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Redactioneel
Veilig, eerlijk
en ambitieus
Veilig informatie delen
binnen het huisartsenteam is steeds belangrijker sinds er meestal parttime gewerkt wordt. Een
patiënt loopt immers de
kans gedurende de week
meerdere dokters te zien.
In de rubriek Tips en Trucs
aan het eind van dit nummer beschrijven de redacteuren
voor elk HIS de mogelijkheden om op een veilige manier binnen het HIS over vertrouwelijke patiëntinformatie
te communiceren. Het NHG wil deze functie ook gaan
toevoegen aan het HIS-referentiemodel, zodat de HISleveranciers hiermee rekening houden bij de planning
van hun ontwikkelagenda. In dit nummer geven we inzicht in de manier waarop de geldstroom naar de huisarts via Formularium Gericht Voorschrijven (FGV) zich
heeft ontwikkeld. Een onderzoeksgroep van het Nivel
voert het sinds 2018 uit. Een stuurgroep van huisartsen
en zorgverzekeraars bepaalt het beleid. Het gaat per
normpraktijk om enkele duizenden euro’s omzet. Hoe
werkt het, wat levert het op, wat zijn de beperkingen en
is het wel op de praktijk toegesneden? Vanaf pagina 16
leest u het verhaal. SynthesHis is het eerste tijdschrift dat
zo diep op deze materie ingaat. De gebruikersverenigingen van HIS-gebruikers samenwerkend in NedHIS hebben een toekomstvisie ontwikkeld. Het is extra van belang de krachten te bundelen en zo te voorkomen dat
de HISsen links en rechts worden ingehaald. Hoe is het
ondertussen met OPEN? De eerste PGO’s worden nu
getest. Wat komt er allemaal bij kijken als een huisartsenpost overgaat naar een ander huisartsenpostinformatiesysteem (HAPIS)? De huisartsenposten van Zaan
streek Waterland zetten afgelopen jaar de stap en zij zijn
positief. Wat komt een waarnemend huisarts tegen aan
vertrouwelijke gegevens als hij zich meldt in een nieuwe
praktijk? Persoonlijke gegevens, zowel privé als praktijkgebonden, zijn vaak ruimschoots onbeschermd ter inzage. Jonathan Bouman vertelt het vanuit de praktijk.
Manon Kuilboer, een gedreven huisarts, vertelt in de rubriek Markante mensen hoe er wordt gewerkt aan betere communicatie tussen de HISsen en andere registratiesystemen. We wensen u informatieve uurtjes toe met
dit kerstnummer.
Jeroen van der Lugt - hoofdredacteur
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Wat is de naam van de
praktijk en waar is deze
gevestigd?
Huisartsenpraktijk
Nieuwenhoorn te
Hellevoetsluis

NEDHIS CONGRES 23 MAART 2022
HET CONGRES VOOR DE HELE PRAKTIJK

Welk HIS wordt
gebruikt?
CGM HUISARTS

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.

Wie staat er op de foto?
Jesper van Deelen, huisarts, en Diana Eggink, assistente
Wat vind je de sterkste
kant van je HIS?
Er kan veel naar eigen
wens worden ingesteld.
Wat is een wens voor je
HIS en/of ICT gebied
voor de praktijkvoering?
Betere en meer communicatie tussen zorgverleners, zodat de zorg voor
de patiënt geoptimaliseerd kan worden.

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.
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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.

TOEKOMSTVISIE NEDHIS

Focus op vier
verbeterpunten
FOTO: MICKEY GRAAFLAND

maal ondersteunen, maar de context is veranderd.
‘Er wordt structureel meer samengewerkt’, legt bestuurslid Ronald van Ingen uit. Dat maakt dat iedereen eenvoudig en veilig medische gegevens wil kunnen ontvangen, om die vervolgens optimaal te kunnen inzetten in de zorg voor een patiënt.’

Beperkte ontwikkelcapaciteit

Ron Dingjan

Wat heeft de huisarts de komende jaren op ICTvlak nodig om zijn/haar rol – zoals bepaald tijdens de laatste Woudschoten-conferentie –
goed te kunnen vervullen? Dat beschrijft de
koepel van de HIS-gebruikersverenigingen in
haar toekomstvisie.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NL

Nog niet eerder heeft NedHIS een toekomstvisie gepubliceerd. ‘Toen wij in 1997 begonnen, waren de
deelnemende gebruikersverenigingen er vooral op
gericht om onderling informatie uit te wisselen’, vertelt NedHIS-voorzitter Ron Dingjan. ‘Door bij elkaar
te gaan zitten, wilden we elkaar inspireren, kennis
delen en elkaar helpen. Intussen heeft NedHIS een
bredere rol. We fungeren niet meer alleen als spreekbuis voor de gebruikersverenigingen onderling, maar
communiceren ook met de leden, de koepels en allerlei stakeholders.’
Nog steeds gaat NedHIS voor HISsen die de dagelijkse praktijkvoering én de zorg voor de patiënt opti-

Nog een reden om een toekomstvisie te schrijven, is
volgens de bestuursleden de beperkte ICT-ontwikkelcapaciteit. ‘Bij het maken van beleid en het bedenken van projecten is het betrekken van de praktijk
essentieel, toch gebeurt dit niet altijd voldoende’,
zegt Ron. ‘Bij NedHIS vind je huisartsen die affiniteit
met ICT én de dagelijkse praktijk hebben. Daarom is
het zo belangrijk dat wij van ons laten horen, bijvoorbeeld bij de koepels. Zodat we hun beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen of juist kunnen
weerspreken. Veel beleid en projecten vragen om
ICT-capaciteit bij de HIS-leveranciers en die kan
maar één keer worden aangewend.’
‘De prioriteiten die gesteld worden stroken niet altijd
met de wensen van de huisartsen’, stelt Ronald. ‘Dat
hebben we de afgelopen jaren wel geleerd. Zo wil
gebruikersvereniging Atlas al heel lang dat de agendavoering anders wordt ingericht. En elke huisarts

RONALD VAN INGEN:
‘ELKE HUISARTS HEEFT
LAST VAN DE

GEBREKKIGE DOSSIER-

OVERDRACHT TUSSEN DE
VERSCHILLENDE HISSEN’
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RON DINGJAN: ‘DOORDAT ER GEREGELD INFORMATIE

ONTBREEKT KUN JE VRAGEN VAN PATIËNTEN NIET ALTIJD
EVEN GOED BEANTWOORDEN’

heeft last van de gebrekkige dossieroverdracht tussen de verschillende HISsen. Op dit punt waren we –
na veel inspanningen – goed op weg naar een oplossing. Vervolgens kwam het landelijke, gesubsidieerde
programma OPEN in beeld en was er geen ontwikkelcapaciteit meer voor zaken die hoog op onze eigen wensenlijst staan.’
‘De toekomstvisie is geschreven om duidelijk te maken wat de huisartsen nodig hebben’, zegt Ron. ‘We
leggen deze niet in de kast, maar we gaan hierover
in gesprek met de koepels en stakeholders en vragen
hen deze visie te onderschrijven, zodat we samen tot
een goede prioritering van projecten kunnen komen.’
In de toekomstvisie benoemt NedHIS vier kernpunten voor de komende vijf jaar.

1. Vergemakkelijken van de communicatie en het
contact met andere zorgverleners rondom de
patiënt vanuit het eigen HIS
‘De huisartsen willen hun regiefunctie in de zorg behouden’, zegt Ronald. ‘Dat hebben zij uitgesproken
tijdens de Woudschoten-conferentie en ook andere
partijen erkennen hun rol als spin in het web. Hiervoor is het essentieel dat het HIS probleemloos informatie kan uitwisselen. De huisartsen zijn als een van
de eerste zorgverleners geautomatiseerd. We hadden
dus een voorsprong. Nu moeten we zorgen dat we
meebewegen met de ontwikkelingen, zodat het HIS
de primaire informatiebron blijft. Dat betekent prioriteiten stellen en in actie komen om ervoor te zorgen dat onze HISsen toekomstbestendig zijn. Doen
we dat niet, dan pakken anderen de lead en zullen
wij moeten volgen.’

ADVERTENTIE

FGV voor groepen
Voor meer informatie:

RxOverleg.nl

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.
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.

FOTO: MICKEY GRAAFLAND

RON DINGJAN: ‘HET ZOU

MOOI ZIJN ALS ER VANUIT

DE HUISARTSENZORG EEN
ALGEMEEN PGO WORDT
ONTWIKKELD’

structureerd in onze patiëntendossiers terecht. Als je
actief moet zoeken, kun je signalen missen die ten
koste gaan van de gezondheid van de patiënt.’

Ronald
van Ingen

2. De patiënt in staat stellen regie op zijn/haar
gezondheid te nemen en te houden, samen
met de huisarts
Ron: ‘Het idee achter OPEN is dat de patiënt medische gegevens uit de hele zorgbreedte kan binnenhalen in een persoonlijke gezondheidsomgeving
(PGO). Toch is er nog steeds geen PGO dat dit kan.
Ik zie wel PGO’s op deelgebieden, zoals diabetes of
zwangerschap. Het zou mooi zijn als er vanuit de
huisartsenzorg een algemeen PGO wordt ontwikkeld: veilig, goed en gestructureerd. Met een koppeling naar het HIS, waarbij voorkomen wordt dat de
huisarts overladen wordt met gegevens die hij niet
hoeft te zien.’
3. Verder verbeterde ondersteuning bij de uniforme registratie en het managen van de veelheid
aan informatie, zodat die kan worden hergebruikt
De toekomstvisie stelt dat de huisarts het overzicht
dreigt kwijt te raken door de enorme informatiestroom. ‘Dat klopt’, zegt Ronald. ‘We ontvangen ontzettend veel informatie, maar deze komt niet ge-

Ron: ‘We zijn enorm veel tijd kwijt met het verwerken van informatie die we ontvangen. Toch is het zo
dat er geregeld informatie ontbreekt, bijvoorbeeld
van andere zorgverleners. Daardoor kun je vragen
van patiënten niet altijd even goed beantwoorden.
ICT kan een grote bijdrage leveren aan het op de
juiste manier, op de juiste plek opbergen van binnengekomen informatie.’
4. Inhoudelijk nog slimmere ondersteuning van
de huisartsen en hun praktijkmedewerkers op
basis van beschikbare data in het HIS en daarbuiten
Ronald: ‘Door alle beschikbare informatie worden
dossiers zo groot dat de kern van iemands huidige
gezondheidsproblematiek soms niet meer zichtbaar
is. Het HIS moet ons beter gaan ondersteunen in het
structureren en het creëren van overzicht. Met slimme beslisondersteuning en signaleringsfuncties kan
het HIS ons werk ook makkelijker maken.’
‘Er zit veel verstopt in de data’, zegt Ron. ‘Nu huren
wij een extern bureau in dat onze HISsen digitaal
doorzoekt om vervolgens met vijftien patiënten per
praktijk te komen die risico lopen op hepatitis C. Dat
wil je zelf uit je systeem kunnen halen. Mijn HIS
geeft al wel suggesties. Een van de “achterlijke” vragen die ik krijg wanneer ik een röntgenfoto aanvraag
voor een vrouw is standaard “of ze zwanger is…”,
ook al is ze tachtig. Dus slimmer kan het zeker, hier
is nog veel winst te behalen!’

RONALD VAN INGEN: ‘HET HIS MOET ONS BETER

GAAN ONDERSTEUNEN IN HET STRUCTUREREN EN
HET CREËREN VAN OVERZICHT’
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MENSEN

MANON KUILBOER, PRODUCTMANAGER HUISARTSGEGEVENS, SECTORLEAD BIJ VZVZ

‘Door de groeiende informatiebehoefte is er nu een
grotere veranderbereidheid’
Ze was huisarts, kent de uitdagingen van commerciële
bedrijven, begrijpt de behoeften van wetenschappers en
weet de weg binnen overheden en gesubsidieerde
organisaties. De enige partij waar Manon Kuilboer nog
niet heeft gewerkt is de zorgverzekeraar. Haar brede
ervaring helpt naar eigen zeggen bij het verbinden van
partijen op weg naar betere gegevensuitwisseling. Wij
voegen daar haar doorzettingsvermogen, enthousiasme
en gulle lach aan toe.
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@MTO.NL

‘In 1982 – het eerste jaar van mijn
studie geneeskunde in Utrecht – vroeg
ik de studieadviseur of hij wist waar
ik een cursus kon volgen over wat
dokters met computers kunnen. Zijn
gezicht! Alsof hij het in Keulen hoorde
donderen. Utrecht bleek wat dat betreft ook niet de beste keuze, de geneeskundeopleiding was heel klassiek.
Aan de faculteit wiskunde volgde ik
aanvullend vakken als algoritmiek,
databases en leerde ik programmeren,
in Rotterdam leerde ik wat besliskunde inhield. Zo wist ik toch kennis bij
elkaar te sprokkelen. Na mijn artsexamen maakte ik een goede kans op een
opleidingsplaats bij kindergeneeskunde, maar ik besloot me eerst verder te
bekwamen op het vlak van zorg en
ICT. Als ik direct klinisch aan de slag

8 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2021

zou gaan, voorzag ik herregistratieproblemen.’

Stanford en promotie

‘Ik ging op zoek naar een goede opleiding. Edward Shortliffe van Stanford
University dook geregeld op in publicaties en ik vond hem het meest vernieuwend. Dus koos ik voor Stanford.
Ik had geen idee waar het lag en hoeveel het kostte. Dat was maar goed
ook, want het bleek een half huis te
zijn. Het lukte me om financiering te
regelen en ik heb gigaveel geleerd van
de Master Medical Information Sciences. Daarna promoveerde ik bij Medische Informatica in Rotterdam op beslissingsondersteuning voor huisartsen. Er was ontzettend veel werk op
het vlak van zorg en ICT en ik kreeg

ondertussen kinderen. Je zou denken
“mens, laat die patiëntenzorg dan zitten”, maar ik was geneeskunde gaan
studeren om huisarts te worden. Als je
dan de kans krijgt, moet je het doen!’

