe kijken we
naar hen? Welke gedachten roepen
zij op, deze mensen zonder titel?
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REGIO-ORGANISATIES: WEL OF NIET ÉÉN HIS?

Huisarts Valentijn Deijns:
‘Soms mijmer ik over een
medische Google-wereld’
De roep om te komen tot één HIS is niet nieuw. Wel nieuw is de
animo om dit daadwerkelijk te realiseren. Het gaat niet zonder
slag of stoot. Tegenstanders ageren tegen de voorgestelde eenheidsworst. Valentijn Deijns, huisarts in Houten: ‘Huisartsen snakken naar een moeiteloze uitwisseling van gegevens. Dat is ons
werkelijke probleem. Als je dat oplost maakt het geen fluit uit
met welk HIS je werkt.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

In tal van regio’s klinkt de roep om
te komen tot één HIS. Waar komt die
uit voort? ‘Dat heeft alles te maken
met de regiovorming. Binnen de zorg
is een verandering van financiering
doorgevoerd die het noodzakelijk
maakt dat huisartsen zich organiseren
in regio-organisaties. Als je daar niet
bij bent aangesloten, heb je onder andere een probleem met het programma OPEN. Zo’n regio-organisatie moet
minimaal 100.000 inwoners bedienen.
Voor zo’n grote organisatie is het beheerstechnisch handig als alle praktijken hetzelfde georganiseerd zijn en
met hetzelfde HIS werken. Je hebt liever één kruiwagen vol kikkers, dan

een stel los rondspringende kwakers.’
Dat speelt ook in jullie regio? ‘In
Houten werken we sinds 2004 als een
eigen zorggroep waarin de huisartsen
en centra zijn vertegenwoordigd. We
zijn uniform georganiseerd, conform
de opzet van een regio-organisatie,
maar we bedienen geen 100.000 maar
55.000 mensen. Dat was voor de regionale zorgverzekeraar – Zilveren Kruis
– niet genoeg. Uiteindelijk is er afgedwongen dat wij opgingen in de regioorganisatie. Dat werd Unicum Lekstroom. Die overgang impliceerde een
heel nieuwe vorm van financiering. Financiële schokeffecten zouden uitblij-

ven, werd ons beloofd, maar daar is
niets van waar gebleken. Eerder had
Houten ook al de eigen huisartsenpost
verloren. Voor ons gevoel verliezen we
zo’n beetje alles wat we hebben opgebouwd. Wat rest is onze vrije HIS-keuze.’
Die mogen jullie behouden? ‘Uiteindelijk wel. Nadat we waren opgegaan
in de nieuwe regio-organisatie werd
ons gevraagd zitting te nemen in de
regionale ICT-commissie. Bij de eerste
kennismaking bleek dat de regio-organisatie een mantelovereenkomst met
Promedico-ASP had gesloten. Nu kwamen er plotseling twee nieuwkomers
uit Houten bij die niet van plan waren
hun eigen HIS in te ruilen. Na een pittige discussie luidde de conclusie: wij
streven in de regio niet naar één HIS.’
Is het geen probleem om meerdere
HISsen te gebruiken? ‘Waarom zou
dat een probleem zijn?
Het bemoeilijkt uitwisseling van gegevens, denk ik zo. ‘Een misvatting.
Kan ik makkelijker uitwisselen met
een collega die hetzelfde HIS ge-

‘HET IS MIJN DROOM DAT RELEVANTE DATA
ONBELEMMERD GEDEELD KUNNEN WORDEN.’
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bruikt? Nee. Ik heb geen onderlinge
verbinding met mijn collega’s in Nieuwegein, IJsselstein of elders in de regio. Maakt het dan nog uit wat voor
HIS ik heb? Welnee, ik kan platte tekst
uitwisselen, maar daarmee houdt het
wel zo’n beetje op. Maar het draait
niet om platte tekst, het gaat om de
betekenis en samenhang van medische
data.’
Dan snap ik die roep om tot één HIS
te komen niet meer. ‘Het argument
luidt: beheersbaarheid. Vanuit de regio-organisatie bezien lijkt het handig
om een mantelovereenkomst met Promedico te hebben. Zij redeneren: als
er een probleem ontstaat, hoeven we
maar bij één leverancier aan te kloppen. Het zou de beheerskosten kunnen drukken, de inspraak vergroten.
Het is alleen de vraag of dat zo werkt.
Als iedereen met hetzelfde HIS werkt
en er ontstaat een probleem, kun je
niet eenvoudig overstappen naar de
concurrent. Je bent afhankelijk van die
ene spekkoper. Die kan gewoon zeggen: “Vervelend jongens, maar daar
heb ik even geen tijd voor.” Vendor
lock-in.’
Wellicht kun je toch beter een vuist
maken, omdat je met zovelen bent.
‘Dat zeggen ze, maar ik geloof daar
niets van. Je bent zo afhankelijk van
die ene leverancier dat je niet weg
kunt. Je hebt geen sanctiemogelijkheid. Vergelijk het met een ecosysteem. Een divers ecosysteem geeft veel
meer vruchten dan een tuin met maar
één plant. Bij meer planten geldt:
meer creativiteit, meer inventiviteit,
meer drang tot innovatie.’
Ook in een divers HIS-landschap
wordt bar weinig gewisseld, omdat
het zoveel voeten in de aarde heeft.
‘Klopt. Bij een overstap naar een ander
HIS verlies je een aantal zaken die es-

Valentijn Deijns

sentieel zijn voor je dossiervoering. Alle kennis en vaardigheid die jij en je
personeel hebben opgedaan in het
werken met je HIS raak je kwijt. Dat
moet je weer opbouwen en dat vergt
een investering van jaren. En wat nog
belangrijker is: bij een overstap verlies
je veel relevante informatie. Vooral
koppelingen gaan verloren, waardoor
je informatiecontext verliest. Je moet
voor de lol eens kijken wat er gebeurt

als je een dossier uit een ander HIS inleest. Het is schokkend wat voor ongeorganiseerde en gefragmenteerde data
je dan krijgt voorgeschoteld. De onderlinge samenhang gaat grotendeels
verloren.’
Regio-organisaties die opteren voor
één His vragen dus nogal wat van de
deelnemende praktijken. ‘Inderdaad,
zo’n overstap haalt je praktijkvoering

