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VERGRIJZING, MEER PATIËNTEN MET COMPLEXE PROBLEMATIEK
EN EEN DREIGEND HUISARTSENTEKORT IN PERIFERE REGIO’S:
HUISARTSENPRAKTIJKEN STAAN VOOR FORSE UITDAGINGEN.
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DIGITALE TOEPASSINGEN KUNNEN HELPEN OM GOEDE
PATIËNTENZORG VEILIG TE STELLEN EN ZORGVERZEKERAARS
STAAN KLAAR OM TE ADVISEREN.
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DOSSIEROVERDRACHT: VERBETERING IN FASEN
UITEINDELIJK GAAT DIGITALE GEGEVENSUITWISSELING WERKEN VIA ZORGINFORMATIEBOUWSTENEN
(ZIBS) EN VIA EEN INFRASTRUCTUUR ZOALS HET LANDELIJK SCHAKEL PUNT (LSP). DAT GELDT OOK VOOR
DE OVERDRACHT VAN EEN PATIËNTENDOSSIER VAN DE ENE NAAR DE ANDERE HUISARTS. VOORDAT HET
ZOVER IS, ZULLEN HUISARTSEN STAP VOOR STAP MERKEN DAT DE DOSSIEROVERDRACHT BETER
VERLOOPT.
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EERSTE ZORGGROEP OVER
NAAR LSP KETENZORG
DE REGIONALE ORGANISATIE HUISARTSEN AMSTERDAM IS DE
ALLEREERSTE HUISARTSENZORGGROEP DIE SUCCESVOL IS
OVERGESTAPT VAN OZIS NAAR LSP KETENZORG. HOE HEBBEN
ZE DAT AANGEPAKT?
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MANIFEST DIGITALISERING HUISARTSENZORG
ONDANKS DE BESTE BEDOELINGEN ERVAREN

Redactioneel
Uit de kooi van
COVID-19

HUISARTSENPRAKTIJKEN VEEL OVERLAST VAN DE
VELE LANDELIJKE EN REGIONALE ICTPROGRAMMA’S EN -PROJECTEN. MEDE DAAROM
LANCEERDE CMIO NETWERK EERSTE LIJN IN
JANUARI 2022 ZIJN VISIE OP DE DIGITALISERING
BINNEN DE HUISARTSENZORG. RUIM VEERTIG
CHIEF MEDICAL INFORMATION OFFICERS (CMIO’S)
VAN HUISARTSENPRAKTIJKEN SCHETSEN IN EEN
MANIFEST DE GEWENSTE KOERS.

Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn
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Tips en Trucs

De afgelopen twee jaar
zijn de nummers van SynthesHis gemaakt met de
handicap dat we elkaar
vrijwel nooit in het echt,
fysiek, zagen. Dat geldt
niet alleen voor de redactie, maar ook voor alle activiteiten die HIS-gebruikers inspireren, zoals het ledencongres en de studiedag. Ook de softwareontwikkeling gebeurde grotendeels via beeldbellen. We hebben ons
werk wel gedaan, maar we misten die intensievere interactie die je hebt als je elkaar in dezelfde ruimte kunt ontmoeten. Voor ons als volwassenen was het te overkomen, maar voor jongeren waren het heel zware jaren.
Laten we hopen dat we de komende tijd een mooie inhaalslag gaan maken. In dit nummer hebben we weer
een keur van onderwerpen voor u verzameld. Het
CMIO-netwerk heeft een aanzet gegeven met het manifest digitalisering huisartsenzorg. Christiaan de Groot
heeft zijn interesse in vernieuwingen vormgegeven in
zijn zelf gemaakte podcast. En die vernieuwingsdrang
gaat verder. Zo wil hij toewerken naar vijf jaar langer leven met een chronische ziekte. We besteden aandacht
aan de innovatieparadox: wel een plan maar geen tijd
om het uit te voeren. Veel huisartsen zullen dit herkennen – zij zijn immers nooit klaar met hun werk. Er zijn regionaal boeiende innovaties in gang gezet die de potentie hebben om ook elders te worden ingezet. De
LSP-ketenzorgkoppeling is zo’n innovatie. Vanuit Amsterdam het verhaal over de manier waarop deze met
ondersteuning in diverse praktijken met verschillende
HISsen tot stand is gebracht. Het grote voordeel is dat
het niet meer nodig is om in zowel het HIS als het ketenzorgsysteem te registreren. Hoe de overstap tot stand
komt leest u in dit nummer. Hoe voorkom je persoonsverwisselingen? Door een juiste WID-controle. En hoe
identificeer je een baby? Zie de rubriek Uit de praktijk.
De Tips en Trucs gaan dit keer over verschillende onderwerpen. Elk HIS brengt een eigen keuze.
Jeroen van der Lugt
lugtkus@gmail.com
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KORT NIEUWS