Grote nieuwsgierigheid

‘Ik combineerde de functie van medisch informaticus met het werken als
huisarts en wilde natuurlijk een eigen
praktijk. Dan heb je direct invloed op
hoe alles gaat en kun je kansen voor
verbetering direct aanpakken. Het
was een heerlijke tijd, ook al heb je eigenlijk twee driekwart banen en een
gezin tegelijk. Ik kreeg er vleugels
van. Uiteindelijk heb ik het huisartsenvak toch losgelaten en ben ik gaan
werken bij softwareleveranciers,
waaronder Microbais, ExpertDoc,
Medworq, en gesubsidieerde organisaties, zoals Nictiz/VZVZ. De rode
draad is daarbij altijd de kwaliteit van
de besluitvorming in de dagelijkse
zorg geweest. Lesgeven doe ik ook
graag. Aan de TU Eindhoven geef ik
de module “Hergebruik medische gegevens” voor klinisch informatici. Onlangs heb ik hierover ook een masterclass verzorgd voor het CMIO Netwerk Eerste Lijn. Mijn vingers jeuken
om iets te doen in de algemene opleiding Geneeskunde. Zorgverleners mogen beter snappen hoe goede kwaliteit en doelmatigheid van zorg niet alleen afhangt van goede tools, maar

FOTO: JEROEN BOUMAN
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Maar vandaag gaan er dagelijks dingen met u en mij mis, omdát gegevens
niet beschikbaar zijn. In dit proces
probeer ik partijen te verbinden en
wakker te schudden. Ik probeer de
materie praktisch te maken en daag
uit om een beetje meer vertrouwen in
elkaar te hebben, en belangen en
overtuigingen gewoon op tafel te leggen. Dan wordt het makkelijker om
samen een stap verder te zetten.’

Tegenstelling
ook van onze eigen manier van registreren.’

Beschikbaarheid van
gegevens

‘Op dit moment werk ik bij VZVZ aan
een zo optimaal mogelijke uitwisselbaarheid van medische gegevens. Dat
is nog niet goed voor elkaar en in een
ontwikkeld land als Nederland moet
dat echt veel beter kunnen. Goed geinformeerde, optimale besluitvorming
is waar het om draait. De beschikbaarheid van de juiste gegevens is
hiervoor een randvoorwaarde. Als
huisarts wil je de gegevens van de
specialist zien. Als psychiater wil je
weten dat je patiënt pas een ernstige
bacteriële infectie heeft gehad, of ruzie met zijn buurman, of dat de internist de levothyroxine heeft bijgesteld.
De wijkverpleegkundige wil als dat
nodig is ook relevante info uit iemands dossier kunnen inzien. En aan
welke informatie heeft de patiënt zelf
behoefte? Op dit vlak zijn de afgelopen jaren enorme stappen gezet. Toch
zijn we nog lang niet zo ver als zou
moeten.’

Veranderbereidheid

‘Het positieve is dat we wel goed op
weg zijn. Vijftien jaar geleden zat ieder op zijn eigen eilandje en flink achter de barricades. Dat is nu anders. Er
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is steeds meer taakdifferentiatie, -specialisatie, centralisatie van zorg en
mede daardoor extra veel overdrachtsmomenten. Met de opkomende netwerkzorg gaan bovendien zorg
en welzijn door elkaar lopen. Iedereen, van zorgverlener tot en met
VWS, merkt dat het noodzakelijk is
om de juiste gegevens paraat te hebben. Er gebeurt daardoor van alles,
waarbij verschillende tijdlijnen en
ontwikkelingen niet zomaar met elkaar stroken. Mijn insteek is: kijken
wat er stapsgewijs beter kan en tegelijkertijd direct al verschil kan maken
voor de dagelijkse praktijk. Het belangrijkste is dat we nu erkennen dat
we dit nodig hebben en dat de bereidheid tot veranderen er is.’

Flexibel model

‘Het is een illusie om voor elk deelproces in de zorg van tevoren tot op de
punt en de komma af te spreken wat
wel en niet mag. Keep it simple. We
moeten mijns inziens naar een model
waarin elke professional in de zorg
een grotere eigenstandige verantwoordelijkheid draagt voor het opvragen van medische gegevens. Juist omdat we vertrouwen in elkaar mogen
hebben. Juist omdat we de Eed hebben afgelegd. Richt het flexibel in en
zorg dat het controleerbaar en transparant is. Kan er iets misgaan? Vast.

‘Het gekke in mijn vakgebied is dat er
een bepaalde tegenstelling in zit. Aan
de ene kant lijkt het alsof er elke dag
van alles acuut moet gebeuren. Aan
de andere kant gaan de ontwikkelingen langzaam. Ik merk dat alle betrokken stakeholders gefrustreerd raken van het gebrek aan voortgang op
sommige dossiers. Die frustratie gaat
gelukkig alleen maar helpen in de bereidheid om dichter bij elkaar te komen en het belang van de patiëntveiligheid echt centraal te zetten. Ondertussen werken we gestaag door aan
de implementatie van uitwisselbare
bouwstenen waarmee we gegevens
meer gestructureerd en flexibeler kunnen uitwisselen. Zo is de zorginformatiebouwsteen Behandelaanwijzing recentelijk opgenomen in de informatiestandaard. Alle HISsen zullen hierop
vroeg of laat aangepast worden, waardoor je behandelwensen en -grenzen
als huisarts eindelijk gestructureerd
kunt registreren en deze gegevens uitwisselbaar zijn, bijvoorbeeld met de
ambulance en de SEH. Deze informatie stond tot nu toe onder andere ongestructureerd bij de overdrachtsgegevens en ik vind het geweldig dat dit
aan de waarneemgegevens wordt toegevoegd. Juist in spoedsituaties is dit
verschrikkelijk belangrijk. Soms lijkt
het alsof we maar heel langzaam kleine stappen zetten. Maar ook kleine
stappen kunnen wél een groot verschil maken!’

Deeltijdzorg
is geen
half
werk
Als gepokt en gemazeld doktersassistente mag ik veronderstellen dat ik alle werkzaamheden in de gemiddelde praktijk zo langzamerhand wel ken. Ik laat me dan
ook graag als zzp’er inhuren. Vaak ga ik werk aan van korte duur – je kunt zeggen
dat ik als het ware serieel monogaam ben. Vroeger had ik dat al met mannen. Toen
was de gemiddelde duur van mijn relatie twee jaar. De huidige opdrachten die ik
aanneem zijn een stuk korter. Daar staat weer tegenover dat mijn relatie met mijn
geliefde alweer een hele poos langer duurt.
Toch is het allemaal best ingewikkeld gebleven. Als
ik voorheen een nieuwe partner aan de haak sloeg,
kreeg ik daar gratis en voor niets een compleet nieuwe
vriendenkring bij. Iets dergelijks gaat nu in mijn werk
ook op. Bij iedere nieuwe huisartsenpraktijk ontmoet ik
een heleboel nieuwe doktersassistentes. Plus de andere
collega’s, onder wie de huisartsen in opleiding, de poh’s
– somatiek en niet-somatiek –, de vaste én deeltijdhuisartsen zelf. Want in de zorg werkt bijna niemand fulltime. Al hebben ze er hun handen aan vol.
Wat ook een vast onderdeel van werken in de zorg lijkt
te zijn, is tijdsdruk, want aan tijd is een chronisch gebrek. Ik weet niet of er een verband is met al dat parttime werken. Combineer die twee en je krijgt bij iedere
tijdelijke klus te maken met twaalf tot twintig gehaaste
collega’s. Een logisch gevolg is dus dat ik geregeld op
zijn minst drie namen van collega’s door elkaar haal.
Heel verwarrend. En het bemoeilijkt de onderlinge
samenwerking wel enigszins.
Meestal is het zo dat ik triageer, de klus waarvan iedere
doktersassistente weet dat het adembenemend spannend kan zijn. Voor mij is het extra uitdagend dat ik

daarbij als tijdelijke zzp’er geen kennis over de patiënten heb. Geloof me, dat maakt dat ik tamelijk zwak sta.
Deze ongebruikelijke positie bied ik het hoofd door heel
zorgvuldig (lees langzaam sprekend) de telefoon te
beantwoorden. Dat moet natuurlijk gepaard gaan met
een zeker overwicht. Ik beeld me daarbij graag in dat
de beller door mijn toon op slag kalm wordt, zodat elke
vorm van dreigend ongeduld de kop wordt ingedrukt.
Bij de patiënt. Die. (Meestal.) Dezelfde. Dag. Gezien.
Wil. Worden. Bij de arts. Vanzelfsprekend hun ‘eigen’
huisarts, por favor.
Uiteraard – passend bij het plaatje van de gemiddelde
zorgmedewerker – werken de meeste huisartsen in
deeltijd. Dus kan ik het niet iedereen naar de zin maken. Een mantra overigens die ik gedurende de periode
dat ik word ingehuurd vaak herhaal. Niet te vaak, want
ik doe dit werk natuurlijk wel om iets voor anderen te
kunnen betekenen. Zelfs in mijn tijdelijke deeltijdfunctie wil ik dat. Voor al die hulpbehoevende bellers, de
zielige medemens in het algemeen en voor de huisartsen in het bijzonder.
Tekst-ster@ziggo.nl
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We willen in onze praktijk graag de vertrouwelijke gegevens op de pc afschermen voor een waarnemer. Het gaat dan bijvoorbeeld om wachtwoorden en automatische inlog op privémail. Huisartsen die coassistenten opleiden merken dat
zij op hun werkplekken de incognitotoegang gebruiken om het internet op te
gaan. Blijkbaar heeft de jonge generatie een andere routine. Voor deze aﬂevering van Vragen uit de praktijk vroegen we waarnemend huisarts Jonathan Bouman, die ook ethisch hacker is, naar zijn ervaringen wanneer hij ’s morgens in een
nieuwe praktijk begint.

Nooit meer Welkom01
JONATHAN BOUMAN, WAARNEMEND HUISARTS EN ETHISCH-HACKER
JONATHAN@JONATHAN.DOCTOR

PC: Welkom01, Tokengenerator: postcodecijfers
praktijk. In mijn hand een geplastificeerd papiertje
met daaraan vast de praktijksleutels en de tokengenerator van het HIS. Het is 8 uur ’s morgens en de
dag kan beginnen in mijn nieuwe waarneempraktijk.
Een nieuwe praktijk is voor mij als waarnemer altijd
wennen: hoe werken ze hier, welke ongeschreven regels zijn er en hoe kan ik zo snel mogelijk mijn weg
vinden om patiënten goed te helpen? Goed werkende IT is cruciaal en een duidelijke overdracht daarvan maakt mijn leven als waarnemer een stuk eenvoudiger.
Met koffie in de hand loop ik naar de pc waarop ik
die dag ga werken – een Windows-computer met
vergrendeld scherm. Het wachtwoord Welkom01
werkt helaas niet, maar gelukkig biedt de wachtwoord geheugensteun-knop van Windows soelaas:
Welkom02 verschijnt als hint op het scherm. Zonder
veel moeite kom ik in de computer. De schermen van
mijn voorganger staan nog open.
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Het HIS staat ingelogd op het account van een vaste
huisarts, het gebruikerbeheerscherm lacht mij toe.
Daarnaast de Chrome-browser met twee tabbladen:
een met de privé e-mail en een tabblad met het loginscherm van een veelgebruikt platform voor verwijzingen. Het inlogscherm van dit platform heeft een
vooraf ingevulde gebruikersnaam en wachtwoord
van een collega-waarnemer. Bij het aanklikken van
de gebruikersnaam krijg ik de keuze uit zeven andere opgeslagen accounts, inclusief de wachtwoorden.
Ik log de accounts uit, sluit het HIS en de browser af
en zoek op het bureaublad het HIS-icoon om alles
weer op te starten. Verstopt tussen de bestanden foto-vlek-1.jpg, foto-vlek-2.jpg, ovrdrachthap010233jansen.docx weet ik het icoon te vinden en
kan ik beginnen.
Wandelend naar de wachtkamer vraag ik mij af, is
dit eigenlijk een VIM waard? Er is geen datalek,
maar ik heb alle ingrediënten voor een goed datalek

voor mij liggen: zeven accounts met wachtwoorden
(die mij toegang tot de Regieknop van het platform
geven, en daarmee tot oneindig veel verwijzingen).
Nota bene op een pc bomvol gevoelige data, zonder
enig serieus wachtwoord en/of versleuteling.

op in Bitwarden. Laat de e-mail geen vergaarbak van
gevoelige data worden. Archiveer waar nodig de emails in het HIS en zorg eventueel voor een lokale
(versleutelde) backup. Verwijder wat niet meer nodig is.

Zitten mijn collega’s wel te wachten op deze feedback, op mijn eerste werkdag? Gaat dit niet op heel
veel plekken zo? En gaat dit niet al heel lang goed –
maak ik mij ten onrechte druk? Is de zorg überhaupt
wel een doelwit? Wat is de juiste balans tussen gebruiksgemak en veiligheid?

Daar waar computers gedeeld worden helpt het om
de browsers standaard in de incognito-stand op te
laten starten.8 Zo blijven er geen wachtwoorden achter in de browser. Vraag het systeembeheer om de
prullenbak en downloadmap automatisch leeg te vegen bij elke keer dat de computer opstart.

Als waarnemer zie ik veel verschillen in de manieren
waarop huisartsenpraktijken hun IT organiseren.
Sommige hebben al tien jaar een oude map met
daarin een uitvoerige uitleg van de werking van de
fax. Andere gebruiken een digitaal Word-document
met op pagina 3 de sociale kaart en pagina 4 alle
wachtwoorden die mogelijk van nut zijn. Gelukkig
zie ik steeds vaker praktijken waarbij de basishygiëne IT op orde is.1

Is een Cyber en Data Risks-verzekering met losgelddekking bij een digitale gijzeling de oplossing voor
alle bovenstaande risico’s? Nee. Die specifieke losgelddekking is een rode lap op de huisartsenzorg,
waarmee we een economie creëren om zorgverleners aan te vallen. Gelukkig zijn er geluiden binnen
de overheid om zo’n verzekering te verbieden,9 maar
het zal zeker helpen als vakgenoten kritisch zijn jegens partijen die deze, naast autoverzekeringen, proberen te verkopen.