‘HET DRAAIT NIET OM PLATTE TEKST, HET GAAT OM DE
BETEKENIS EN SAMENHANG VAN MEDISCHE DATA’
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‘MET OPEN VERZAMELT DE PATIËNT IDEALITER EEN
BETERE VERZAMELING GEGEVENS DAN WIJ DOKTERS’

flink overhoop. Bovendien brengt het
in mijn ogen geen verbetering. Er is
een ander, veel belangrijker probleem
dat we in gezamenlijkheid moeten oplossen en dat is de uitwisselbaarheid
van informatie. Daar moeten we het
over hebben.’
Hoe pak je dat aan? ‘Dat is natuurlijk
de vraag. In het zorgveld praat iedereen over het delen van informatie. De
patiënt zet straks grote stappen met
OPEN en verzamelt idealiter een grotere en wellicht betere verzameling
gegevens dan wij dokters. Dat is een
beetje apart. Wij kopiëren en versturen informatie en dat is natuurlijk vreselijk ouderwets en inefficiënt. Het genereert een ongelooflijke berg kopieën
en platte tekst op diverse plaatsen in
de zorg. Dat moeten we in deze tijd
niet meer willen. Goede zorg is gebaat
bij betrouwbare en actuele informatie
die veilig gedeeld wordt met zorgverleners rond die patiënt en met niemand anders. Het gaat er niet om dat
je data versleept, maar dat je data
waar nodig vindbaar en beschikbaar
maakt. Zorg zonder goede informatie
is niet veilig.
Even terug naar die negen HISsen
van dit moment. Misschien geniet
één HIS zoals ze dat in Engeland
kennen niet de voorkeur, maar negen
lijkt mij over de top. ‘Waarom? Hoeveel e-mailprogramma’s zijn er? Is dat
een bezwaar? Het feit dat we nu negen HISsen kennen, laat zien dat mensen op zoek zijn naar een zo gebruiksvriendelijk mogelijk systeem dat zo
goed mogelijk bij hen past. Het feit dat
we nu zoveel systemen kennen, illustreert dat mensen ontevreden zijn. Op
zoek zijn naar beter.’
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Tevreden over het eigen HIS? ‘Ik gebruik MicroHIS. Al heel lang. Ik ben
een kritische gebruiker en dat betekent dat ik altijd oog heb voor verbetering. En er is ongelooflijk veel wat beter kan. De gebruiksvriendelijkheid is
de achilleshiel van mijn systeem. Je
hebt te veel klikken nodig voor bepaalde acties, het overzicht is matig, maar
ik beschik over de benodigde data en
kan daarmee uit de voeten. Mijn leverancier doet zijn best om zich te conformeren aan het HIS-referentiemodel. Dat is prachtig, maar kun je vervolgens ook uitwisselen met elkaar?
Helaas, dat kan toevallig even niet. Ik
hoop dat mijn regio zich daarvoor
hard gaat maken.’
Jullie moeten daarvoor bij meerdere
leveranciers aankloppen. Toch omslachtig. ‘Misschien happen er leveranciers toe en zeggen andere: “Dat kost
ons te veel tijd en geld.” Die uitkomst
communiceer je met je collega’s. Zij
kunnen de afweging maken of ze
trouw blijven aan hun onwillige leverancier, met alle consequenties van
dien, of dat ze alsnog overstappen.’
Weer die concurrentie. ‘Concurrentie
is een innovatieprikkel. De HIS-Demodagen zijn daar een mooi voorbeeld
van. Op zo’n dag laat ieder HIS aan de
anderen zien wat het kan. Soms wordt
die ander stinkend jaloers. Dat werkt
stimulerend.’
Een wens? ‘Het is mijn droom dat relevante data onbelemmerd gedeeld
kunnen worden. Gekscherend zeg ik
wel eens dat de manier waarop Google de digitale wereld heeft georganiseerd, werkelijk fenomenaal is. Google
doet stoute dingen, maar de manier
waarop informatie vindbaar is, is wer-

kelijk top. Typ een woord in je browser en Google wijst je de weg. Binnen
een splitsecond, over de hele wereld.
Het probleem is natuurlijk dat je nooit
weet of die informatie betrouwbaar is,
maar ze is wel vindbaar. Soms mijmer
ik over een medische Google-wereld.
Dan fantaseer ik over een patiënt
waarvan ik alle bloeddrukmetingen
van het afgelopen jaar, gedaan door
verschillende partijen, kan zien. De informatie staat niet op mijn computer,
niet op mijn harde schijf, zit niet in
mijn database, maar ik weet waar die
informatie is en ik kan die gebruiken.
Het gaat om uitwisseling van informatie langs eenvoudige weg: laat het bij
de bron, maar zorg dat het beschikbaar is voor diegene die het nodig
heeft. Via een veilige route uiteraard.’
Verre toekomstmuziek, vrees ik. ‘Ik
roep dit al sinds 1995. Triest hè? Er
zijn zoveel barrières te nemen. Zie de
discussie over het LSP, dat in eerste instantie is afgefakkeld in de Eerste Kamer onder verwijzing naar de veiligheid. Ik stel daar vertrouwen tegenover. Heb toch vertrouwen in de zorgvuldigheid van zorgverleners. Iedere
patiënt is gebaat bij uitwisseling van
informatie, maar op een of andere manier heeft dat anno 2021 nog altijd
geen prioriteit. Wel worden er weggetjes bedacht om op onderdelen informatie te delen, maar het blijft broddelwerk. Dat vind ik verbijsterend.’’

Wie weet waar
de WEGIZ?
Virologen voorzagen al decennia een
verwoestende pandemie. Hun adviezen
werden wereldwijd op alle niveaus in
de wind geslagen. En zo konden de
aerosolen ongehinderd hun gang gaan.
De mens nam het te luchtig. En nu
moet de hele wereld voelen. Het is een
eigenaardige eigenschap dat de mens
pas in actie komt als het zichtbaar misgaat. Dan pas komt geld beschikbaar
en wordt de put gedempt. Maar hoe vergaat het
de andere kalveren die al jaren hulpeloos watertrappelen en een voor een kopje onder gaan? Op
het oormerk van een van de spartelende dieren
is nog net te lezen ‘uitwisseling van medische
gegevens’. Dit kalf kan vele andere kalveren redden, mits het eerst zelf op het droge wordt getrokken.
De COVID-19-pandemie had namelijk veel eerder herkend en ingedamd kunnen worden met
beschikbare medische gegevens. Zowel lokaal
als internationaal. Zelfs in ons kleine en extreem
gedigitaliseerde Nederland zijn we nauwelijks in
staat om medische gegevens tussen alle systemen uit te wisselen. Dit is echter moeilijk zichtbaar te maken en blijft daardoor onderbelicht.
Gebrek aan eten levert (geheel terecht) de meest
indrukwekkende World Press-foto's en vele miljoenen aan giften op, maar welke Nederlander
gaat protesterend de straat op als zijn medicatieoverzicht niet compleet is? Deze stille ramp voltrekt zich dagelijks in de vele spreekkamers en
kost onnodig veel tijd, frustratie, geld en bovenal
veel onzichtbare (dodelijke) slachtoffers.
Gelukkig is er een stille revolutie gaande. Het
ministerie van VWS werkt namelijk aan een
nieuwe wet. Daar IZ de WEG! De WEGIZ: Wet
elektronische gegevensuitwisseling in de zorg.