Wat is de naam van de
praktijk en waar is deze
gevestigd?
Huisartsenpraktijk Melick,
Dorpsstraat 14 te Melick
Welk HIS wordt
gebruikt?
MicroHIS
Wie staat er op de foto?
Toy Broen (met vest) en
René Theunissen
Wat vind je de sterkste
kant van je HIS?
Standaardfuncties snel
onder de knie te krijgen,
intuïtief. Veel mogelijkheden.
Wat is een wens voor je
HIS en/of ICT gebied
voor de praktijkvoering?
Verbetering en vereenvoudigen van functies, bijvoorbeeld gebruik PGO,
koppeling met andere
zorgverleners en uitwisseling van gegevens met
andere partijen.
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De vakgroep
Huisartsengeneeskunde
Maastricht gaat
onderzoek naar
e-health doen.

Huisartsenpraktijken en -organisaties hebben sinds de start van
de coronapandemie veel ervaring opgedaan met digitale zorg.
Zoals eerder werd gecommuniceerd vanuit de koepelorganisaties
NHG, LHV en InEen doet de vakgroep Huisartsgeneeskunde van
de Universiteit Maastricht in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek naar de
effectiviteit van digitale zorg in de huisartsenzorg. Hiervoor zijn
ze op zoek naar lopende implementaties, wetenschappelijke onderzoeken én ervaringen van huisartsen en andere zorgverleners
in de huisartsenzorg met de volgende vormen van digitale zorg:
• contact op afstand (videoconsult en e-consult);
• telemonitoring;
• digitale zelftriage.
Ze verzoeken u deel te nemen door een digitale vragenlijst in te
vullen. Het invullen van iedere vragenlijst kost u maximaal 5 minuten.
Voor wetenschappelijk onderzoek naar digitale zorg:
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/
SV_4PgUqtB3Hv1NVKS
Voor implementaties van digitale zorg:
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bdcNYjiey6KIFpQ
Neem bij vragen contact op met dr. Lennart van der Burg: L.vanderburg@maastrichtuniversity.nl.

Hét congres
voor
de hele
praktijk
Sterk
vernieuwd
Meer informatie:

nhgrx.nl

DIRECT TOEGANG TOT EEN GROOT KENNISAANBOD

NHG Rx ondersteunt u snel en eenvoudig bij doelgericht voorschrijven
NHG Rx is ontwikkeld in samenwerking met het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG) door Digitalis Rx. NHG Rx is een
aanvulling op elektronisch voorschrijfsysteem Prescriptor.

MARKANTE

MENSEN

CHRISTIAN DE GROOT

De innovatieve huisarts

Christian de Groot is huisarts en fan van
zinvolle innovaties. Want hij is ervan overtuigd
dat de beste zorg nog niet bestaat. Hij bezoekt
mensen met een vernieuwende aanpak om
werkdruk te verdelen en te verlichten. Ook
bezoekt hij mensen die zich inzetten voor
samenwerking. Wat betekenen hun
inspanningen voor de huisartsenpraktijk en
natuurlijk voor de patiënten? Beluister alle
verhalen over vernieuwingen via zijn
maandelijkse podcast De innovatieve huisarts.

C

NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

hristian de Groot: ‘De podcast De innovatieve
huisarts ben ik begonnen omdat mijn hart ligt
bij vernieuwen. Innovatie maakt ons werk
leuker, efficiënter, toekomstbestendiger en duurzamer. Veranderingen en vernieuwingen: nadenken
over hoe je nog betere zorg kunt leveren geeft mij
energie. Het idee en de naam stammen uit de zomer
van 2020. In de zomer 2021 ontstond de gedachte
om mijzelf De innovatieve huisarts te noemen. Dat is
nu mijn onderneming, via welke ik mij bijvoorbeeld
laat inhuren als medisch adviseur.’’