Een goed begin is het gebruik van een wachtwoordmanager; bijvoorbeeld Bitwarden. Hiermee kan je
wachtwoorden eenvoudig opslaan en specifieke
wachtwoorden delen met (waarneem)collega’s. Gratis voor twee gebruikers, en voor een paar euro per
maand per gebruiker op te schalen. Vertrouw je ondanks de versleuteling2 de cloud niet en wil je de
wachtwoorden zelf op een server zetten, dan kan dat
ook.3 Dan gebruikt iedereen die wachtwoorden nodig heeft zijn eigen Bitwarden-account met zijn persoonlijke wachtwoorden. Verandert een medewerker
zijn wachtwoord, dan kan je vragen dat te synchroniseren met Bitwarden, zodat de Welkom01-situatie
zich ook niet meer kan voordoen. Recycle de wachtwoorden niet4 – anderen gingen je voor en dat liep
niet goed af.5
Waar mogelijk is het gebruik van tweefactorauthenticatie sterk aan te raden. Moe van het steeds overtikken van een code? Neem een Yubikey6 en vraag of
die te koppelen is.
Sla zo goed mogelijk alle gevoelige data in het HIS
op. Voorkom volle downloadmappen met brieven of
gedeelde netwerkhardeschijven vol Excel-overzichten met persoonsgegevens. Moet je toch iets buiten
het HIS opslaan, versleutel dit dan met een programma als Veracrypt7 en sla het veilige wachtwoord

Gelukkig gaat het steeds beter met de IT-veiligheid,
leeft het onderwerp, is er steeds meer kennis voorhanden over manieren waarop we ons kunnen wapenen en zijn (potentiële) datalek-VIM’s niet meer
taboe.
Meer tips of adviezen om de dagpraktijk veiliger te
krijgen zijn te vinden op https://www.z-cert.nl/, ook
in geval van nood.
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden? 
Stuur een mail naar s ecretariaat@nedhis.nl!

Noten
1. https://www.z-cert.nl/wp-content/uploads/2021/01/Z-CERT_CyberFitWeb-1.pdf
2. https://bitwarden.com/help/article/what-encryption-is-used/
3. https://bitwarden.com/help/article/install-on-premise/
4. https://scatteredsecrets.com/
5. https://www.theregister.com/2020/09/11/trump_twitter_account_recycled_password
6. https://www.yubico.com/
7. https://freedom.press/training/encryption-toolkit-media-makers/veracrypt-guide/
8. https://www.howtogeek.com/137466/how-to-always-start-any-browser-in-privatebrowsing-mode/
9. https://nos.nl/artikel/2398399-overheid-in-actie-tegen-betalen-van-losgeld-aanransomware-criminelen
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PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSOMGEVINGEN

Ophalen van medische
gegevens verloopt
steeds beter
Afgelopen september was 86 procent van alle
huisartsen aangesloten op MedMij en dat percentage stijgt nog steeds. Het daadwerkelijk ophalen van gegevens via een persoonlijke gezondheidsomgeving verloopt echter nog niet
altijd vlekkeloos. ‘Maar’, zegt MedMij-directeur
Marc van Dijk, ‘we zetten grote stappen.’
CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

Bij het testen van de verschillende combinaties van
HISsen en persoonlijke gezondheidsomgevingen
(PGO’s) zijn technische en administratieve proble-

men aan het licht gekomen. De betrokken partijen
zetten zich maximaal in om ervoor te zorgen dat deze problemen worden opgelost. Alle PGO-HIS-combinaties worden getest en steeds meer combinaties
gaan ‘op groen’.

Verbeteringen

De reden dat niet alles direct foutloos verloopt is dat
MedMij nieuw en complex is. Van Dijk: ‘De opdracht
die wij hebben – de patiënt in de regie zetten door
hem of haar veilig inzage te geven in de eigen gezondheidsgegevens via een PGO – is gigantisch. We
voeren dit nu op landelijke schaal in. Het is dan niet
realistisch om te denken dat alle mogelijke combinaties direct werken.’
MedMij haalt momenteel samen met OPEN alle is-

Verbind.MedMij
Uit meerdere onderzoeken en ervaringen uit de praktijk
blijkt dat de patiënt zijn of haar zorgverlener ziet als een
belangrijke informatiebron over PGO-gebruik. Om zorgverleners hierbij te helpen én het de patiënt gemakkelijker te maken zijn of haar gegevens op te halen in een
persoonlijke gezondheidsomgeving, heeft MedMij een
handige werkwijze ontwikkeld.
Het concept werkt als volgt: meteen na afloop van een
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consult of behandeling geeft de zorgverlener een kaartje
met een QR-code aan de patiënt. Deze code is uniek
voor deze zorgaanbieder. Door het scannen van die code
gaat de patiënt naar de website van MedMij. Hier kan de
patiënt zijn/haar PGO selecteren en direct bij de juiste
zorgaanbieder zijn/haar gegevens ophalen. De werkwijze
is inmiddels getest in een pilot en blijkt goed te werken.
MedMij ontwikkelt het concept momenteel door, zodat
op korte termijn een grotere uitrol mogelijk is.

sues naar boven en werkt aan de benodigde verbeteringen in de gegevensuitwisseling tussen HISsen en
PGO’s. Er zit zeker schot in de zaak. ‘Ik zag de vooruitgang niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk in mijn eigen PGO’, vertelt Van Dijk. ‘Begin oktober kreeg ik helaas nog veel foutmeldingen bij het
ophalen van mijn huisartsgegevens. Een week later
had ik al een groot deel van mijn gegevens binnen.
En weer een week later kwamen al mijn gegevens
compleet en foutloos in mijn PGO. Zowel de gegevens van mijn huidige als die van mijn voormalige
huisarts. We zetten dus grote stappen.’

Aansluiting ggz en ziekenhuizen

Momenteel test MedMij ook de koppelingen in de
ggz. De eerste ggz-klinieken zijn al aangesloten. De
komende maanden volgen er steeds meer. Ook de
eerste ChipSoft-ziekenhuizen zijn aangesloten op
MedMij. In september 2022 zullen alle ziekenhuizen
gekoppeld zijn. Hoe meer zorgaanbieders zijn aangesloten, hoe duidelijker de meerwaarde van een
PGO wordt: je kunt dan gegevens van meerdere
zorgaanbieders op één plek verzamelen.

Aansluiten kan altijd

Een aantal huisartsen heeft zich niet aangemeld voor
OPEN en er geldt geen verplichting: MedMij is een
vrijwillig afsprakenstelsel. Maar instappen kan altijd.
Op de website www.medmij.nl vindt u hierover meer
informatie.

Mijn patiënten kunnen hun dossier al inzien via het
patiëntenportaal. Wat voegt een PGO hier nog aan toe?
1. Een portaal is een platform dat door één speciﬁeke zorgaanbieder wordt gebruikt. Hiermee heeft een patiënt alleen inzage in
zijn/haar gegevens van die ene zorgaanbieder. In een PGO kun je
als patiënt medische informatie van verschillende zorgaanbieders
verzamelen. Naast gegevens van de huisarts bijvoorbeeld ook
informatie van het ziekenhuis, de verloskundige en de apotheek.
2. Als patiënt kun je in een PGO ook gegevens toevoegen. Denk
daarbij aan eigen meetgegevens, zoals bloeddruk of gewicht,
maar ook aan correspondentie met een arts, of informatie uit een
dagboekje. In een portaal staan alleen gegevens die de zorgverlener beheert.
3. Een PGO kan de patiënt zelf kiezen. Hij/zij kiest een omgeving
die het best past bij de levenssituatie en/of gezondheid. Bij een
portaal heeft de patiënt die keuzevrijheid niet.
4. Met een PGO kan een patiënt de verzamelde of toegevoegde
gegevens ook delen met andere zorgverleners. Op die manier
krijgen zorgverleners een completer beeld van iemands gezondheidssituatie. Via een portaal is die mogelijkheid om te delen er
niet.
Portaal

PGO

Inzage bij één zorgaanbieder

Inzage bij meerdere
zorgaanbieders

Informatie is bij de zorgaanbieder Informatie is bij de patiënt
Patiënt heeft geen keuzevrijheid

Patiënt kan zelf eigen
PGO kiezen

Geeft geen mogelijkheid om
informatie met derden te delen

Geeft wel de mogelijkheid om
informatie met derden te delen
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TOEKOMST PRESTATIEBELONING FORMULARIUMGERICHT

Een infrastructuur
staat en een
meetinstrument
is ontwikkeld 

Het project formulariumgericht voorschrijven dat het Nivel uitvoert, is
in oktober 2021 aangekomen bij de vragen: gaan we verder? En zo ja,
hoe? Een stuurgroep onder leiding van Zorgverzekeraars Nederland
bediscussieert deze kwesties en neemt een besluit. Op voorhand
spreekt SynthesHis bij het Nivel met dr. Lotte Ramerman (senior onderzoeker) en prof.dr. Robert Verheij (programmaleider Zorgdata en het
lerend zorgsysteem).
NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

A

ls publieke kennisorganisatie monitort het
Nivel sinds 2018 scores voor formulariumgericht voorschrijven van bijna alle 5000
huisartsenpraktijken in Nederland. Dat gebeurt in
opdracht van Zorgverzekeraars Nederland (ZN).
Zorgverzekeraars en de Landelijke Huisartsen
Vereniging (LHV) zijn overeengekomen dat formulariumgericht voorschrijven deel uitmaakt van
de huisartsenhonorering – prestatiebeloning dus.
Het Nivel faciliteert dit en onderzoekt de gevolgen.
Binnen dit project werkt het Nivel samen met het
Instituut Verantwoord Medicijngebruik, zorgverze-
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keraars, ZN, LHV, formulariavertegenwoordigers,
HIS-leveranciers en Digitalis (uitgever/ontwikkelaar
van digitale kennissystemen).
Verheij: ‘Eerst baseerde ZN de prestatiebekostiging op
apotheekgegevens.’ ‘Maar er zit een verschil tussen
wat huisartsen voorschrijven en wat apothekers verstrekken’, vult Ramerman snel aan. ‘Daarom is in
2018 gestart met het stimuleren en belonen van formulariumgericht voorschrijven op basis van gegevens
uit HISsen. Daarmee beoordelen zorgverzekeraars
huisartsenpraktijken op het formularium dat de prak-

VOORSCHRIJVEN

FOTO: VAN NOORT

Prof. dr. Robert Verheij, programmaleider Zorgdata en lerend zorgsysteem; bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit
patiëntenperspectief, Tranzo, Tilburg University, en dr. Lotte Ramerman, senior onderzoeker Zorgdata en lerend zorgsysteem

tijken zelf gebruiken.’ Dat vormde het begin van het
Nivel-project en de basis van het huidige meten met
gegevens uit HISsen.

Verschillen per zorgverzekeraar

Prestatiebeloningen verschillen per zorgverzekeraar.
Een zorgverzekeraar kan verschillende niveaus hanteren, bijvoorbeeld vier of twee categorieën. De hoogte
van de prestatiebeloning is afhankelijk van de behaalde categorie. Behalve de prestatiebeloningen verschillen per zorgverzekeraar ook de scoregrenzen per categorie.

Verheij: ‘Zorgverzekeraars mogen over de hoogte van
de beloning en de grenswaarden onderling geen afspraken maken. De Autoriteit Consument en Markt
staat dat niet toe. Juist de verschillen tussen prestatiebeloningen en scoregrenzen komen de eenduidigheid
en daarmee het draagvlak onder huisartsen niet ten
goede, terwijl de basisgedachte van de zorgverzekeraars is: formularia gebruiken als gouden standaard
en het gebruik ervan belonen.’

Drie indicatoren

Ramerman: ‘We werken nu met drie indicatoren. Indi-
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LOTTE RAMERMAN: ‘FORMULARIUMGERICHT
VOORSCHRIJVEN: HUISARTSEN BELONEN VOOR
WAT HUISARTSEN DOEN’
cator één uit 2018 (FGV1) toetst bij het eerste voorschrift of de werkzame stof van het geneesmiddel ergens voorkomt in het formularium dat de huisarts zegt
te gebruiken. We meten het percentage eerste voorschriften dat is gemaakt volgens het formularium ten
opzichte van het totale aantal eerste voorschriften.
Het Nivel krijgt op praktijkniveau per kwartaal aangeleverd vanuit de HISsen of de aanvullende Digitalisapplicatie (RxConForm): het totale aantal eerste voorschriften en het totale aantal eerste voorschriften volgens het formularium. Deze controleren we en daarna
berekenen we de score.’
‘In 2021 zijn er twee, meer fijngevoelige, indicatoren
bijgekomen. De tweede indicator (FGV2-diagnose)
kijkt niet alleen of het geneesmiddel voorkomt in het
formularium, maar ook of het is voorgeschreven bij
een diagnose die klopt met het formularium. De derde
indicator (FGV3-long) kijkt specifiek naar het voorschrijven bij astma en COPD. De scores op FGV3-long
zijn gebaseerd op longformularia. Hierbij kijken we
naar de toedieningsvorm: komt die voor in het gebruikte formularium?’
Verheij benadrukt: ‘We meten voorschrijfgedrag en
niet het gebruik van geautomatiseerde beslisondersteuning in de huisartsenpraktijk. Als huisarts hoef je
niet het elektronisch voorschrijfsysteem te gebruiken
om een goede score te halen.’