Deze wet wordt voorbereid door het
team EGIZ. Een soort The A-team,
maar dan voor gegevensuitwisseling. Vlak vóór het begin van de
pandemie was ik een tijdje als guerrillahuurling onderdeel van dit team
omdat ik overtuigd ben dat vrijwel
ieder probleem in de zorg aangepakt
kan worden door de juiste informatie op het juiste moment op de juiste
plek te hebben. Het gebrek aan uitwisseling is de
bottleneck voor bijna iedere digitale zorginnovatie. Zodra informatie ongehinderd (en veilig)
kan stromen, ontstaat er echte concurrentie op
de markt van informatiesystemen en allerlei
mogelijke functionaliteiten.
Maar wat houdt deze wet in? En wanneer merken we daar als (huis)arts en patiënt wat van?
Op de websites van de LHV, VPH, NHG en InEen
levert de zoekterm WEGIZ nul resultaten op.
Terwijl het wetsvoorstel al door de online consultatieronde heen is. Onbekendheid alom dus.
Wat gebeurt er dan achter de schermen? Het
sleutelwoord is standaardisatie. Hierbij zijn afspraken over ‘eenheid van taal en techniek’ essentieel. Betekent ‘m.i.’ myocardinfarct of mijns
inziens? Bij techniek gaat het om de verbinding
tussen de ICT-systemen.
De wet wordt in fases ingevoerd, zodat er realistisch op gehandhaafd kan worden. Dus per soort
gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld medicatieoverdracht. Voordat de wet volledig in werking
treedt én alle medische gegevens moeiteloos
kunnen worden uitgewisseld, zijn we wel jaren
verder. Maar er gloort licht aan de horizon. Hiermee moet een onjuiste medicatielijst verleden
tijd zijn en zitten we er bij de volgende pandemie
direct bovenop!
ISAR_NL@HOTMAIL.COM | TWITTER: IS_ARTS
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COVID-19-testuitslagen
van GGD naar huisarts

In het verloop van de COVID-19-pandemie hebben de GGD’en in toenemende mate getest. De positieve testuitslagen werden telefonisch doorgegeven aan de huisarts van de
patiënt. Dat was niet alleen bewerkelijk, maar het bleek ook lastig. Doordat het aantal
parttimers groeit en praktijken grootschaliger worden weten patiënten weten niet altijd
meer precies wie hun huisarts is. Of ze weten wel de naam van de praktijk, maar die niet
van de huisarts.
MENNO RIEMEIJER HUISARTS, VOORZITTER STICHTING ION
MARCEL LEIJTEN PROJECTLEIDER STICHTING ION
RIEMEYER@ZEELANDNET.NL

HET BLEEK EEN HELE TOER OM VAN TESTRESULTAAT
BIJ DE GGD NAAR TESTUITSLAG IN HET HIS TE KOMEN
Het doorgeven van positieve testresultaten aan huisartsen is effectief omdat zij nu eenmaal voor verreweg de meeste patiënten de nazorg doen. Er waren
bovendien initiatieven om positief geteste mensen
actiever te monitoren vanuit de huisartsenpraktijken.
Wanneer er fouten worden gemaakt bij het doorgeven van de uitslagen door de GGD’en is dat niet alleen ineffectief, maar vanuit privacyoverwegingen
bovendien ook erg onwenselijk. Sinds de AVG spreken we hier over datalekken, die eigenlijk gemeld
zouden moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Om deze fouten te voorkomen werd gezocht naar
een mogelijkheid om patiënt en huisarts uniek te
koppelen. Van de patiënt is het BSN bekend en in de
ION-database, Inschrijving Op Naam, is die unieke
koppeling reeds vastgelegd. Deze database wordt onderhouden door VECOZO en beheerd door de Stichting ION.
Een dergelijk gebruik van de database is nieuw voor
Stichting ION, omdat ze oorspronkelijk is opgericht
voor het declareren van de inschrijftarieven door de
huisarts. En data voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor ze verzameld zijn, stuit op de nodige weerstand. Na juridische consultatie bleek toch het voorkomen van datalekken van groter belang. Bovendien
werd het werk van de huisarts erdoor verlicht en verbeterd.

Een hele toer

Na het juridische fiat kwam het er op aan het proces
vorm te geven. Testuitslagen moeten via de regionale
GGD-registratiesystemen naar het centrale informatiesysteem van de landelijke koepelorganisatie GGD
GHOR Nederland. Dan volgt via VECOZO de raadpleging van de actuele huisarts in de ION-database
en naar Enovation voor het toevoegen van en het
doorzenden aan de huisartsen Zorgmail-postbussen.
Ten slotte komt de informatie in het HIS terecht.
Kortom: het bleek een hele toer om van testresultaat
bij de GGD naar testuitslag in het HIS te komen. Zo
blijkt nog maar eens hoe versnipperd de zorg is.
De pandemie heeft echter een groot gevoel van urgentie met zich meegebracht. Waar dergelijke pro-

cessen in normale tijden soms buitengewoon stroperig zijn, bleek samenwerken tussen alle partijen nu
zeer gemotiveerd en flexibel te kunnen verlopen.
Net toen de hele procedure in de praktijk getest kon
gaan worden kwamen echter de datalekken bij de
GGD’en in de publiciteit. Onmiddellijk werd op de
inmiddels beroemde pauzeknop gedrukt. Eerst
moest een externe audit plaatsvinden om het vertrouwen en de beveiliging in de techniek én procedures bij GGD’en te herstellen.
Daarnaast kwam er ook een andere wens naar voren: niet alleen de testuitslagen, maar ook de door
de GGD’en toegediende vaccins zouden via deze
route moeten worden doorgegeven aan de huisartsen. Dat betekent dus naast het verwerken van een
testuitslag, een labbericht, ook het doorgeven van
een verstrekking, met de naam van het vaccin en het
batchnummer. Nieuwe specificaties dus, waarbij gelukkig de route al vaststond, maar opnieuw getest en
bijgestuurd moest worden.

Lessen

We zijn inmiddels vier maanden na de start van de
geautomatiseerde berichtgeving en hebben de nodige praktijkervaring kunnen opdoen. Het geeft veel
voldoening om vast te kunnen stellen dat het proces
prima verloopt. Vrijwel altijd wordt een match gevonden tussen BSN en huisarts in onze ION-database, zodat het aantal fouten tot vrijwel nul is teruggebracht. Huisartsen kunnen de testuitslag inlezen
in hun diagnostisch archief, en er eventueel een actieve episode van maken. De toegediende vaccins
worden direct opgenomen in het medicatieoverzicht.

Welke lessen kunnen we leren?