Onafhankelijk

‘De podcast maak ik naast mijn huisartsenwerk.
Mijn eerste opdrachtgever was de zorggroep DOH
in Eindhoven. Die heeft dit initiatief mogelijk gemaakt. Maar omdat ik mijn eigen weg wil gaan heb
ik partners gezocht en gevonden om De innovatieve
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huisarts onafhankelijk voort te zetten. Ik had ook
geluk. Een vriend is geluidstechnicus en hielp mij
goede software te vinden en de podcast in te richten. Een andere vriend is tekstschrijver. Hij hielp mij
mijn doel helder te krijgen. Een zin als: “Ik ben
Christian de Groot, fan van zinvolle innovaties”, bedenk ik niet zelf. Ik vind het geweldig te leren dat je
met woorden zo kunt goochelen, dat snel duidelijk
wordt dat ik op zoek ben naar innovaties die de
zorg nog beter maken. Last, but not least kon ik voor
een prikkie de tune gebruiken die mijn twaalfjarige
zoon Siebe maakte!
Denk je nu: ik heb een innovatief voorbeeld, deel
het dan met mij! Suggesties zijn van harte welkom.
Daarnaast volg ik zo goed mogelijk de vakbladen.
Mooie voorbeelden, waarvan ik denk dat die de
huisartsenzorg of praktijken kunnen helpen, noteer
ik. Vervolgens leg ik contact.
Na veertien afleveringen hebben bijna 5000 mensen
geluisterd. Gemiddeld luisteren tussen de 300 en
400 mensen een aflevering. Je kunt mij vinden via
Medicast en binnenkort via Medfeed en natuurlijk
via Spotify en podcasts van Apple.’

Son en Breugel

‘In 2007 startte ik als huisarts en in 2010 vestigde ik
mij als huisarts in Son en Breugel. Omdat vragen
rondom het levenseinde mij altijd mateloos interesseerden en omdat ik mijn vaardigheden wilde uitbreiden, volgde ik in 2015 de opleiding tot SCENarts.
In 2017 volgde ik een masterclass voor eerstelijnsbestuurders. Sinds 2018 bekleed ik bestuursfuncties. Zo was ik twee jaar actief voor het kringbestuur
Zuidoost-Brabant van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Inmiddels ben ik twee jaar als stafarts verbonden aan de zorggroep DOH, voor een

FOTO: SANDRA KUIJPERS FOTOGRAFIE

Christian de Groot
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POSITIEVE GEZONDHEID IS EEN MOOI MIDDEL
OM BEHOEFTEN VAN BURGERS TE VERTALEN
dag in de week. Als stafarts leid ik de projecten
wijkgerichte samenwerking en digitalisering.’

Extra werk voor huisartsen

‘Vergelijk ik mijn huisartsdagen nu met die uit 2010,
dan houd ik mij vaker en langer bezig met mensen
die kampen met complexe problemen. Neem de ouderen. Zij zijn toegenomen in aantal en er wonen
meer ouderen zelfstandig thuis. Een derde of misschien wel de helft van de mensen die in 2010 in
een verzorgingstehuis verbleven, komt daar nu niet
voor in aanmerking! Zij voldoen niet aan de huidige
opnamecriteria volgens de Wet Langdurige zorg. In
die tehuizen werden veel vragen weggevangen, die
nu bij ons terechtkomen. In de afgelopen twaalf jaar
is ons werk mede daardoor substantieel toegenomen.’