Een echte stap voorwaarts

De eerste indicator is ook gebruikt om een infrastructuur te ontwikkelen. ‘Dat was best ingewikkeld’, zegt
Ramerman eufemistisch. Het betreft een infrastructuur waarin het Nivel routinevoorschrijfgegevens (die
de huisarts vastlegt in het eigen HIS) gebruikt om indicatoren te berekenen. Verheij: ‘Die infrastructuur
maakt het mogelijk om in heel Nederland bij alle huisartsenpraktijken de voorschriften te beoordelen of de
middelen passen bij de formularia die de huisartsen
zeggen te gebruiken. Softwareleveranciers, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en het Nivel hebben het samen voor elkaar gekregen indicatorscores te valideren
en een gegevensstroom op gang te brengen. Dit is echt
een stap voorwaarts: meer grip op de kwaliteit van de
huisartsenzorg via gegevens uit patiëntendossiers.
Zonder het risico dat mensen als herkenbare individu-
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en in beeld komen. Dit systeem kunnen we ook voor
andere metingen inzetten.’
‘Het is gelukt een instrument te maken dat ervoor
zorgt dat in elke huisartsenpraktijk op eenzelfde manier wordt gemeten in hoeverre je formulariumgericht
voorschrijft, onafhankelijk van het HIS dat je gebruikt.
Dit geeft mogelijkheden voor de toekomst: andere indicatoren, kijken naar verwijzingen, enzovoort.’

Verschillen tussen HISsen

Ramerman: ‘Bij de tien HISsen hebben we de specificaties waarop de indicatoren zijn gebaseerd, besproken, ingevoerd en gevalideerd. Want daarna pas kun
je meten. Natuurlijk bestaan er verschillen: tien HISsen betekent tien verschillende manieren waarop je
vastlegt en registreert, waardoor scoreverschillen
nooit helemaal zijn uit te sluiten. Met de specificaties
en de manier waarop we indicatoren bepalen, trekken
we wel zo veel mogelijk recht.’
‘Veel praktijken scoren hoog op de vrij algemene eerste indicator. Het Health Base-formularium bijvoorbeeld omvat relatief veel verschillende middelen, zodat Medicom-praktijken relatief hoog scoren. Dan zien
we een plafondeffect. Bij de nieuwe indicatoren daarentegen zien we meer variatie in praktijkscores en
meer ruimte voor verbetering. Hierbij moeten we wel
meer rekening houden met verschillen tussen HISsen
wat betreft de wijze van ICPC-coderegistratie. Of het
al dan niet verplicht is om een diagnose mee te geven
met een voorschrift heeft namelijk veel effect op de indicator-2-meetresultaten.’

Bottleneck

Verheij: ‘De verschillen tussen de HISsen vormen de
bottleneck waartegen we nu aanlopen. Dat komt omdat de HISsen op verschillende manieren afdwingen
wat je moet registreren, in dit geval ICPC-codes.
Graag willen we indicatoren verder ontwikkelen door
bijvoorbeeld rekening te houden met behandelstappen. Maar dan bestaat een risico dat het gebruikte HIS
te veel de score bepaalt.’
Ramerman: ‘In het begin toetsten we alleen met de
landelijke formularia van het NHG en stichting Health
Base. Om beter aan te sluiten bij welke formularia

FOTO: VAN NOORT
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ROBERT VERHEIJ: ‘DE VERSCHILLEN TUSSEN DE
HISSEN VORMEN DE BOTTLENECK WAARTEGEN
WE NU AANLOPEN’
worden gebruikt, zijn daar later regionale formularia
aan toegevoegd. Bij het meten van formulariumgericht voorschrijven moeten we rekening houden met
verschillende zorgverzekeraars met eigen afspraken,
tien verschillende HISsen en meer dan twintig regionale formularia en longformularia.’ Ramermans stem
schiet omhoog als ze zegt: ‘Dat alles maakt het meten
een tikkeltje ingewikkeld!’
Verheij valt haar bij: ‘Het is heel ingewikkeld om dit
soort dingen te willen meten en daar die financiële
component aan toe te voegen. Dat werkt door in de
beeldvorming bij huisartsenpraktijken, hoe krijgen we
dit goed uitgelegd?’

Wat je kunt doen met wat je meet

Verheij: ‘Gegevens uit HISsen zijn registraties voor de
zorg van individuele patiënten. Ze zijn niet bedoeld
voor wat we ermee doen. We moeten nadenken over
de vraag welke eisen we aan data moeten stellen om
deze indicatoren te meten. Dan stel je andere eisen
dan wanneer het gaat om de zorg voor individuele patiënten of wanneer je epidemiologie bedrijft, zoals het
Nivel doet. Registreer je een keer een indicatie niet,
Meer informatie
- Themapagina Nivel over formulariumgericht voorschrijven
met gemiddelde scores (waar praktijken zich aan kunnen
spiegelen) en algemene informatie: https://www.nivel.nl/
nl/dossier-formulariumgericht-voorschrijven
- FAQ van de LHV over formulariumgericht voorschrijven:
https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/formulariumgericht-voorschrijven/
- Rapport over de ontwikkeling en de scores over het eerste
jaar formulariumgericht voorschrijven: https://www.nivel.
nl/nl/publicatie/formulariumgericht-voorschrijven-door-dehuisarts-instrumentontwikkeling-en-monitoring
- Rapport over een inventarisatie van formularia in Nederland: https://www.nivel.nl/nl/publicatie/formularia-nederland-een-inventarisatie (N.B. er blijken er ondertussen nog
meer te bestaan)
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dan is dat niet zo erg voor de epidemiologie, maar wel
als je inkomen ervan afhangt en ook als je er een individuele patiënt mee benadeelt.’

Leren van feedback

Ramerman: ‘Vaak komt het geld ter sprake, de prestatiebeloning: ik word afgerekend op… Het mooie van
formulariumgericht voorschrijven is dat we de huisarts
informatie teruggeven op basis van eigen gegevens. In
ieder HIS zit een feedbackfunctie. Of in het HIS zelf of
via een externe applicatie van Digitalis. Alle huisartsenpraktijken krijgen per kwartaal feedback en ze
kunnen zien hoe ze voorschrijven.’
Wil je jezelf als huisarts verbeteren, dan wil je zien op
welke medicatie het fout gaat en bij wie. Ook daarover discussieert de stuurgroep.

Hoe nu verder

Ramerman: ‘Ook volgend jaar gelden de drie indicatoren. Zorgverzekeraars en de LHV bekijken dat jaar hoe
de prestatiebeloning in de toekomst moet worden ingevuld. Ze bespreken of indicatoren verder ontwikkelen de juiste route is of dat een andere manier gewenst is. Ze denken na over hoe ze doelmatig voorschrijven kunnen stimuleren en welke vorm daarbij
past. Zo is het ook mogelijk om het gebruik van feedback op het formulariumgericht voorschrijven te stimuleren.’
Verheij: ‘Ik benadruk de stappen die gezet zijn: HISgegevens gebruiken voor kwaliteitsbevordering, een
infrastructuur die staat en de samenwerking en cocreatie tussen alle betrokken partijen. Ik ben trots op de
rol die het Nivel hierin speelt. Er zijn volop kansen om
op de ingeslagen weg verder te gaan, misschien met
een andere set indicatoren, misschien zonder financiële component, misschien regionaal.’

Prestatiebeloning formulariumgericht
voorschrijven in 2022

In 2022 wordt formulariumgericht voorschrijven gemeten en beloond met de drie bestaande indicatoren.
Zorgverzekeraars en andere betrokken partijen denken de komende periode na over de vraag of en zo ja,
hoe de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven vanaf 2023 wordt ingevuld.

Voorschrijfgegevens inzien

Digitalis verzamelt de gegevens over doelmatig voorschrijven. Via het praktijkaccount bij Digitalis, te benaderen via https://sso.digitalis.nl/rxconform, kunnen de rapportages worden ingezien, zowel van het lopende kwartaal als van de voorgaande
kwartalen. Dit overzicht gaat terug tot begin 2018. Wanneer u doorklikt naar de
verschillende tabbladen kunt u de gegevens tot een heel gedetailleerd niveau benaderen, tot op stofnaam en zelfs de eraan gekoppelde ICPC-code. Dat is interessant,
maar de beperkingen zijn zo ook direct zichtbaar. De paar tabletjes zolpidem die u
onlangs hebt voorgeschreven bij een patiënt die thuis zit wegens problemen in de
werksituatie (Z05) ziet u terug in uw lopende overzicht. Op zich hebt u tijdens het
spreekuur een logische beslissing genomen. De eraan gekoppelde ICPC-code Z05
valt echter buiten de norm. Zolpidem past wel onder P06 (slaapstoornissen). Het
voorbeeld toont de kracht en de beperking van het systeem.
Hebt u trouwens al bij de zorgverzekeraar voor het jaar 2020 gedeclareerd?
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Voorbeeld van een deel van de rapportage van het afgelopen kwartaal
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Echt duurzaam
houdbaar

roelfnorg@meditta.nl

(…) Digitale zorg speelt hierbij een
belangrijke rol.’3 Efficiënter moet
het! Slimmere zorg leidt tot betere
zorg tegen minder kosten. Hoera
en jippiejajee! Hoe ontnuchterend
constateert de WRR echter: ‘Nieuwe
technologie zorgt meestal niet voor
substitutie van zorgverleners door
techniek, maar eerder voor meer
behandelingen.’ 4 Ook hier een
interessante parallel met ons leefklimaat. In plaats van goud, delven
we nu bitcoins. Daarmee stoten de
Chinezen binnenkort jaarlijks evenveel CO2 uit als Italië of het olierijke
Saudi-Arabië (131 miljoen ton!).5
De techniek staat voor niets.
Echt is niet alleen een ander woord
voor waar en waarachtig, het is ook
een dorp nabij het smalste stukje
van Nederland. Daar doet zich
een bizar fenomeen voor. Er zijn
vijf zonneparken gepland op stukken weiland. Daarnaast wordt een
enorm distributiecentrum gebouwd
van ongeveer twintig voetbalvelden
groot. Het dak ervan biedt ruimte
voor 30.000 zonnepanelen.1 Op
zo’n lelijk distributiecentrum zit ik
persoonlijk niet te wachten, maar
goed. Zelf heb ik het afgelopen jaar
nog zestien panelen extra op mijn
dak laten leggen. In één klap bijna
1900 maal zoveel, schiet natuurlijk
wel een stuk meer op. Er is één
probleempje: de aansluiting is te
laat aangevraagd, waardoor er geen
capaciteit meer is op het elektriciteitsnet. Nu zouden twee weilanden
ook weiland kunnen blijven (of nog
beter: bloemenvelden voor bijen en
vlinders). Maar die aansluitingen
zijn wel al ingepland. Dus de zonneparken gaan door, het dak blijft
leeg. Of toch niet. Er komen wél
6000 panelen te liggen, maar die
worden niet aangesloten op het
net. Waarom deze schijnbeweging?
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Omdat het gebouw daarmee een
milieucertificaat voor duurzaam
bouwen binnensleept. De panelen
leveren geen stroom, maar tellen
wel mee voor het keurmerk.
Voor deze column is het vaak zoeken naar een passende metafoor.
Nu vond ik die dicht bij huis. Dat
onze planeet naar de knoppen gaat
als we ons niet fundamenteel anders gaan gedragen, weten we. Dat
onze zorg naar de knoppen gaat als
we het blijven doen zoals we doen,
voelen we ook wel aan. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) luidt hierover
de noodklok.2 Er zullen scherpere
keuzen moeten worden gemaakt
om de zorg houdbaar te maken. De
WRR signaleert drie knelpunten:
financiële, personele en maatschappelijke (on)houdbaarheid.
Het grootste knelpunt is volgens
de WRR het gebrek aan personeel.
Nu roepen de zorgverzekeraars
dat we hard moeten innoveren en
investeren in digitale zorg. ‘Met de
inzet van technische en inhoudelijke innovatie kunnen we de verantwoorde zorg dichtbij faciliteren

Ik vraag vergiffenis. Geen vrolijke
column deze keer voor u als digiminnende SynthesHis-lezer. Maar
ik ken een eenvoudige, analoge
oplossing voor dit probleem. Vanaf
het dak van het distributiecentrum
in Echt kun je de Maas zien. Enkele
maanden geleden stond het water
nog zo hoog dat ook wij tijdelijk
ons huis met de gloednieuwe zonnepanelen moesten verlaten. Mijn
oplossing: ik schrijf mijn zorgen op
een vel papier, stop dit in een fles
en werp deze in de rivier. Misschien
kan Hugo de Jonge (of zijn opvolger) die dan in Rotterdam opvissen.
Waarlijk, het moet echt duurzaam
houdbaar!
Noten

1. Geen zonnedak op XXL-distributiehal Echt, wel 5 zonneparken. 2021. Beschikbaar via: https://
www.1limburg.nl/geen-zonnedak-op-xxl-distributiehalecht-wel-5-zonneparken.
2. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Kiezen voor houdbare zorg. Mensen, middelen en
maatschappelijk draagvlak (rapport nr. 104, 2021). Den
Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2021.
3. CZ Zorginkoopbeleid. Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2022, pag. 11.
4. WRR, pag. 64.
5. Trouw. Bitcoinmining brengt Chinese klimaatdoelen in
gevaar. 8 april 2021. Beschikbaar via:
https://www.trouw.nl/buitenland/bitcoinmining-brengtchinese-klimaatdoelen-in-gevaar~b9347987b/.