• Een zorgvuldige juridische afweging in het begin
bespaart veel gedoe in het verdere traject.
• Samenwerken in de Nederlandse gezondheidszorg moet dikwijls met veel partijen, in dit geval
zes. Maar waar een wil is, blijkt een weg!
• Een gemotiveerd team, waarbij alle partijen betrokken zijn, kan in relatief korte tijd veel tot
stand brengen.
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Zorgnetwerk en
netwerkzorg

Mam, deze week verloopt de deadline
voor mijn column en ik heb nog geen
onderwerp! Ga zitten meid, dan komt
er vast inspiratie. Tja, waarom ben ik
hier bij mijn moeder? Een paar dagen
geleden maakten mijn Bas en ik plannen
voor een fietstocht die middag, toen mijn
telefoon ging. ‘Dag Nicole, je moeder belde
en het gaat niet goed met haar. Ik ga poolshoogte nemen en bel je zo terug.’ Na een kwartier
opnieuw mijn telefoon. ‘Ik ben bij je moeder en
ik vertrouw het niet. Ik bel 112.’ Tussentijds had
ik mijn spullen gepakt, klaar om af te reizen.
De dame die mij belde is mijn moeders achterbuurvrouw. ‘Aan jou heb ik niets’, zegt mijn
moeder mij. Daarmee bedoelt ze dat ik te ver
weg woon om bij nood direct te kunnen helpen.
Daarom heeft zij een goed sociaal netwerk in
haar directe omgeving. Zoals de adequate achterbuurbuurvrouw die via sneltoets 1 voor mijn
moeder bereikbaar is.

Donderslag

Eenmaal binnen zag ik mijn moeder: kleiner
dan normaal en verdwaasd. De fel geklede ambulancezuster bracht rapport uit. ‘Mevrouw lijkt
stabiel – alle test- en onderzoeksuitslagen wijzen
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daarop. Geen reden voor opname of spoedeisende hulp. Is er nog een zorgverlener
die ik moet raadplegen?’ Ik herinner me
dat de behandelend reumatoloog onlangs
contact zocht. De gestegen bezinking in
mijn moeders bloed zinde haar niet. Het
zekere voor het onzekere: ‘Ja, de reumatoloog graag.’ Ook de dienstdoende reumatoloog zag geen reden voor zorg op dat moment.
De fel geelblauwe ambulanceverpleegster: ‘Dan
heb ik nu alles aan de familie overgedragen. Ik
licht de huisarts in en ook de behandelend reumatoloog krijgt bericht. Mevrouw lijkt stabiel,
maar ze mag nu niet alleen blijven.’ Daar zorgde
ik voor. ’s Avonds laat vond ik een briefje op de
deurmat. ‘Ik hoop dat je weer snel mijn oude
buurvrouw bent: energiek en opgewekt zoals ik
je ken.’ Van één deur verder. Lief.

Bloed prikken in het ziekenhuis

De eersvolgende werkdag verlieten we net de
huisarts toen de reumatoloog al informeerde. Zij
luisterde naar de vervolgstappen en raadde ons
aan om bloed te laten prikken in het ziekenhuis:
‘Dan kan ik de uitslagen ook inzien.’
Zo zag ik hoe de netwerkzorg zich rond mijn
moeder ontvouwde. In mijn werk kom ik het tegen: het netwerkperspectief. Het Informatieberaad Zorg spreekt van ‘vernetwerking’: de zorg
verandert, net als de rol van de patiënt daarin.
Ketengeoriënteerde zorg groeit uit tot netwerkzorg rond de patiënt. Zorgverleners werken
steeds vaker organisatie- en specialismeoverstijgend samen. Ik mocht het ervaren en maakte er
even deel van uit.
info@niccommunicatie.nl

FOTOGRAFIE DORIEN HEIN | WWW.TOTKIJK.COM

Nadat ze wakker was geworden van een enorme
donderslag, was mijn moeder die ochtend vroeg
opgestaan. Ze werd onwel en ‘gleed langzaam
weg’. ‘Dit was het dan’, heeft ze gedacht. Op de
overloop kwam ze bij, kroop naar de telefoon en
probeerde te bellen. Dat mislukte. Ze klauterde
voorzichtig in bed en na een paar uur slaap
merkte ze opnieuw: dit gaat niet goed. Haar
tweede belpoging slaagde en kort daarna was
daar de achterbuurvrouw; een kwartier later de
ambulanceverpleegkundige.

UNICATIE.NL

INFO@NICCOMM

DE COMPUTER CODEERT

Dossiervoering
in je eigen vaktaal
Voor de meeste huisartsen is het net zo vanzelfsprekend als tanden poetsen: je bevindingen
vastleggen. Door dit consequent en uniform in
een digitaal dossier te doen, open je een schat
aan mogelijkheden. De redactie van SynthesHIS
spreekt over medisch coderen met twee bevlogen experts: Tjeerd van Althuis, programmaleider Informatisering Huisartsenzorg (NHG), en
Pim Volkert, teamlead Terminologiecentrum
(Nictiz). Zorgbreed gegevens uitwisselen én blijven registeren in je eigen vaktaal: het blijkt mogelijk.
NICOLE VAN WETTEN

via hun HISsen over de G-standaard. Deze ondersteunt het voorschrijven en vastleggen van contra-indicaties en overgevoeligheden. Na de ICPC volgden
nog ruim vijftig grote en kleine tabellen, zoals de tabel ‘diagnostische bepalingen’ (laboratoriumwaarden) en de tabel ‘verrichtingen’ (declaraties).’

Waartoe dienen al die tabellen met
codes?

Tjeerd licht toe: ‘Coderen helpt bij gegevens uitwisselen en bij het vinden van typen patiënten. Bij uitwisseling begrijpt de ontvanger dat het gaat om een
voorschrift, een declaratie, een diagnose of een laboratoriumuitslag. De code die je toekent aan een aantekening (in de ICPC een letter plus nummer) doet
er eigenlijk weinig toe. De codes zijn bedoeld voor
computers, niet voor mensen.’ Lachend voegt hij
daaraan toe: ‘Hoewel, sommige huisartsen kennen
veel codes uit hun hoofd.’

INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

Tjeerd van Althuis: ‘In 1996 inventariseerde ik hoe
huisartsen werkten in hun EPD. Wat bleek? Toen al
schreven huisartsen elektronisch voor richting apotheek. Toen al ontvingen zij elektronisch laboratoriumuitslagen. Ja, huisartsen zijn koplopers in Nederland en Nederlandse huisartsen zijn koplopers in Europa. En met onze manier van denken en doen
(eerst ruiters op de groene mappen en later codes bij
elektronisch registreren) vinden wij ook die zestig of
tachtig diabetespatiënten in een praktijk.’ Pim Volkert is het met hem eens: ‘Huisartsen lopen inderdaad mijlenver voorop met standaarddossiervoering
door al jaren codetabellen te gebruiken.’

ICPC- en andere tabellen

Tjeerd: ‘Sinds begin jaren negentig van de vorige
eeuw classificeren huisartsen klachten, symptomen
en aandoeningen met de International Classification
of Primary Care (ICPC). Daarvoor al beschikten zij

Pim beaamt dit: ‘Ik was eens op een huisartsencongres waar D73 ter sprake kwam en iedereen wist
wat daarmee bedoeld werd. Dat is de omgekeerde
wereld! Een arts is toch niet opgeleid om te coderen? Laat zorgverleners alsjeblieft verslagleggen en
laat de computer coderen. Daar werken we naartoe,
dat de computer codeert.’