Succes

‘Het is in onze praktijk door digitalisering en taakherschikking gelukt het hoofd te bieden aan de toegenomen werkdruk. Met digitaliseren bedoel ik bijvoorbeeld het patiënten mogelijk maken om digitaal
herhaalmedicatie aan te vragen, een afspraak te maken en eigen bloeddrukmetingen door te geven.
Ook beeldbellen en e-consulten horen daarbij. Zo
creëren wij tijd voor de huisarts om zicht te krijgen
op complexe problemen en deze goed te behandelen.
Ook de taakherschikking werpt haar vruchten af.
Onze praktijk is lid van de zorggroep DOH. Deze
zorggroep omvat zestig huisartsen in de regio Eindhoven. Het is een netwerkzorgbedrijf dat faciliteert.
Het helpt ons bijvoorbeeld efficiënt te werken met
een patiëntenportaal. DOH biedt samen met twee
andere zorggroepen groepstrainingen aan, zoals Positieve gezondheid en Stoppen met roken. We zijn een
praktijk geworden die huisartsgeneeskundige diensten verleent: een praktijk huisartsgeneeskundige
zorg. Zo vertelde een patiënt onlangs dat de prak-

tijkondersteuner zijn suikerziekte behandelt, niet de
huisarts. Met andere woorden: het is al lang niet
meer zo dat de huisarts de patiënt behandelt.’

Nieuwe aanpak voor gezondheid en
zorg

‘Mijn allergrootste droom betreft samenwerken.
Hoe kunnen wij landelijk, regionaal en lokaal slim
samenwerken om de gezondheid van de burger te
verbeteren? De grootste winst is denk ik te halen op
wijkniveau – het wijkteam, samen met thuiszorg en
alle andere paramedici en mensen in het voorliggende veld. Laten we daar beginnen. Wat willen de
bewoners? Wat kunnen bewonersinitiatieven voor
de burgers betekenen? Positieve Gezondheid is een
mooi middel om behoeften van burgers te vertalen.
Positieve Gezondheid kiest als invalshoek de mensen zelf, hun veerkracht en dat wat hun leven betekenisvol maakt. Binnen de zorggroep en binnen de
regio hebben wij dat omarmd. Wij gebruiken die
methode om behoeften van inwoners te peilen en
hun gezondheid te verbeteren. Dat gebeurt in Son
en Breugel, en in de regio via de beweging GROZzerdam.
Health~Holland coördineert GROZzerdam, een
nieuwe aanpak voor gezondheid en zorg. Er bestaan
al vier GROZzerdammen: in Eindhoven, Utrecht,
Deventer en de Noordelijke Maasvallei. GROZ is het
omgekeerde van ZORG en staat voor het kantelen
van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, met
Positieve Gezondheid als leidraad. Met als mooiste
stip op de horizon dat wij in 2040 ten minste vijf
jaar langer zonder chronische ziekten leven en dat
de sociaal-economische gezondheidsverschillen met
dertig procent zijn afgenomen. Als ik daaraan kan
bijdragen, blik ik over twintig jaar tevreden terug.’
Het aanmelden van tips voor mooie innovaties voor
de podcast De innovatieve huisarts kan via deinnovatievehuisarts@gmail.com of via LinkedIn.

INNOVATIE MAAKT ONS WERK LEUKER, EFFICIËNTER,
TOEKOMSTBESTENDIGER EN DUURZAMER
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Plasverklikker

In de huisartsenpraktijk in Amsterdam Centrum is geen dag hetzelfde. Komt dat
doordat er zoveel verschillende ziekten zijn? Of ligt het aan iets heel anders?
Myrte gaat op onderzoek en probeert het te verklaren.
Werken met huisartsen heeft mijn vocabulaire best
vergroot. De meest tot mijn fantasie sprekende uitdrukking is ‘perverse prikkel’. Ik denk dan meteen aan
‘a dirty mind is a joy forever’, dat mijn moeder zo vaak
aanhaalt. En wat is er mis met toegeven aan gedachten
waarmee anderen niet worden benadeeld? Zoals dat
je ‘het’ een keer zou willen doen in een voertuig. Liefst
op grote hoogte op het toilet of – maar dat heb ik eigenlijk nooit zo begrepen – op de gelijkmatige cadans
van de trein. Welke heimelijke gedachte zit daar precies achter?

Er zijn tal van zulke onbedoelde neveneffecten van
wellicht goedbedoelde maatregelen. Over de gevolgen
is van tevoren niet goed nagedacht of ze zijn zwaar
onderschat. Net als ooit de directie van een zwembad
in Duitsland had bedacht om een plasverklikker in het
zwemwater te doen. Een goedje dat verkleurt als reactie op urine. Het gevolg was dat kinderen, gefascineerd
door dit verschijnsel, op de kant hun plas ophielden
om zodra ze in het water sprongen schaamteloos te
gaan urineren! Alleen in de baden met volwassenen
daalde het wildplassen aanzienlijk.