MET SPOED BESCHIKBAAR

Acute zorg krijgt
toegang tot
Professionele
Samenvatting
huisarts 
In acute situaties is snelle beschikbaarheid van
relevante patiëntgegevens van levensbelang. In
een Gronings koploperproject van het landelijke
programma Met spoed beschikbaar werken de
huisartsencoöperatie De Slochterkring en twee
afdelingen Spoedeisende hulp samen om digitale gegevensuitwisseling tussen huisarts en
specialist te stroomlijnen.
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Dat de gegevensuitwisseling op het terrein van de
spoedzorg moet verbeteren was al jarenlang duidelijk. De richtlijn Gegevensuitwisseling dateert uit
2014 en geeft aan welke gegevens door wie op welke momenten worden uitgewisseld. Die richtlijn
bleef een papieren letter, maar de COVID-pandemie
en de volstromende IC’s zorgden voor een stroomversnelling. Met vereende kracht werd het program-

ma Met spoed beschikbaar opgetuigd. Aanbieders
van spoedzorg en ICT-leveranciers vonden elkaar in
koploperprojecten. Ambitie: eind 2021 moet een
eerste deel van de zorgaanbieders in de acute zorg
conform de richtlijn digitaal gegevens uit de Professionele Samenvatting van de huisarts kunnen inzien
en uitwisselen. Het betreft informatie over de medicatie, mogelijke allergieën, labuitslagen van de laatste tien dagen en de diagnose en het beleid van de
laatste tien dagen. Augustus 2023 moet de digitale
gegevensuitwisseling over de hele linie veilig geregeld zijn.

Urgentie

‘De COVID-situatie, waarbij patiënten soms van het
ene naar het andere ziekenhuis werden overgebracht, heeft het belang van snelle gegevensuitwisseling nogmaals onderstreept’, zegt Sophie van Doeveren, adviseur Gebruik bij het programma Met Spoed
Beschikbaar. ‘In de koplopergroepen doen we nuttige
ervaring op wat betreft het veilig delen van informatie. Alle betrokkenen zijn doordrongen van de urgentie van dit alles, maar het is een blijft een com-
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INGRID GERRITS:
‘WIJ WILLEN GRAAG
DAT PATIËNTGEGEVENS
OOK VOOR DE
AMBULANCEZORG
BESCHIKBAAR KOMEN,
WANT DAAR TELT ELKE
SECONDE’

Ingrid Gerrits

plex geheel. Vanuit ons programma vindt er centrale
coördinatie plaats, zodat nieuwkomers die dit traject
bewandelen weten waar ze op moeten letten. De aldus verzamelde do’s en don’t’s worden keurig gedocumenteerd. Dat werkt uiterst efficiënt.’

Stomverbaasd

‘Patiënten zijn vaak stomverbaasd als ze horen dat
de specialist niet in hun dossier kan kijken’, zegt Ingrid Gerrits, huisarts in Woldendorp, onderdeel van
de huisartsencoöperatie De Slochterkring en betrokken bij het koploperproject. ‘Samen met het Martini
Ziekenhuis en het Ommelander Ziekenhuis Groningen gaan we ervoor zorgen dat digitale gegevensuitwisseling op korte termijn wordt gerealiseerd. Zelf
ben ik een beetje bij toeval bij het koploperproject
betrokken geraakt. Vanuit ICT kwam de vraag of er
een huisartsengroep was die eenzelfde HIS gebruikte
en bereid was in een pilot mee te draaien. Onze HAGRO zag direct het nut daarvan in en in september
2020 zijn de eerste oriënterende gesprekken gestart.’
Huisartsencoöperatie De Slochterkring bestaat uit
tien praktijken die zijn gesitueerd langs de N7 tussen
Groningen en Delfzijl. Samen bedienen ze een kleine
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25.000 patiënten. Het zijn voornamelijk solopraktijken die gebruikmaken van Promedico VDF en allemaal apotheekhoudend zijn. ‘Dat laatste’ zegt Gerrits, ‘heeft als voordeel dat we al jarenlang gekoppeld zijn aan het LSP. Door die koppeling zijn we ook
doordrongen van de noodzaak om het dossier op orde te hebben. Ik hamer er bij mijn medewerkers op
dat ze zich ervan bewust moeten zijn dat de patiënt
het dossier kan inzien. Informatie die gevoelig ligt
hoort niet in de Patiënt Samenvatting thuis.’

Pilot

Bij het Groningse koploperproject zijn twee ICT-partijen betrokken: Promedico VDF, de HIS-leverancier
van de betrokken huisartspraktijken, en i-Homer, het
ICT-bedrijf dat de connectie tussen de HISsen van de
huisarts en de ziekenhuizen moet verzorgen. Na de
start van de besprekingen in september 2020 stonden in juni 2021 alle neuzen dezelfde kant op en
kon de samenwerking formeel worden bekrachtigd.
Gerrits: ‘Sindsdien zijn de ICT’ers bezig om hun
bouwstenen op elkaar te laten aansluiten. De koppelingen zijn gemaakt en vervolgens moet Promedico
via die koppeling de informatie op een veilige manier richting ziekenhuis loodsen. Daarmee wordt nu,
begin oktober 2021, proefgedraaid. Volgens planning moet eind oktober een pilot starten en als dat
goed verloopt kan de gegevensuitwisseling met de
twee ziekenhuizen daadwerkelijk van start.’

Achter de schermen

Wat vraagt dit alles van de deelnemende huisartsenpraktijken? Op dit moment weinig, zegt Gerrits. ‘Zelf
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SOPHIE VAN DOEVEREN:
‘IN KOPLOPER
GROEPEN DOEN WE
NUTTIGE ERVARING
OP WAT BETREFT
HET VEILIG DELEN
VAN INFORMATIE’

de gegevens digitaal kunnen opvragen.’

Ambulancezorg

Sophie van Doeveren

zit ik momenteel wekelijks bij de besprekingen betreffende de voortgang. De ICT-leveranciers vertellen
dan wat er de afgelopen periode achter de schermen
is gebeurd. Ten slotte krijg ik 10 minuten om vragen
te stellen of op- en aanmerkingen te maken. Voor de
pilot moet ik een testpatiënt leveren, want je kunt
natuurlijk niet met een echte patiënt testen. Die testpatiënt heet “patiënt test”, heeft een geboortedatum
en een adres, en ik plaats er wat ziekten bij. Vanuit
de organisatie wordt die testpatiënt aangemeld op
de SEH en wordt er nagegaan of ze daar de benodig-

INGRID GERRITS:
‘PATIËNTEN ZIJN VAAK
STOMVERBAASD ALS
ZE HOREN DAT DE
SPECIALIST NIET IN HUN
DOSSIER KAN KIJKEN’

Moet de patiënt straks toestemming geven voor het
delen van de eigen medische gegevens met de
spoedzorg? ‘Die discussie loopt nog’, zegt Gerrits. ‘Als
de conclusie luidt dat die toestemming vereist is,
gaat dat de huisartsen de nodige tijd en energie kosten, maar het is de inspanning waard. Uiteindelijk
willen we graag dat die patiëntgegevens ook voor de
ambulancezorg beschikbaar komen. Daar telt in de
regel elke seconde. VZVZ gaat momenteel na onder
welke voorwaarden die verbreding mogelijk is.’

Superinteressant

Dit project is gewoon superinteressant’, concludeert
Van Doeveren. ‘Wij proberen in zo kort mogelijke tijd
zo veel mogelijk schakels in de acute zorgketen digitaal gegevens te laten uitwisselen. We steken nu veel
energie in het ondersteunen van de diverse koplopers en het verzamelen van informatie waar anderen
weer hun voordeel mee kunnen doen. De basis van
de patiëntgegevens ligt echt in de Professionele Samenvatting van de huisarts. Die beschikt over de
meeste kennis en wij gaan ervoor zorgen dat die informatie op een veilige en eigentijdse wijze gedeeld
kan worden met de spoedzorg.’

Update: in verband met de noodzaak van
een zorgvuldige invulling van de toestemming rond het opvragen van de Professionele Samenvatting, start de pilot iets later dan
in het artikel aangegeven.
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DIGITALE BESLISONDERSTEUNING HEEFT DE TOEKOMST

NHGDoc brengt nieuwe
kennis naar de vingertoppen van de zorgverlener

Hoe houd je als zorgverlener je medische kennis up-to-date? De digitale beslisondersteuner
NHGDoc biedt uitkomst. Gegevens uit het patiëntdossier worden vergeleken met de NHGStandaard. Een alert attendeert op een discrepantie tussen de informatiebronnen, waarna
een advies volgt. ‘Uiteindelijk willen we komen
tot een “diepe” integratie’, zegt Eric Grosfeld,
algemeen directeur van het bedrijf achter NHGDoc. ‘Achter elk advies zit dan een knop waarmee je de logistieke en administratieve afwikkeling regelt.’
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

De stortvloed aan nieuwe wetenschappelijke inzichten op medisch terrein valt amper te verwerken.
Hoe krijg je al die nieuwe kennis naar de vingertoppen van de arts? Met die vraag worstelde Solko
Schalm, emeritus hoogleraar leverziekten. Dat de
antwoord een digitaal en makkelijk toegankelijk
product moest worden, was voor hem zonneklaar.
Rond het jaar 2005 legt hij zijn plannen voor aan de
minister van Volksgezondheid en het NHG. Daar
krijgt hij de handen op elkaar. Met subsidie van
VWS en in samenwerking met het NHG wordt een
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gebruiksvriendelijk systeem ontwikkeld dat is geïntegreerd in het HIS.
Hoe werkt NHGDoc concreet?
Grosfeld: ‘Het werkt als volgt: de patiënt komt bij de
dokter. Die opent het patiëntdossier. Daarbij gaat een
anonieme versie van dat dossier automatisch naar
de servers van NHGDoc. Daar wordt de informatie
razendsnel geanalyseerd en tegen de richtlijnen aangelegd. Als er een discrepantie bestaat tussen de gegevens uit het dossier en hetgeen de richtlijn voorschrijft, geeft het systeem een signaal af in de vorm
van een groene of gele knop. Als je daarop klikt,
vind je de informatie uit de actuele richtlijn, gebaseerd op het medisch dossier van de betreffende patiënt. Dit alles gebeurt in luttele seconden.’
Wat is het verschil tussen een groene en een gele
knop?
‘Het programma heeft vooral een alert-functie. Tot
2018 werd er geen onderscheid gemaakt en ging elke keer als er een advies werd gegeven die gele knop
branden. Dat werd door artsen niet altijd als relevant ervaren en leidde tot een soort alertmoeheid.
Inmiddels hebben we de knoppen opgedeeld in drie
categorieën. Prioriteit hoog betekent dat er een discrepantie is gevonden met de richtlijn, waardoor het
aannemelijk is dat de patiënt gezondheidsschade oploopt. Prioriteit middel verwijst naar een discrepantie waarmee de kans op gezondheidswinst gemist
wordt. Prioriteit laag ligt veelal op het terrein van
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Eric Grosfeld
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‘NHGDOC WIL DE ZORGVERLENER OOK ONDER
STEUNEN BIJ DE LOGISTIEKE EN ADMINISTRATIEVE
AFWIKKELING DIE UIT EEN ADVIES VOLGT’

leefstijl en minder relevante zaken. Bij de standaardinstelling van NHGDoc wordt de knop alleen
geel bij hoge prioriteitsadviezen. In de andere gevallen wordt de knop groen. Dat is overigens ook iets
wat elke huisarts zelf kan aanpassen. De meeste gebruikers weten niet dat je het programma naar je
persoonlijke smaak kunt instellen en ook hele domeinen of categorieën aan of uit kunt zetten. Door
online trainingen te geven proberen we zo veel mogelijk gebruikers te informeren over de mogelijkheden die het systeem biedt.’
NHGDoc verwerkt op jaarbasis miljoenen dossiers.
Hoe vaak verschijnt die gele knop?
‘We doen het in Nederland in de zorg ongelooflijk
goed, laat ik dat voorop stellen. Toch voorzien we
bijna 18 procent van de 40 tot 50 miljoen dossiers
die we jaarlijks verwerken van een of meer hoge prioriteitsadviezen. Een huisarts moet ongelooflijk veel
weten. Het is geweldig dat wij hen met kennistechnologie kunnen ondersteunen bij het leveren van upto-date-zorg.’
En passant worden huisartsen op een speelse manier bijgeschoold.
‘Klopt. Je leert er zelf veel van. Het spoort blinde
vlekken op en biedt een steuntje in de rug wat betreft kennis van de richtlijnen, want dat zijn soms
hele boekwerken. NHGDoc vormt in mijn ogen dé
toekomst voor de distributie van nieuwe kennis onder zorgverleners.
Work in progress.
‘De informatie moet uiteraard voortdurend worden
aangepast en verder ontwikkeld. In 2007/2008 zijn
we in samenwerking met het NHG gestart met het
ontwikkelen van het programma en enkele jaren later volgden de eerste integraties met de HISsen. In
onze jongste visie gaan we weer een stap verder en
willen we zorgen dat we niet alleen adviseren, maar
de zorgverlener ook ondersteunen bij de logistieke
en administratieve afwikkeling die uit zo’n advies
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volgt. NHGDoc wordt soms ook wel de werkknop
genoemd. Daar willen we van af. “Diepe” integratie
heeft de toekomst.’
Hoe gaat die eruitzien?
‘Laat ik een voorbeeld geven. Als in het dossier twee
keer achter elkaar een dalende nierfunctie is genoteerd, maar er ontbreekt een episode nierinsufficiëntie, dan suggereert de alert om zo’n episode aan te
maken. Als een huisarts dat advies overneemt, moet
er actie worden ondernomen. Hij of zij moet de alert
sluiten, een episode nierinsufficiëntie aanmaken, de
juiste ICPC erbij zoeken en de juiste omschrijving invoeren. Dat kost tijd, terwijl al die informatie al beschikbaar is in NHGDoc. Daarom zeggen wij: achter
elk advies moet een knopje zitten. Klik. Doe dit maar
voor mij. Maak voor mij die episode aan. Of dat je
dat advies ook met één klik kunt laten uitvoeren als
het advies luidt “Verhoog of verlaag de dosering van
de medicatie” of “Schrijf een ander geneesmiddel
voor”. De arts houdt controle over de acties die in
zijn EPD plaatsvinden, maar de administratieve last
valt grotendeels van zijn schouders.’
Hoe reageren de HIS-leveranciers op jullie plannen
betreffende ‘diepe’ integratie?
‘Met CGM-HUISARTS zijn we een project gestart en
we hopen dat binnenkort de andere HISsen volgen.
De leveranciers zien de voordelen van het slimmer
maken van hun HIS, maar het is natuurlijk ook zo
dat er meer op hun bord ligt. Denk aan het programma OPEN en aan allerlei kwesties rond COVID-19 en
de vaccinaties. Je merkt dat het toch altijd een uitdaging is om ruimte in die ontwikkelagenda’s te veroveren. Er is overigens één groot HIS, Medicom, dat
geen NHGDoc-integratie kent. Er is een eigen variant
van kennistechnologie ontwikkeld.’
Gaat digitale ondersteuning niet ten koste van
oogcontact met de patiënt? Schrikbeeld: een huisarts die voortdurend op het beeldscherm kijkt.
‘Veel artsen openen het patiëntdossier voordat de pa-