Nieuwe elementen vragen om nieuwe
codes

Tjeerd: ‘Je ziet dat er in een dossier nieuwe elementen bijkomen, zoals de ondersteuning voor vaccinatieprogramma’s, nu actueel door COVID-19. Ook
“behandelgrens” is een nieuw element. Doordat je
vastlegt wat relevant is (niet naar de IC; geen sondevoeding; niet reanimeren), wordt dat begrepen op
de meldkamer, de huisartsenpost of de spoedeisende
hulp. Op geleide van vragen uit de huisartsenzorg
bedenkt het NHG nieuwe codes.’
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Op www.snomeddemo.nl kun je via ‘Demo – Eenheid van taal’ termen invoeren en uitproberen. Het is werk-in-uitvoering om alle termen beschikbaar te krijgen.

Hij vervolgt: ‘De ICPC is opgezet als classificatie en
gericht op problematiek in de eerste lijn. Daarmee is
ze grofmazig en weinig specifiek. De ICPC kent bijvoorbeeld een paar codes voor de meest voorkomende hartaandoeningen. De ziekenhuiszorg onderscheidt meer hartaandoeningen. Enkele daarvan zijn
te herleiden naar de ICPC, de meeste komen in de
ICPC-restcategorie “overige hartaandoeningen”. Bij
uitwisseling van huisarts naar ziekenhuis is de aanduiding “overige hartaandoeningen” als begrip met
code te vaag voor een geautomatiseerde verwerking.’
Pim ziet zijn kans: ‘Wij verbinden huisartsen met andere zorgvelden door codestelsels met elkaar te koppelen ofwel te “mappen”. Kijk, eilandenzorg ontwikkelt zich tot ketenzorg en daarna tot netwerkgeneeskunde. We kijken holistisch naar de burger: die kan
patiënt worden en daarna weer burger. Dat levenspad moeten we met informatievastlegging en -uitwisseling kunnen ondersteunen. Omdat ook patiënten de informatie van de huisarts moeten kunnen relateren aan die van het ziekenhuis is eenheid van
taal nodig. Daarom wordt bij het uitwisselen van gegevens steeds vaker SNOMED gebruikt.’

SNOMED

Pim legt uit wat SNOMED is en wat het doet: ‘Neem
een patiënt met kanker in de long. Uiteindelijk willen we dat de huisarts direct verder kan met het ont-
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slagbericht, zonder overtypen! Dit bereiken we met
“eenheid van taal”: de computer codeert de taal van
de specialist, waardoor de ontvangende huisarts of
patiënt voor hem of haar te begrijpen informatie
ontvangt. SNOMED is de taal van een zorgverlener
die de computer begrijpt.’

G-Standaard en LOINC
(laboratoriumwaarden)

Pim: ‘SNOMED telt internationaal 375.000 termen:
vaktermen van alle soorten zorgverleners, zoals verpleegkundigen, huisartsen, specialisten. Voor Nederland kijken wij naar wat we hier nodig hebben. Omdat de G-standaard en de Health-Base-standaard de
farmaceutische zorg ondersteunen, hoeven we daarvoor geen SNOMED-termen naar het Nederlands te
vertalen. Datzelfde geldt voor de laboratoriumcodes
uit LOINC. In het Nederlands zijn nu 265.000 SNOMED-termen beschikbaar. Termen die het werken in
de gehele zorg ondersteunen.’
Tjeerd uit zijn reserves: ‘SNOMED wordt gezien als
de manier om zorgbreed patiëntgegevens te kunnen
uitwisselen. Maar hoe dat moet werken? Een implementatieplan ontbreekt vooralsnog. De huisartsenzorg wil op haar manier blijven registreren en ordenen, en ik vermoed dat andere sectoren daar net zo
over denken. Bij zorgbrede communicatie is het zoeken naar wat voor ons onderling betekenisvol is. Een
term voor een aandoening waaraan op de hele we-

reld twee mensen lijden is voor huisartsenzorg zinloos.’

Met een schuin oog kijken naar
SNOMED

Tjeerd: ‘Het EPD bij de huisarts bestaat uit vele onderdelen. Voor ieder EPD-onderdeel ontwikkelt en
onderhoudt het NHG codetabellen of verwijst het
NHG naar andere landelijke systemen. Zoals gezegd
is de ICPC geschikt om klachten, symptomen en aandoeningen in het contactverslag of op de episodelijst
gestandaardiseerd te registreren. Voor een voorschrift of een laboratoriumuitslag wordt verwezen
naar codetabellen uit de G-Standaard, respectievelijk
de NHG-tabel Diagnostische bepalingen. Het NHG
krijgt regelmatig vragen als: hoe leg je vast dat iemand is geopereerd? En hoe registreer je dat iemand
drager is van multiresistente bacteriën. Hiervoor beschrijft het NHG aparte, nieuwe EPD-onderdelen
met eigen codetabellen, waarbij het met een schuin
oog kijkt naar SNOMED.’
Pim Volkert vult aan: ‘Dit zijn mooie voorbeelden
van feiten die in eerste instantie door anderen in het
zorgnetwerk worden vastgelegd. Door nu codestelsels met elkaar te koppelen lukt het ontslaggevens
uit het ziekenhuis automatisch te laten verwerken in
het HIS. Andersom vragen ziekenhuizen om verwijzingen gecodeerd binnen te krijgen, zodat ook zij deze direct in hun EPD kunnen verwerken.’

Misverstand

Tjeerd merkt op dat SNOMED gekoppeld is aan
ICPC-2 (die als gevolg van een kosten-batenanalyse
niet bij huisartsen is geïmplementeerd, redactie).
Pim Volkert: ‘In Nederland leeft het misverstand dat
SNOMED voor de tweede lijn is bedoeld. Ziekenhuizen gaan hier als eerste over op SNOMED omdat
huisartsen voorzien zijn van een goed codestelsel.
SNOMED komt zelfs uit de eerste lijn. In Engeland
hebben huisartsen tabellen die vergelijkbaar zijn met
NHG-tabellen vervangen door SNOMED. Omdat ze
ervan uitgaan dat je holistisch naar een patiënt moet
kijken en dat de computercoderingen binnen de hele
zorg hetzelfde moeten zijn. Ik durf te stellen dat
SNOMED beter geschikt is voor de eerste lijn dan
voor de tweede lijn. Wees er ook gerust op dat
iedere zorgverlener zijn eigen vaktaal behoudt, zo
gedetailleerd als voor haar/hem wenselijk is. Door
SNOMED komen er geen nieuwe ziekten bij.’

Drang en dwang

Toch waarschuwt Tjeerd ervoor ‘alles wat los en vast
zit’ te coderen. Tjeerd: ‘Vooral vanuit informatiedeskundigen, de big data-lobby en zorgverzekeraars
voel ik een dwang en drang om alles te coderen.
Ziekenhuizen kunnen meer details vastleggen, rond
een operatie, rond een oncologische behandeling. In
een multicentertrial zie ik het nut daarvan in, maar
in de eerste lijn ligt het genuanceerder. Ik houd
graag voor ogen: wat gaan we ermee doen, wie
heeft er wat aan?’
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Tjeerd van Althuis (links) en Pim Volkert (rechts)

Pim onderschrijft dat een zorgverlener alleen dat
moet vastleggen wat nodig is voor adequate dossiervoering en ziet overregistratie als serieus probleem:
‘Ik zie het NHG als hoeder van de vaktaal van de Nederlandse huisartsen. Soortgelijke constructies bestaan voor de vaktalen van medisch specialisten en
verpleegkundigen.’