tiënt binnenkomt en zien gelijk die gele of groene
knop. Bij een geel signaal bekijk je het advies en besluit je of je daar in het consult iets mee wilt doen.
Dat alles neemt amper extra tijd in beslag en staat
de interactie met de patiënt niet in de weg.’
NHGDoc wordt gerund door ExpertDoc bv. Wat is
dat voor bedrijf?
‘We zijn een klein bedrijf, waar het maatschappelijk
gen sterk is ontwikkeld. Het overgrote deel van onze
verdiensten vloeit terug naar ons product. Ons team
bestaat uit tien mensen die actief zijn op het snijvlak
van ICT en professionele zorg. We leveren maatwerk
en ondersteunen zorgverleners met kennistechnologie, waardoor ze optimale zorg kunnen verlenen.’
Hoeveel praktijken hebben een betaald abonnement op NHGDoc?
Zoals gezegd missen wij de Medicom-gebruikers, ongeveer 40 procent van de markt. Dan houd je zo’n
drieduizend praktijken over, dat is onze maximale
markt. Grofweg de helft daarvan gebruikt op dit moment NHGDoc, zo’n 20.000 gebruikers en dat aantal
groeit elk jaar. Dat zijn niet alleen huisartsen, maar
ook praktijkondersteuners en assistentes. De kosten
houden we zo laag mogelijk. De prijs varieert van
340 tot 495 euro per normpraktijk per jaar.’
Wat zou u tegen zorgverleners willen zeggen die
het product nog niet gebruiken?
‘Veel praktijken hebben NHGDoc in de jaren 2011
tot 2016 geprobeerd toen het nog volop in ontwikkeling was. Daar wordt nu vaak aan gerefereerd en
dan vallen termen als “kookboekgeneeskunde”. Als
we laten zien hoe het nu werkt, is men in de regel
blij verrast. Je ziet dat met name jonge artsen goed
met deze technologie kunnen omgaan. Maar we zien
ook een stijging van het gebruik bij oudere huisartsen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het vak
behapbaar blijft, want geloof me, huisartsen hebben
het momenteel echt zwaar.’

David Reijmerink

David Reijmerink, huisarts in Warmenhuizen:
‘Voor assistenten is de beschikbaarheid
van up to date informatie een zegen’
‘Innovatie heeft altijd al mijn interesse. Toen NHGDoc rond 2008-2009
zijn intrede deed, zag ik direct toekomst voor deze beslisondersteuner.
Inmiddels kun je zo’n tien tot twaalf ziektebeelden aanzetten. In mijn
eigen praktijk gebruik ik NHGDoc een paar keer per week. Dat heeft
alles te maken met de tijdsdruk, een consult van 10 minuten vliegt om.
Je weet dat als je op die gele knop drukt je de gegevens ook moet
interpreteren en dat kost een paar minuten. Ik klik wel op die knop als
ik vermoed dat er iets kan spelen, maar als ik gehaast ben, sla ik dat
nog wel eens over. Voor huisartsen moet het systeem zo lean mogelijk
zijn. Op meerdere knoppen klikken is dan killing. Alle relevante informatie moet hapklaar en geïntegreerd in het systeem staan.
Onze assistentes hebben 25 minuten om een patiënt te coachen. Dan
is de beschikbaarheid van up-to-date-informatie gebaseerd op de individuele patiënt een zegen. Het programma bevat ook een risicocalculator, die beter werkt dan de calculator die het HIS biedt.
NHGDoc is trouwens ook handig voor de training van huisartsen in
opleiding. Samen kun je besluiten alle ziektebeelden uit te zetten om
je een tijdje te focussen op bijvoorbeeld schildklierziekte. Dat ziektebeeld vormt dan het speerpunt voor de komende periode. Bijkomend
voordeel: je leert er zelf veel van. Je denkt als huisarts al snel dat je het
allemaal weet of moet weten, maar die voorstelling van zaken is niet
meer actueel. Er is domweg te veel informatie en er is maar één systeem dat al die kennis overzichtelijk kan bundelen en dat is NHGDoc.
Ik geef het huidige programma een rapportcijfer 8. Niet hoger omdat
de integratie met het HIS nog te wensen overlaat. Die kan pas ontwikkeld worden als de leveranciers daar de schouders onder zetten.’
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OVERGAAN NAAR EEN ANDERE HAPIS,
WAT BETEKENT DAT VOOR DE HUISARTSENPOST?

‘Binnen 1 tot 2 uur is het
al business as usual’

Het is voor een huisartsenpost (HAP) een groot project om van het ene patiëntregistratiesysteem (HAPIS) over te gaan op het andere. De doorlooptijd is daarbij drie tot vier maanden, waarbij veel mensen zijn betrokken en er veel verschillende dingen moeten worden
geregeld. Huisartsenpost Zaanstreek Waterland (HZW) is onlangs overgegaan naar een
ander HAPIS. Andrea Brink en Simone Swartsenburg, beiden werkzaam bij HZW, vertellen
over hun ervaringen. Ariane Schepen, project- en implementatiemanager bij Topicus, legt
uit hoe de overgang naar een andere HAPIS in zijn werk gaat en wat daar allemaal bij komt
kijken.

HAP Implementatie <<HDS>> – High over planning

FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

High over planning

Planning ca. 3-4 maanden doorlooptijd
Fase 1/maand 1

Fase 2/maand 2

Fase 3/maand 3

Fase 4/maand 4

•

Inrichting (acceptatie)

•

Proefconversie 1

•

Proefconversie 2

•

Definitieve conversie

•

Opstarten werkgroepen

•

Inrichting (training)

•

Inlezen medewerkers/praktijken

•

Ingebruikname, live support

o

primair proces

•

Doorstarten werkgroepen

•

Inrichting (productie)

•

Nazorg

o

projectgroep

•

Protocollen & instructiemateriaal opstarten

•

Training

•

Declaraeren

o

training/support

•

ICT

•

Protocollen & instructiemateriaal afronden

•

Afronding

•

ICT

o
o

Conversiekader
ICT
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S

imone is als manager bij HZW verantwoordelijk voor de ICT: ‘Om te stoppen met een patiëntregistratiesysteem waar je al twintig jaar
mee hebt gewerkt, is best spannend. Maar we merkten dat het systeem te weinig met de tijd was meegegaan en gingen inventariseren wat de mogelijkheden
van andere systemen zijn. We zijn gestart met een
werkgroep bestaande uit verschillende disciplines:
huisartsen, triagisten, verpleegkundigen, medisch secretaresses en kantoormedewerkers. Hen hebben we
gevraagd wat ze fijn en wat ze vervelend vinden. Dat
was voor mij het meest waardevol, want het gaat
uiteindelijk om de gebruikers – zij moeten ermee
werken. Daarnaast keken we ook of een HAPIS goed
aansluit op de HISsen van de dagpraktijken, die bij
ons zijn aangesloten. De wensenlijst die we daarmee
hebben opgesteld, gebruikten we om te bekijken wat
de HAPIS-leveranciers te bieden hebben. Er bleven
toen twee systemen over. Een daarvan was ViPliveSpoed EPD van Topicus, dat al door 31 huisartsenposten gebruikt wordt. Dat gaf de doorslag om met
deze leverancier in gesprek te gaan.’

Stapje voor stapje

Andrea Brink, kwaliteitsfunctionaris bij HZW en vanuit die hoedanigheid projectleider bij de implementatie van de HAPIS, vult haar collega aan: ‘De implementatie hebben we samen met Topicus steeds stapje voor stapje gedaan. Wij hadden zelf al een plan
van aanpak opgesteld en afspraken gemaakt over in
welke lijn de beslissingen zouden worden genomen
en wie waar verantwoordelijk voor is.’

Organisatie van het
implementatieproces

Ariane Schepen begeleidt vanuit Topicus het implementatieproces van het ViPlive-Spoed EPD bij huisartsenposten: ‘We organiseren het hele proces met
een projectgroep met daarnaast een aantal werkgroepen, die ieder een specifieke deelopdracht hebben. Eén werkgroep richt zich op het primaire proces, andere buigen zich over de conversie, scholing
van medewerkers, ICT, rapportages, financiële administratie of de digitale verwijzing. Voor de grote impactvolle besluiten is er een project- en of stuur-

SIMONE SWARTSENBURG: ‘ALS REGIEARTS HET HELE
PROCES IN GANG HOUDEN MET EEN HEEL NIEUW
SYSTEEM IS KNAP LASTIG’
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groep. Hoe strak de projectorganisatie is gestructureerd, hangt onder meer af van de organisatie en de
grootte van de HAP.

implementatie. Zij konden bij ons kiezen of ze daarvoor uitgeroosterd wilden worden of dat ze overdag
extra uurtjes wilden draaien.’

De projectgroep bestaat uit de projectleider vanuit
Topicus, de projectleider vanuit de HAP en vertegenwoordiging vanuit de werkgroepen. Zij bespreken de
hoofdlijnen van het project met elkaar en nemen de
overkoepelende besluiten. De projectleider vanuit
Topicus en die vanuit de HAP zijn per week twee dagen bij het project betrokken. Het is dus belangrijk
dat de projectleider vanuit de HAP goed is vrij te
plannen én over de juiste competenties beschikt om
projecten te kunnen leiden. Grote organisaties huren
hiervoor ook wel eens een externe in. Dat kan bijvoorbeeld via het bureau dat het selectieproces voor
de HAPIS heeft gedaan.’

Het proces is opgeknipt in vier fases van
een maand

Andrea: ‘Het is belangrijk dat de projectleider van de
HAP goed weet wat de verschillende gebruikers nodig hebben van het systeem, dus ook de managers,
en de financiële en administratieve medewerkers. En
hij of zij moet 20 uur per week vrij gepland kunnen
worden. Leden van de werkgroepen waren incidenteel, maar minimaal 4 uur per week bezig met de

Ariane: ‘In de eerst fase starten we met het opzetten
en in stelling brengen van de projectgroep en de eerste werkgroepen. De werkgroep Scholing start dan
ook al, omdat de trainingen zo vroeg mogelijk gepland moeten worden om deze bij iedereen te kunnen inroosteren. In de tweede maand start de tweede serie werkgroepen en rondt de werkgroep Primair
Proces het onderdeel inrichting van het systeem af.
Na vijf tot zes sessies staat dit zo ingesteld dat alle
werkprocessen goed ondersteund worden. In de derde maand worden alle voorbereidingen voor de training getroffen. Wij hanteren het train-de-trainerprincipe. Eerst trainen we de key users, die op hun
beurt de andere gebruikers in hun HAP gaan trainen. Alle gebruikers volgen ter voorbereiding de elearning.
In de vierde maand vallen alle puzzelstukjes op zijn
plek. Alles wat nodig is voor de livegang wordt in

ARIANE SCHEPEN: ‘DE BIJ DE HAP AANGESLOTEN
HUISARTSEN MERKEN NIETS VAN DE MIGRATIE’
32 • SYNTHESHIS • DECEMBER 2021

ARIANE SCHEPEN: ‘HET IS BELANGRIJK DAT DE PROJECTLEIDER VANUIT DE HAP GOED IS VRIJ TE PLANNEN’
stelling gebracht. Wij zijn op de locatie aanwezig om
iedereen te helpen het systeem in gebruik te nemen.
Daarnaast is de key user vanuit de HAP vrij gepland
om ondersteuning te bieden. Wij zijn er in ieder geval op de dag van de livegang, en indien nodig de
rest van de week. Maar de organisatie is zelf in control. De rapportages gaan lopen. We bespreken de
losse eindjes met elkaar en de projectleider rondt af.
De bij de HAP aangesloten huisartsen merken niets
van de migratie, ze kunnen gewoon praktijk voeren.
Hooguit ervaren ze dat het waarneemverslag op een
andere manier binnenkomt. Mijn ervaring is dat het
tijdens een dienst binnen één tot twee uur business
as usual is. Dan is de grootste onwennigheid weg.’

Wat we kunnen leren van het ‘wonder’
van Huisartsenpost Zaanstreek
Waterland?

Simone: ‘Qua implementeren hebben wij echt een
wonder verricht in een gekke tijd waarin toch al veel
van ons gevraagd werd. We hebben er veel van geleerd. Mijn advies is wel: kijk wat je van gebruikers
kunt vragen qua belastbaarheid en neem de tijd.
Zorg ervoor dat er minstens tot twee weken na de
lancering key users op de werkvloer aanwezig zijn.

En ik raad ook aan om na de eerste week te evalueren, zodat je snel kunt schakelen, mocht de aanwezigheid van key users nog een derde week nodig
zijn. Wat ook belangrijk is dat je een aantal huisartsen inzet als key user, zodat zij andere huisartsen
kunnen helpen. Want als regiearts het hele proces in
gang houden met een heel nieuw systeem is knap
lastig. Het geeft dan rust als hij of zij een andere arts
naast zich heeft, die veel weet van het systeem en
kan helpen.’
Andrea: ‘Daarom is het zo belangrijk dat je ook artsen meeneemt in het gehele scholingstraject en hen
ook de fysieke trainingen laat volgen. Ze snappen
dan de inrichting van het systeem en waarom bepaalde keuzen zijn gemaakt.’
Simone: ‘Wat ik wil meegeven aan andere huisartsenposten die naar een ander systeem willen overgaan: wees niet bang om iets nieuws aan te gaan en
kijk bij andere posten wat er mogelijk is. Maar vooral: leer van gebruikers en luister naar hun ervaringsverhalen.’