Urgentie

Welke urgentie speelt er? Nu schiet Tjeerd in de
lach: ‘Urgentie? Deze ontwikkelingen vragen jaren!
Vijf jaar geleden bijvoorbeeld is begonnen met “mapping” van ICPC naar LOINC. Dat is stilgevallen en in
2020 weer opgepakt. Hoe snel kun je zijn, moet je
zijn, wil je zijn? De urgentie lijkt mij dat je de zorg
wilt verbeteren. Dat kost geld en vertroebelt de urgentie. Als urgent noem ik het gegeven dat HISsen
naadloos moeten aansluiten bij het werk in de huisartsenpraktijk. Daar zit nog een uitdaging! Het NHG
beschrijft de functionaliteiten. Vervolgens wensen
wij dat softwareleveranciers hun systemen zo inrichten dat inhoud zich logisch presenteert. Wij willen
een optimale user experience of UX. Daar valt nog
ongelooflijk veel te winnen! Uiteindelijk bepaalt de
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UX hoe goed we erin slagen uniform vast te leggen
en daarna uniform uit te wisselen.’

Oproep

Als we vragen welke oproep beide experts willen
doen, blijkt er genoeg behoefte aan hulp uit de
praktijk. Tjeerd: ‘We gaan ons oriënteren op de
implementatie van ICPC-3, een modernisering van
ICPC-1. Ik roep huisartsen op om mee te denken.’
Pim: ‘Of help bij het mappen van ICPC-1 of -3 met
SNOMED. Wees niet bang – je merkt als huisarts
niets van SNOMED! Je levert zorg in een netwerk en
ziekenhuizen gebruiken graag de door huisartsen
vastgelegde patiëntgegevens in hun EPD.’

CGM-HUISARTS
Wat kan CGM-HUISARTS nu al met OPEN?
De afkorting OPEN staat voor Ontsluiten Patiëntgegevens uit Eerstelijnszorg Nederland. Dat betekent
dat de patiënten in staat moeten
zijn om online gegevens in hun eigen elektronisch medisch dossier
in te zien (figuur 1). Daarvoor hebben de HISsen allemaal software
moeten aanpassen en ontwikkelen.
Vooral belangrijk is het ontwikkelen van een HIS-koppeling volgens
de standaardisatie van de commu-

nicatie, die is opgesteld door MedMij.
Het raadplegen van het eigen dossier was de eerste stap die wettelijk
per 1 juli 2020 gerealiseerd moest
zijn. Veel patiënten konden echter
al met het eigen dossier werken,
wat technisch gezien de vorm van
portalen had. Deze portalen bestaan uit veilige verbindingen met
de HISsen en moeten worden aan-

geschaft door de huisartsgebruikers. Nu hadden niet alle portalen
de mogelijkheid om het eigen dossier (H-EPD) per 1 juli 2020 in te
zien. Meestal beschikten ze wel
over functionaliteiten als herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken (figuur 2) en e-consulten (figuur 3) aanvragen.
De volgende stap bestaat eruit dat
naast het inzien van het dossier

Figuur 1. Het medisch dossier inzien via CGM LIFE eServices
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Figuur 2. Afspraken maken in CGM LIFE eServices

ook het dossier of delen ervan door
de patiënt kunnen worden gedownload en zelfs zullen kunnen
worden aangevuld. Deze extra
functionaliteit en het leggen van de
keuzemogelijkheid van communicatie bij de patiënt leidden tot de
nieuwe omschrijving PGO, de persoonlijke gezondheidsomgeving.
Daardoor is er een wezenlijk verschil in organisatie tussen portalen
en PGO’s. De gebruikte portalen
worden gekozen door de huisartsgebruiker, terwijl het gebruikte PGO
dus door de patiënt wordt bepaald.
Niet ieder portaal kan aansluiting
maken met elk HIS, maar elk (toekomstig) PGO moet wel altijd aansluiting kunnen maken met alle
HISsen. Werk aan de winkel dus
voor de leveranciers.
Om ervoor te zorgen dat PGO’s
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doen aan de gestelde functie- en
veiligheidseisen moeten ze zich
aan sluiten bij het MedMij-netwerk.

Wat is er in CGM-HUISARTS
mogelijk?

Bij CGM-HUISARTS is voor de
communicatie van de patiënt met
zijn H-EPD gebruikgemaakt van
twee bestaande portalen als uitgangspunt, namelijk CGM eServices® (figuur 4) en Pharmeon®.
Hiermee is het inzien van het HEPD dus gewaarborgd. Ook is voor
beide gewerkt aan geïntegreerde
functionaliteit, zodat communicatie mogelijk is terwijl de huisarts in
het HIS werkt.
Het e-consult is het beste voorbeeld van een toegevoegde functionaliteit in het onderdeel Postvak.
De aanvraag van de patiënt komt

voor beide portalen in het postvak
binnen en kan via een deelcontactscherm worden verwerkt. De
vraag komt dan in de S-regel.
Wanneer de P-regel wordt ingevuld, wordt het antwoord op het
e-consult direct naar de veilige
omgeving van de aanvragende patiënt teruggestuurd. De huisartsgebruiker kan een bericht zelfs
proactief sturen door in een deelcontactscherm te kiezen voor econsult als soort contact en de Pregel in te typen.
Behalve dat episodes voor het LSP
in het dossier kunnen worden geblokkeerd, is het inmiddels ook
mogelijk om episodes te blokkeren
voor PGO. Deze blokkades worden
alleen actief in overleg met de patiënt. Op regelniveau blokkeren in
het dossier werkt trouwens alleen
voor het LSP.

Figuur 3. E-consulten aanvragen in CGM LIFE eServices (boven)

Bij de portalen is het zeker handig
dat er een communicatiedashboard
voorhanden is. De wijze waarop
dit is in te zien, verschilt bij beide
portalen. Pharmeon hanteert een
Dashboard, bij CGM eSERVICES

Figuur 4. Het startscherm van CGM eServices (onder)

kan er maandelijks een mail met
de statistieken worden gegenereerd. In beide portalen kunnen de
communicatiecijfers uitgebreid
worden bekeken. Het is alleen de
vraag wat we er in de toekomst

met de diverse PGO’s nog mee
kunnen doen. Het zal dan wellicht
een HIS-module moeten worden.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS
MicroHIS OPEN
voor de patiënt
Figuur 1. Correspondentie aan een code
koppelen

correspondentie aan een andere code (‘soort correspondentie’, zie figuur 1), bijvoorbeeld ‘ingekomen,
overig’.

Het is nu ongeveer een jaar geleden
dat de eerste patiënt zijn eigen MicroHIS-dossier kon inzien via het
patiëntenportaal. Inmiddels hebben
ruim 75.000 mensen uit 387 praktijken inzage in hun MicroHIS-dossier
gehad. Het afgelopen jaar hebben
wij in onze praktijk van 2400 patienten iedere maand 70 tot 110
unieke gebruikers gehad die hun
dossier hebben geraadpleegd. Deze
statistische informatie is enerzijds
zichtbaar door in te loggen in het
Pharmeon-beheersportaal, anderzijds te raadplegen in MicroHIS via
de (standaard) Query Portaal.

• medicatie-overgevoeligheid;
• resultaten van bepalingen (van
de laatste 14 maanden);
• E- en P-regels van het consult,
vastgelegd vanaf 1 juli 2020;
• nog geen radiologie-uitslagen
(hier wordt aan gewerkt).

De patiënt heeft via het portaal toegang tot de volgende informatie:
• alle episodes + (actief en inactief);
• actieve episodes;
• actuele medicatie;

Als u niet wilt dat bepaalde correspondentie zichtbaar/opvraagbaar is
voor de patiënt, zijn er twee mogelijkheden: koppel de correspondentie aan een episode die gemarkeerd
is als privacygevoelig, of koppel de
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In februari 2021 is daar de correspondentie bijgekomen. Het betreft
uitsluitend correspondentie vanaf 1
juli 2020, van de volgende soorten:
verwijsbrieven (VK, VL, VA of VH),
consultatieaanvragen (UM), updates (IU), ontslagbrieven (IO) en
consultatieverslagen (IM).

Ga in MicroHIS bij de patiënt naar
Professionele samenvatting en klik
daar op Uitspoel voor MedMij en u
kunt zien wat de patiënt in het portaal of binnenkort in het PGO ziet
(zie figuur 2). Hier is niet de inhoud
van de correspondentie te zien,
maar alleen de titel. De patiënt ziet
wel de inhoud van de brief. Let op:
hier staan ook uw verwijsbrieven
bij. Let dus op met formuleringen
als ‘patiënt dissimuleert’ of ‘forse
drinker’.
U kunt gebruikmaken van het feit
dat de patiënt thuis nog eens kan
nalezen wat u tijdens het spreekuur
besproken hebt. MicroHIS ondersteunt hierbij op twee manieren. Bij
het aanmaken van de episode kunt
u Gebruik patiëntvriendelijke tekst
aanvinken (vink Eigen omschrijving
dan uit; figuur 3). Figuur 4 laat zien
dat de diagnose ‘coxartrose’ in de Eregel in eenvoudige taal omschreven is. U kunt ook adviezen overnemen uit Prescriptor. Via Prescriptor/
EVS zijn dikwijls niet-medicamenteuze adviezen over te nemen in het
journaal door, op dezelfde wijze als
bij een recept, op het plusje naast de
tekst te klikken (figuur 5). De pati-

Figuur 2. Klik op Uitspoel voor MedMij en u ziet wat de patiënt in
het portaal of in het PGO kan zien.

Figuur 3. Het aanpassen van de episodetitel

Figuur 4. De diagnose ‘coxartrose’ is in de E-regel in eenvoudige taal omschreven.

ent ziet dan thuis deze tekst in het
PLAN staan. Ook kunt u hier een
koppeling naar een pagina van
Thuisarts.nl plakken. Dit is helaas
nog niet geautomatiseerd.
De komende tijd worden naast het
patiëntenportaal ook de PGO’s uitgerold. Het zal nog enige tijd duren
voordat patiënten via het PGO gebruik gaan maken van faciliteiten
als e-consulten en online afspraken.
Hiervoor blijft het portaal dus nog
de geëigende weg. Vanuit zijn PGO
zal de patiënt ook meetwaarden
kunnen sturen. Het is nog niet duidelijk hoe MicroHIS hiermee zal
omgaan. Mogelijk komen deze binnen via de wachtrij berichten.
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

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

Figuur 5. Klik op het plusje naast de tekst om adviezen in het journaal over te nemen
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Promedico-ASP
OPEN, stand van zaken
na een jaar ervaring

Figuur 1. De aanduiding dat een patiënt
aangemeld is bij het patiëntenportaal

Er is nu er een klein jaar ervaring
met OPEN. Patiënten stellen ons er
allerlei vragen over. Hoe is dat op te
lossen? De toegang tot OPEN gaat
nu alleen via het patiëntenportaal
en nog niet via een PGO. Het PGO
wordt momenteel uitgerold en dan
wordt het nog ingewikkelder. Het

patiëntenportaal bestond al een
aantal jaar en Pharmeon heeft de
inzage in het medisch dossier voor
OPEN heel eenvoudig mogelijk gemaakt via de al bestaande app.
Er is een aparte knop Uw dossier
aangemaakt.
In onze praktijk wordt geen actief

Figuur 2. De instellingen voor een patiënt die wenst geen inzage te hebben via OPEN, maar wel het patiëntportaal wil gebruiken
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beleid gevoerd om de inzage in het
dossier te bevorderen. Het initiatief
is aan de patiënten zelf. Ongeveer
10 procent van onze patiënten heeft
een account bij Pharmeon. Deze zijn
herkenbaar aan het vinkje bij hun
naam (figuur 1). Promedico ASP
heeft van haar kant een aantal functies gebouwd om OPEN te realiseren. We lopen enkele belangrijke instellingen na.
De meerderheid wil wel inzage.
Dat gaat dan vanzelf. Een kleine
minderheid wil wél het patiëntportaal gebruiken, maar expliciet géén
inzage. Dan kan de inzage in haar
geheel geblokkeerd worden via
Patiënt > Patiëntgegevens > Toegang (figuur 2). Gelukkig kan dit
zo, want anders zou u alle episodes
stuk voor stuk langs moeten lopen,
via Medisch Dossier > Episoden >
Episode wijzigen en linksonder Nee
aanvinken.
Het is laagdrempelig mogelijk om
een deel van het dossier af te schermen. Het eenvoudigst gaat dit via

Figuur 3. Laagdrempelig een deelcontact of episode afschermen voor inzage via OPEN

het deelcontactscherm (figuur 3).
Hier kan een deelcontact en/of episode voor inzage worden uitgezet.
Dit kan zowel richting OPEN als
voor de waarneming via het LSP
wanneer opt-in is verkregen.
Er worden statistieken bijgehouden
over het gebruik van de inzagemogelijkheid. De beheersfunctie van
Pharmeon die de praktijkhouder
heeft, geeft het mooiste inzicht
daarin. Figuur 4 toont in de vorm
van een staafdiagram een beeld
over drie maanden. Dagelijks zijn er

wel enkele mensen, nog geen procent van de hele praktijk dus, die
hun dossier inzien. Een aantal van
hen kijkt meermalen per dag. Wie
dat zijn is onbekend. Het project
OPEN heeft bepaald dat deze gegevens niet inzichtelijk zijn voor de
praktijkhouder. De functie in Promedico ASP die het mogelijk maakt
om inzagegegevens qua aantallen
per periode op te vragen, werkt
overigens al een tijdje niet.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 4. Een overzicht van drie maanden op datum van aantallen keren dat het dossier is opgehaald, ten opzichte van aantallen unieke gebruikers
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Promedico-VDF
NEN-logging
Promedico-VDF heeft een aantal
aanpassingen moeten doen om met
OPEN te kunnen koppelen, enerzijds met het patiëntenportaal en
anderzijds met het PGO. Die aanpassingen zijn voor een groot deel
niet te zien voor de gebruiker. Wel is
er een flink aantal wijzigingen in de
programmatuur aangebracht.