SIMONE SWARTSENBURG: ‘LEER VAN GEBRUIKERS
EN LUISTER NAAR HUN ERVARINGSVERHALEN’
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Souvenir
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nodig is. Daarna veeg je het water van je onderbeen
(niet afdrogen!), trek je je sokken weer aan en wandel
je verder. Je voeten voelen als herboren.
Dan wil ik meer weten over Sebastian Kneipp, een
Duitse priester die leefde van 1821 tot 1897. Op 25-jarige leeftijd krijgt hij tuberculose, een ziekte waaraan
je in die tijd overleed. Als hij leest over helende koudwaterbaden probeert hij die zelf uit. Met regelmaat
neemt hij een kort bad in de koude rivier de Donau en
langzaamaan knapt hij op. Hij ontdekt dat hij baat
heeft bij een koud bad voorafgegaan door flinke inspanning.
Hij legt zich toe op diverse watertherapieën: als hij 31
jaar is, is hij helemaal genezen van tuberculose. Hij
blijft bezig met de genezende kracht van water en
kruiden, en uiteindelijk ontwikkelt hij een complete filosofie voor een gezond lichaam en een gezonde geest.
Als ik van het waterbekken wegloop lokt een geurende
bloemenpracht mij naar een keurige kruidentuin.
Kneipp baseert zijn levens- en gezondheidsfilosofie op
kruiden, en daarnaast op stromend water, actieve beweging, gezonde voeding en balans tussen lichaam en
geest. De eenvoud en het holistische daarvan spreken
mij aan.
In het park tegen een helling volg ik der Themenweg of
der landschaftstherapeutische Weg. Na elke bocht nodigt
de natuur mij uit me te verwonderen over kleuren en
lichtinval, en te genieten van verschillende perspectieven: liggend in een royale houten hangmat of voorover
leunend tegen een hellend vlak. Aandacht of Aufmerksamkeit helpt je in het hier en nu te leven, en dat
ontspant. In de wijde omgeving herhalen water, kruiden en rust zich als een refrein. Telkens een bewust
moment met aandacht voor goede zelfzorg: uiteindelijk je belangrijkste taak. Dat weten we wel en toch
vond ik die aandacht een mooi souvenir voor thuis.
Om uit gewoonte goed te zorgen voor jezelf, automatisch.
‘Wer nicht jeden Tag etwas Zeit für seine Gesundheit aufbringt, muss eines Tages sehr viel Zeit für die Krankheit
opfern!’ (Sebastian Kneipp)
info@niccommunicatie.nl

FOTOGRAFIE DORIEN HEIN | WWW.TOTKIJK.COM

Dit keer neem ik je mee naar Kneipp, Sebastian
Kneipp. Maak je wereld klein en kijk wat een souvenir
je na de vakantie kan brengen. De link met automatisering? Dit souvenir rendeert als het als vanzelf gaat,
automatisch.
De naam Kneipp kende ik van verzorgingsproducten,
maar verder kwam ik niet. Tot afgelopen zomer. Ik logeerde op een Kneipp-kuurpark in Duitsland. Een aangenaam groen en fraai aangelegd buiten waar de geheimen van een gezond leven zich al snel ontvouwden.
Tijdens een eerste wandeling vielen meteen op: water,
kruiden, rust.
Achter in het park ontdekte ik een Tretbecken, een
doorwaadbare plaats in een bergbeekje met voor het
gemak een frame waaraan je je kon vasthouden. Daar
word je uitgenodigd schoenen en sokken uit te trekken
om door het bekken te stappen. Dertig seconden door
ijskoud water, waarbij je je been hoog optrekt en je
voet naar beneden laat wijzen. Je loopt als een ooievaar. Dat voelt zo koud dat je het niet langer doet dan

UNICATIE.NL
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Hoe kun je veilig informatie
delen met je team?

In het vorige SynthesHIS-nummer werd bij vragen uit de dagelijkse praktijk de volgende
vraag gesteld: In de praktijk wil iedereen graag op de hoogte blijven van bijzonderheden
van patiënten bij wie hij betrokken is. Niet iedereen is fulltime aanwezig. Hoe houd je
elkaar geïnformeerd terwijl de informatie wel veilig (AVG-proof) is?
MARET ZONNEVELD | ERICA BASTIAANSSEN
M.ZONNEVELD@NHG.ORG | E.BASTIAANSSEN@NHG.ORG

Caroline Norg-Schulpen schreef naar
aanleiding van deze vraag een artikel
waar ze verschillende werkwijzen die
in de praktijk worden ingezet, op een
rijtje zette (zoals losse Word- of Exceldocumenten, een fictieve patiënt, taken of een berichtenservice) tezamen
met hun voor- en nadelen. Nadelen
zijn dat niet altijd duidelijk is of de informatie is gelezen, het onderhoud bewerkelijk is, en de beveiliging van informatie niet gegarandeerd.
Dat de vraag leeft in de praktijk is ook
bekend bij het NHG. Duidelijk is dat
het regelmatig voorkomt dat meerdere
zorgverleners uit een praktijk bij de
zorg voor een patiënt betrokken zijn.
Als er bijzondere ontwikkelingen zijn,
is het fijn om elkaar te kunnen infor-

meren. Dit is bijvoorbeeld het geval als
er een brief is binnen gekomen over
een ernstige, nieuwe diagnose; of als
er een ingrijpende gebeurtenis is geweest, zoals het overlijden van een
naaste.
Het NHG is op zoek gegaan naar een
oplossing, waarbij (onder andere) rekening wordt gehouden met beveiligingsaspecten. Met de klankbordgroep
van het HIS-Referentiemodel hebben
we deze oplossingsrichting besproken.
Uit de discussie kwam naar voren dat
het gaat om informatie over de patiënt
die thuishoort in het dossier. Wat we
echter missen in de praktijk, is een
mechanisme om elkaar hierop te attenderen. Dat sluit aan bij de bevindingen van Caroline Norg-Schulpen.

Daarom beschrijft HIS-Referentiemodel vanaf versie 2021 het kenmerk
Leeswaarde. Informatie die voor een
andere zorgverlener van belang is, kan
je van dit kenmerk voorzien. Daarmee
wordt die informatie zichtbaar voor de
ander. Een zorgverlener kan aangeven
welke informatie uit het dossier, voor
wie, en hoe lang, lezenswaardig is.
Door het beschrijven van dit kenmerk
Leeswaarde in het HIS-Referentiemodel geven we handvatten aan de HISleveranciers hoe ze deze gewenste
functionaliteit kunnen inbouwen in
hun HIS. We hopen daarmee de weg
gebaand te hebben via welke gebruikers de beschikking krijgen over deze
functionaliteit in hun HIS.
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CGMHUISARTS
Informatie delen
in de praktijk

In de vorige SynthesHis stond een
artikel over veilig communiceren
over patiënten binnen de praktijk.
Hierbij gaat het om zaken over en
niet voor de patiënt. Hoe doet u
dat nu in CGM-HUISARTS?
Om de veiligheid te garanderen is
er in een systeem eigenlijk maar
één plek om onderlinge berichtgeving vast te leggen. Het noteren
moet dan echt alleen maar binnen
het dossier van de patiënt gebeuren. Alles wat er buiten een dossier
wordt vastgelegd, zal namelijk altijd aanwezig blijven als een patientendossier wordt verwijderd.
Wanneer een patiënt wordt uitgeschreven, moeten in verband met
dossierhouderschap en risico op
datalekken immers alle gegevens
van de harde schijf worden verwijderd. Documenten die apart van
het dossier als e-mailbericht of

Word-document in het systeem zijn
opgenomen, zullen bewaard blijven als ze niet stuk voor stuk verwijderd worden. Het is dus het
handigst om binnen het patiëntendossier over een patiënt te communiceren.
Er zal ook nog rekening moeten
worden gehouden met de wijze
waarop een en ander in het dossier
wordt vastgelegd wat niet voor inzage door de patiënt bestemd is.
Daarvoor is de memomodule geschikt.
De gegevens in een patiëntendossier staan op verschillende manieren open. Ten eerste staan de E- en
de P-dossierregels open voor iedere
patiënt via zijn/haar PGO. De regels in een probleemepisode zijn
altijd beschikbaar en die in een gewone episode gedurende achttien

Figuur 1. Bij een actieve memo staat een oranje uitroepteken.
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maanden. Ten tweede staan dossierregels via het actieve LSP voor
de huisartsenposten open. En ten
slotte staan ze open voor alle medewerkers in de praktijk waar de
patiënt ingeschreven is.
De enige veilige route om binnen
de praktijk over een patiënt te
communiceren loopt dus via de
memomodule. Dit is een apart onderdeel, dat geen deel uitmaakt
van het patiëntendossier en dus
niet eenvoudig gegevens weglekt
naar degenen voor wie ze niet bedoeld zijn.
De mogelijkheden en toegankelijkheid van de memomodule zijn inmiddels sterk verbeterd. Vanuit de
agenda, zowel de oude als de nieuwe, kan een memo zonder het
deelcontactscherm te openen per
patiënt worden ingezien. Bij de

Figuur 2. Inzage van een memo kan worden beperkt.

nieuwe agenda staat boven in de
balk bij een actieve memo een
oranje uitroepteken (zie figuur 1).
Ook vanuit het agendascherm kan
een memo worden aangemaakt. In
de oude agenda is er rechtsonder
een memoknop zichtbaar, die
blauw is als er voor de betreffende
patiënt een memo is. In beide
agenda’s is er dus een goede attentie aanwezig.
Na het registreren van een memo
zal de patiënt deze memo niet kunnen inzien met zijn/haar PGO.
Soms is er echter op de huisartsenpost via het LSP inzage mogelijk
en kunnen ook de medewerkers
van de praktijk het memo inzien.
Daarom moeten we ons daar wel
bewust van zijn bij het vastleggen

van informatie. Als het vinkje bij
‘overdrachtsmemo’ wordt aangemaakt, zal de vastgelegde memo
ook met het LSP naar de huisartsenpost worden meegestuurd.
Inzage beperken kan worden vastgelegd op het niveau van de auteur, onbeperkt voor iedereen in de
cluster of voor iedereen in de eigen
praktijk (zie figuur 2). Daarnaast
kan de keuze worden gemaakt om
deze bij het openen van het deelcontact al of niet als pop-up te laten verschijnen.
Deze wijze van vastleggen heeft
voordelen voor de huidige praktijk
en voor die in de toekomst. Voor
nu kan er veilig informatie over
een patiënt worden vastgelegd

waar die patiënt beter geen inzage
in kan hebben. In de toekomst
zullen deze gegevens zich ook
goed laten vernietigen bij het verwijderen van het patiëntendossier.
Wordt een patiëntendossier vernietigd, dan blijven er alleen een
NAW-record en een aantal financiele records over.
Korte mededelingen en notities
kunnen natuurlijk ook in de agenda worden vastgelegd. Nadeel
daarvan is dat die alleen op de
dag van de afspraak zichtbaar
zijn.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS
Leestaken
Hoe kun je binnen de praktijk op
een goede manier informatie over
een patiënt met elkaar delen? Om
dat te doen moet aan een paar voorwaarden worden voldaan:
• De informatie mag niet zichtbaar
of toegankelijk zijn voor onbevoegden (denk aan mededelingen op een blaadje die ergens
blijven liggen).
• De informatie mag slechts zolang
opgeslagen blijven als deze relevant is.
• Bij overlijden of vertrek van de
patiënt uit de praktijk moet ook
de informatie ‘uit de praktijk’ verwijderd worden.
• Het moet mogelijk zijn om te
controleren dat de informatie gelezen is.
• Bij langdurige/onverwachte afwezigheid moet een andere praktijkmedewerker bij de informatie
kunnen om eventuele vereiste acties over te kunnen nemen.

Figuur 1. Een leestaak maken
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Door gebruik te maken van de takenmodule van MicroHIS kunt u
aan deze voorwaarden voldoen. Taken worden zichtbaar in de agenda
en to-dolijst van de personen aan
wie ze toegekend zijn. Op het tabblad Uitgezette taken (te vinden bij
Communicatie) kan controle plaatsvinden op welke (lees)taken nog
open staan. Zo nodig kunnen taken
doorgeschoven of overgenomen
worden door een andere praktijkmedewerker.
De informatie die in taken staat,
blijft binnen de praktijk. Deze is niet
zichtbaar in het patiëntenportaal,
PGO of opvraagbaar via het LSP.
Ook gaat deze niet mee bij dossieroverdracht.
Wanneer een praktijkmedewerker
op de hoogte moet worden gebracht van iets wat in het werkblad
van een patiënt staat, kan eenvoudig een Leestaak worden gemaakt.
Klik met de rechter muisknop op
het te lezen item (zie figuur 1). U
kunt nu een of meer praktijkmedewerkers kiezen die het item moeten
lezen. Hierbij kunt u bepalen of een

van de medewerkers het item gelezen moet hebben of dat het voor alle toegewezen medewerkers van belang is het te lezen. Tevens kunt u
prioriteit en termijn aangeven. Verder kunt u nog een opmerking toevoegen, zoals te zien is in figuur 2.
Voor iets wat niet al in het dossier
staat (bijvoorbeeld een administratieve mededeling) kan een Vrij te
kiezen patiëntgebonden taak worden aangemaakt. De knop Taak toevoegen bevindt zich in diverse
schermen onder de episodelijst.
Vanuit het tabblad To Do in Spreekkamer kunnen medewerkers hun
(lees)taken afhandelen. Tijdens het
afhandelen van de taak kunnen ze
gemakkelijk naar het dossier doorklikken om aanvullende informatie
op te zoeken of andere acties af te
handelen. Ook bij een reeds geïnactiveerde patiënt werken de taken
nog. Denk bijvoorbeeld aan de mededeling dat de patiënt overleden is.
Af te handelen taken zijn ook vanuit
de agenda te benaderen. De taken
die op betreffende dag verlopen

Figuur 2. Een leestaak toekennen

Figuur 3. De taken staan ook in de agenda.

staan bovenaan. Alle taken staan in
de sidebar (zie figuur 3).
Ook zaken die niet over een patiënt
gaan, kunt u via de takenmodule
communiceren. Maak hiervoor de
taak Vrij te kiezen aan.
De knop Taak toevoegen bevindt
zich in de niet-patiëntgebonden
schermen Spreekkamer (onder de

tabbladen To Do en Uitgezette taken) en Communicatie (onder de
tabbladen To Do, Uitgezette taken
en Alle taken) en in de agenda onderaan in de sidebar.