Figuur 1. Het uitsluiten van een episode

Figuur 2. Het uitsluiten van een deelcontact
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Promedico-VDF heeft één lijn getrokken voor de koppeling van het
portaal en het PGO met OPEN. Econsult, herhaalrecepten en het maken van afspraken gelden alleen
voor het portaal. Het volgende is
zichtbaar voor de gebruiker van
Promedico-VDF:

• het blokkeren van dossierinzage
op patiëntniveau: de zorgverlener of de patiënt kan een reden
hebben om geen inzicht te hebben;
• het uitsluiten van deelcontacten
en episodes op dossierniveau:
episodes kunnen apart geblokkeerd worden, net zoals onafhan-

Figuur 3. Rapportage van OPEN

kelijke deelcontacten (als er bijvoorbeeld informatie over een
ander in het deelcontact staat; figuur 1 en 2);
• vooraf en achteraf kan bij een
uitslag een opmerking worden
geplaatst om bijvoorbeeld een
uitslag te duiden of uit te leggen;
• controle op leeftijd (geen inzage
< 16 jaar) (eigenlijk niet zichtbaar voor de gebruiker).
Technisch gezien moest de koppeling van Promedico-VDF naar LSP+
(het koppelvlak tussen PromedicoVDF en het PGO) gelegd worden.
De softwareontwikkelaars hebben
alle onderdelen voor het patiënten-

portaal los gebouwd, omdat dat een
andere techniek vereist. LSP-opt-in
mag geen invloed hebben op de patiëntinzage (de patiënt heeft ook
een rolcode gekregen, net zoals de
zorgverlener, zodat altijd gekeken
kan worden door wie de inzage is
geweest en wie recht heeft op welke
informatie). LSP-opt-in is niet van
belang voor inzage via OPEN en
wordt alleen gebruikt voor inzage
door zorgverleners via het LSP.
Er gelden begrenzingen voor de oplevering van gegevens: gegevens
van voor 1 juli 2020 mogen niet opgeleverd worden. Dat mag alleen de
E- en de P-regel.
Op dit moment kan Promedico-VDF

niet de meetwaarden verwerken die
in het PGO worden ingevoerd. Dit is
onderdeel van OPEN-ontwikkelvraag 3 en moet voor 31 december
2021 gerealiseerd zijn.
Per maand, kwartaal of per jaar is in
te zien hoe vaak het HIS is ingezien.
Dat verloopt via Rapportage -> Statistiek -> OPEN. In de praktijk is dus
zichtbaar hoe actief de inzage door
patiënten is geweest (zie figuur 3).
Het hele dossier is voor OPEN af te
schermen door een vinkje te plaatsen bij de aanvullende gegevens in
de patiëntadministratie (zie figuur
4).
HANNEKE TAN

HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL

Figuur 4. Het blokkeren van inzage
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CGM HUISARTS
CGM Support |www.cgm.com/nld_nl/services/support
088 3876444
Softwarewensen CGM HUISARTS
j.vandeelen@hapnieuwenhoorn.nl
Promedico
Promedico ICT BV 030 6016620 | info@promedico.nl
Servicedesk | aspservicedesk@promedico.nl
030 601 6655
HAweb-groepen:
Atlas-gebruikersvereniging (Promedico-ASP)
Promedico VDF (Atlas gebruikersvereniging)
Atlas-gebruikersvereniging (CGM HUISARTS)
Ook op LinkedIn is Atlas te volgen:
Atlas-gebruikersvereniging

OMNIHIS,VERENIGING VAN OMNIHIS SCIPIO-GEBRUIKERS
Bestuur

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

WEBSITE www.omnihis.nl

OmniHis BV 0900 6664447 | info@omnihis.nl

| Wouter Scheen

REDACTIEADRES |

Redactie SynthesHis
T.a.v. Bep Otterloo - 06 46813881
Eikeboom 21 | 4101 VA Culemborg | secretariaat@nedhis.nl
WEBSITE www.syntheshis.nl
UITGEVERIJ | LandGraphics B.V. Atlantisplein 1 1093 NE Amsterdam

020-531 20 10 | gilles@landgraphics.nl
GRAFISCHE VORMGEVING | LandGraphics Amsterdam
FOTOGRAFIE | Mickey Graafland, Janou Zoet, Bob Reijnders,

Paul van der Klei, Peter de Graaff
Abonnementen kunnen op ieder gewenst
moment worden aangegaan en worden stilzwijgend met telkens
één jaar verlengd tot wederopzegging, tenzij twee maanden voor
vervaldatum schriftelijk is opgezegd. Een abonnement wordt eenmaal per jaar bij voorfacturering voor het aankomende jaar berekend. De prijs wordt jaarlijks aangepast.

NIEUWE ABONNEMENTEN |

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

| Beëindiging van het abonnement kan uitsluitend schriftelijk en dient uiterlijk twee maanden voor afloop van
het lopende abonnementsjaar te zijn ontvangen

BEËINDIGING ABONNEMENT

ABONNEMENTSPRIJZEN | Jaarabonnement zijn inclusief verzend- en
administratiekosten.
Los nummer: € 10,-| Jaarabonnement (minimaal 3 nummers): € 25,-.
Prijswijzigingen voorbehouden. Voor buitenlandse abonnees geldt
een toeslag op deze prijzen. Leden van Atlas, OmniHis en Orego
ontvangen minimaal 3 nummers per jaar.
Abonnementen of losse nummers bestellen via Bep Otterloo
06 46813881 | secretariaat @nedhis.nl o.v.v. abonnement.
ADVERTENTIEACQUISITIE | Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121

advertenties@klinkerenbikkels.nl

SECRETARIAAT EN LEDENADMINISTRATIE

AUTEURSRECHT | DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN
BERUST BIJ DE AUTEUR(S). DE INHOUD VAN DE ARTIKELEN HOEFT NIET IN OVER-

Atlas en Orego

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

EENSTEMMING TE ZIJN MET HET DOOR DE GEBRUIKERSVERENIGINGEN GEVOERDE

OmniHis

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

TIE EN UITGEVER MET EEN BRONVERMELDING.

BELEID. ARTIKELEN MOGEN ALLEEN WORDEN OVERGENOMEN EN/OF VERMENIGVULDIGD, OP WELKE WIJZE DAN OOK, NA SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE REDAC-

ISSN 1570/2693

Ziet u dit?
Valt op hè?

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

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