Ook kunnen de taken gebruikt worden voor contactautorisatie – zie
SynthesHis nummer 3 van 2016
(www.syntheshis.nu-tips-trucs).
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Hoe u de takenmodule kunt inzetten om andere medewerkers attent
te maken op door u verwerkte
berichten kunt u teruglezen in
SynthesHis nummer 2 van 2019.

Kijk voor meer Tips en trucs op
Haweb in de groep Orego (alleen
voor leden) verenigingszaken.
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OmniHis Scipio
Communicatie tussen
praktijkmedewerkers

Figuur 1 De agenda met een toelichting op de te nemen actie
Figuur 3. Het journaalvenster bevat een leesen taakknop

De contacten met patiënten, de berichten in de postkamer of het overleg tussen praktijkmedewerkers
kunnen aanleiding geven voor de
planning van acties die de praktijkmedewerkers dienen uit te voeren.
Tijdgevoelige acties worden in de
agenda verwerkt, terwijl de later in
te plannen acties in de takenlijst van
praktijkmedewerkers worden genoteerd. Algemene informatie over de
praktijkvoering of de patiënt wordt
verwerkt in memo’s.
Van de memo’s kunt u er per type
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Figuur 2. De takenlijst in de agenda (rechts)

venster meerdere aanmaken. Het
laatst aangemaakte memo opent het
systeem automatisch of kunt u op
een later tijdstip handmatig openen.
Bij het aanmaken van een memo bepaalt u door op de knop Memo voor
te klikken door wie en wanneer de
memo te lezen is. Memo’s kunt u
voor één enkele, meerdere of alle
medewerkers maken.
De aard van de mededeling is meestal van tijdelijke en altijd van informatieve aard. Is de actualiteit van
een memo niet meer van toepassing,
maar wel van waarde, dan kunt u de
inhoud van een memo verwijderen
en in een literatuurvenster plaatsen

(algemene medische informatie), of
als het patiënteninformatie betreft
in het journaalvenster (contactcode
‘N’) of een episodelijst.
Moet de aanwijzing in de memo
langer blijven bestaan, zoals bij een
werkaantekening, bedenk dan dat u
het memovenster snel kunt sluiten
met de escape-toets. In het algemeen moet elke memo actief worden beheerd en dient inhoudelijk
gewijzigde informatie direct te worden verwerkt.
Memo’s zijn er voor verschillende
typen vensters. Naast de openingsmemo, die zichtbaar wordt na het

voltooien van de opstart, zijn er de
derde memo en de patiëntgebonden
memo, die het kenmerk kan krijgen
van woonverband-memo.
Behalve de memo’s die voor alle
praktijkmedewerkers van algemene
waarde zijn, kunt u bijvoorbeeld
voor de begeleiding van stagiaires
een individueel openingsmemo maken waarin specifieke wetenswaardigheden staan over de organisatie
van de praktijk of het werken met
het HIS.
Een patiëntengebonden memo maakt
u in een patiëntenvenster. Dit type
memo wordt zichtbaar wanneer u
een willekeurig venster van het patientendossier opent. Wanneer u de
patiëntgebonden memo uitsluitend
voor uzelf maakt, krijgt deze hiermee
de functie van een werkaantekening.

lende taakgerelateerde vensters.
Bij het gebruik van het patiëntendossier zijn er naast de memo voor
de gebruiker de alerts in het journaalvenster. Deze geven aan dat er
nieuwe informatie over de patiënt
beschikbaar is (zie figuur 3). De patiënt- of woonverbandgebonden
memo wordt bij de opening van het
dossier zo mogelijk schermbreed getoond. Op de lees- en taakalerts
moet u klikken. Wanneer een nieuw
bericht in de postkamer is binnengekomen en geautomatiseerd in de
leeslijst van de medewerker is ge-

plaatst, is dit in het journaalvenster
te zien als een rode stip in het pictogram van de leeslijst (zie figuur 4).
Een rode stip in het taaklijstpictogram betreft een voor de medewerker openstaande taak voor deze patiënt (zie figuur 3).
Ook voor de alerts geldt dat u deze
actief dient te beheren. Een onbeheerd systeem draagt niet bij aan
overzicht. De muis is bij de alerts
het instrument waarmee u met een
klik de bewerking begint.
CASPER TOMBROCK

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

In de agenda kunt u aan een afspraakregel wel of geen tijdsindicatie
geven (zie figuur 1). Aan de patiëntnaam kunt u het soort actie handmatig toevoegen. Dit maakt het werk
voor de uitvoerende praktijkmedewerker overzichtelijker dan enkelvoudige registratie van tijd en naam.
Voor een uitvoerige toelichting en
medische en triagegegevens gebruikt
u meestal het (niet direct zichtbare)
Extra info-veld. De hier genoteerde
informatie wordt bij het invoeren in
het journaalvenster geautomatiseerd
opgenomen in het S-veld van het geopende patiëntendossier.
Rechts in het agendavenster staat de
takenlijst (zie figuur 2). In de figuur
is de taaklijst geopend. Op deze lijst
is te zien welke niet geagendeerde
taken voor deze specifieke praktijkmedewerker openstaan. De al dan
niet patiëntgebonden taken kunnen
door en voor iedere praktijkmedewerker worden gemaakt. Zie het
Omnis-menu: Extra voor de verschil-

Figuur 4. Het journaalveld met een 'te lezen stuk' en een 'geopende taak'
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PromedicoASP
Veilig informatie delen
binnen je team

In SynthesHis nummer 2 van dit jaar
(pagina 10) is besproken op welke
manieren u binnen uw team veilig
informatie kunt delen. Promedico-

ASP biedt daarvoor meerdere mogelijkheden. De meest recente manier
betreft de takenmodule. Een taak
kan gericht worden aan uzelf, een

collega of een aantal medewerkers
tegelijk. De taak kan direct in beeld
komen of later op een later in te
stellen tijdstip (zie figuur 1).

Figuur 1. Het aanmaken van een taak. De knop nieuwe taak is op veel plaatsen te vinden in Promedico-ASP.
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Wanneer de taak patiëntgebonden
is, wordt deze ook in het overzichtsscherm van de patiënt getoond. Dan
weten anderen er vanaf. De taak
verdwijnt pas nadat op de knop
Afgehandeld is geklikt. Overigens
kan een taak indien gewenst ook
periodiek terugkeren. Er blijft geen
historie bewaard van eerder aangemaakte taken.
Aantrekkelijk is dat een nog openstaande taak in de werklijst in
beeld blijft. Er is dus geen koppeling
met de agenda. Voorbeelden van
patiëntgebonden taken zijn: patiënt
bellen, verwijsbrief maken, followup van een patiënt volgen, terugkoppelen aan een collega, een overlijden doorgeven aan de anderen in
de praktijk. De functie taak aanmaken is ook handig voor niet patiëntgebonden taken. Voorbeelden zijn:
periodiek onderhoud van apparatuur in de praktijk en bestellingen
doen. Aangemaakte taken kunnen
ook aan een collega worden doorgegeven. De takenmodule kan voor de
praktijk aangezet worden in de
functie Onderhoud –> Praktijk (zie
figuur 2).
De assistentemodule is een andere
manier om informatie te delen. De
assistente kan een overleg starten.
Hierop komt dan een antwoord.

Overlegvragen komen bij de spreekuurhouder in de werklijst. De assistentemodule biedt nog heel veel andere mogelijkheden om de workflow van de assistente te ondersteunen. Hebt u de module nog niet in
gebruik, dan kunt u de Promedico
Servicedesk benaderen.
Ook via de autorisatiemodule kunt
u informatie delen. U kunt instellen
welke medewerkers worden geautoriseerd voor hun patiëntgebonden
werk. Onder aan het deelcontact
kunt u ook specifiek een autorisatievraag stellen: ‘Ben je het hiermee
eens?’ De autorisatiemodule kunt u
in de functie Onderhoud –> Praktijk
aanzetten (zie figuur 2).
De oudste vorm van informatie delen in Promedico-ASP verloopt via
het bulletinboard, een mededelingenbord dat overigens ook gebruikt
kan worden voor informatie-uitwisseling buiten de eigen praktijk, bijvoorbeeld om waarnemers te informeren. Nieuwe berichten komen
met vette letters in beeld. Wanneer
er nieuwe items zijn, komt het bulletinboard telkens in beeld wanneer
u uitlogt uit Promedico-ASP. Het
bulletinboard is toegankelijk door
rechtsboven op het icoontje te klikken.

Figuur 2. Het aan- en uitzetten van de functies taken
en autorisatie in Onderhoud –> Praktijk

Alle functies om u te informeren
zijn overzichtelijk in beeld te brengen via de werklijst: Agenda –>
Werklijst. Ze zijn ook zichtbaar tijdens het werken in Agenda –>
Spreekuur (zie figuur 3). Het gebruik van de werklijst waarin bovengenoemde functies gegroepeerd
zijn bevordert een rustige en overzichtelijke manier van werken. En is
feitelijk ook papierloos. Items uit de
werklijst blijven ook de volgende
dag zichtbaar, zodat u in Agenda –>
Spreekuur niet bij de vorige dag
hoeft te kijken wanneer u openstaande items zoekt.
Communiceren met uw team via het
HIS heeft als duidelijk voordeel dat
de koffiepauze benut kan worden
voor sociaal samenzijn, en niet een
dagelijks weerkerend werkgerelateerd overleg hoeft te zijn. Wel zo
gezond!
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Figuur 3. In de werklijst staan de items
waaraan gewerkt wordt gegroepeerd.
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PromedicoVDF
Op een veilige manier
informatie delen in de
praktijk
Er is best veel informatie die u met
collega’s wilt delen. Soms met hele
team, maar ook met een beperkt
aantal of één collega persoonlijk.
Promedico VDF beschikt over een
aantal mogelijkheden om uw collega’s ergens van op de hoogte te
brengen.

Een van deze manieren betreft de
assistentemodule. Wilt u informatie
over een patiënt naar een specifieke
collega en een paar collega’s versturen, dan gaat dat via de Overlegknop van de assistentemodule (zie
figuur 1). Hier is patiënt Praktijk gekozen. De Overlegknop opent het

Figuur 1. Via de Overlegknop kunt u informatie naar collega’s versturen.
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scherm waarop informatie gedeeld
kan worden, eventueel met een hoge urgentie (zie het hokje Hoge urgentie). U kunt dan meteen bepalen
aan wie de informatie gestuurd
moet worden. Hier kunt u één persoon of een hele groep kiezen. Let
op bij het sturen aan een groep:

Figuur 2. U kunt informatie heel gericht naar een speciﬁeke collega sturen.
Figuur 5. Een memo is ook zichtbaar te maken in de assistentemodule.
Figuur 3. U kunt een memo of intern bericht toevoegen.

Figuur 4. Een memo kunt u ook gericht aanmaken: voor bepaalde
medewerkers en met een einddatum.

wanneer het overleg door een persoon verwerkt c.q. beantwoord
wordt, dan is de informatie niet
meer leesbaar voor de anderen van
dezelfde groep. Vaak is informatie
delen geen reden om het overleg in
het deelcontact van de patiënt te
verwerken. Het is belangrijk dat u
zich daar bewust van bent.
Een tweede, mooiere optie betreft
het verzenden van een intern bericht. Dat kan heel gericht naar collega’s worden verstuurd (zie figuur
2). Er zijn in dit onderdeel twee mogelijkheden: Toevoegen memo of
Toevoegen intern bericht (zie figuur
3).
Bij Toevoegen memo wordt een memo op de gebruikelijke manier aan

Figuur 6. Het toevoegen van een intern bericht

het patiëntendossier toegevoegd.
Deze memo kunt u ook gericht aanmaken: de memo is dan alleen
zichtbaar voor bepaalde zorgverleners en eventueel met een einddatum als de informatie niet altijd beschikbaar hoeft te blijven (zie figuur
4). Het voordeel hiervan is dat de
memo ook zichtbaar is in de assistentemodule, zodat de assistente bij
een telefonisch consult ook kan zien
dat er bepaalde informatie beschikbaar is (zie figuur 5).
Het toevoegen van een intern bericht opent het volgende scherm
(zie figuur 6). Ook hier kunt u bepalen hoelang de informatie relevant
is en of de informatie een hoge urgentie heeft. Als het vinkje bij hoge
urgentie wordt aangeklikt, ver-

schijnt de informatie direct rechtsonder in het scherm van uw collega.
Zo kunt u ook acuut inbreken tijdens een spreekuur bij de huisarts.
In de lijst kunt u bepalen welke collega u die informatie wilt sturen. Dit
interne overleg komt binnen in de
ingekomen post van de betreffende
collega. Deze kan het bericht tijdens
de postverwerking lezen.
Ten slotte zou u een opmerking als
een agenda-afspraak kunnen noteren, met als contactsoort overleg of
informatie. Er zijn echter betere opties in Promedico VDF.
HANNEKE TAN

HUISARTS@MCDEWEGHT.NL
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