In de normale, dat wil zeggen iets minder opwindende, wereld heeft het begrip perverse prikkel vooral
een financiële betekenis. Zodra mensen ergens financieel voor worden beloond, kan het ze verleiden tot
ongewenst gedrag. Kijk maar naar hoe iemand onlangs
ten onrechte 9 miljoen verdiende met de verkoop van
mondkapjes. Hij is landelijk aan de schandpaal genageld, bespot door menig cabaretier, maar blijft daar
kennelijk moreel ongevoelig voor.

Schaamte als middel inzetten tegen de impuls mee te
doen aan de perverse prikkel-verleiding. Je zou hopen
dat het werkt. Maar in sommige gevallen is de prikkel zo lucratief (zie boven: 9 miljoen) dat alleen het
perverse resteert. Er zijn er genoeg die het ook voor
minder doen. Neem de patiënt die, zodra de eerste
eigen bijdrage geïnd is, dat een vrijbrief vindt om de
rest van het jaar alle andere specialismen af te lopen.
Het heeft hem of haar de 385 euro gekost en de maandelijkse premie, dus dat rechtvaardigt de gang naar
de chirurg, inwendige geneeskunde, neuroloog, en zo
verder. Toch?

Dat ontbrekende morele aspect speelt niet alleen in de
medische wereld parten. Zo vertelde een collega me
dat perverse prikkels ook voorkomen in de advocatuur. Het loont namelijk om door te procederen. Pro
deo-advocaten krijgen voor zaken die in hoger beroep
gaan meer betaald. Soms zorgen ze er dus voor dat
een ingediend bezwaarschrift heel belabberd is. Terwijl
de zaak wel kans maakt. Na de afwijzing krijgen ze de
kans om in hoger beroep te gaan en daaraan méér te
verdienen. Ka-tsjing!

Het is geen geldelijke beloning en het prikkelt mij stukken minder dan om tijdens een lange vlucht je tijd leuk
door te brengen – al is het op het toilet…
Tekst-ster@ziggo.nl
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‘Innovatie is
maar een

ZORGVERZEKERAARS OP DE BRES VOOR DIGITALE

Vergrijzing, meer patiënten met complexe problematiek en een dreigend huisartsentekort in
perifere regio’s: huisartsenpraktijken staan voor
forse uitdagingen. Digitale toepassingen kunnen helpen om goede patiëntenzorg veilig te
stellen en zorgverzekeraars staan klaar om te
adviseren. ‘Als je zelf gaat zoeken, zie je al snel
door de bomen het bos niet meer’, zegt Yuri
Samandar, huisarts in Axel, Zeeuws Vlaanderen.
‘De innovatiemanager van CZ heeft ons enorm
geholpen. Zij heeft overzicht, wij niet.’

R

ANNET MUIJEN

WEEDA212@PLANET.NL

innen tien jaar gaat in Zeeland de helft van
alle huisartsen met pensioen. Een schrikbeeld
voor de in de regio werkzame zorgverleners.
‘We zullen toch minimaal dezelfde, zo niet meer zorg

moeten leveren met minder mensen’, verzucht Yuri
Samandar. ‘Onze patiëntenpopulatie vergrijst en
het aantal patiënten met complexe problematiek
neemt toe. Mensen blijven ook zo lang mogelijk thuis
wonen. Dat alles vraagt maximale inzet van thuiszorg en mantelzorg, maar ook van de huisarts die de
vinger aan de pols dient te houden. Hoe gaan we dat
allemaal redden? Als je daarover gaat nadenken kom
je al snel uit bij digitale oplossingen.’

Lastige paradox

Bij zijn zoektocht naar toekomstbestendige oplossingen raakte Samandar bedolven onder een veelheid
aan programma’s. De hulp van Jorien Esser, lid van
het zevenkoppige innovatieteam van CZ en belast
met de eerstelijnszorg, kwam dan ook als geroepen.
De problemen werden geïnventariseerd, oplossingen
tegen het licht gehouden, voor- en nadelen besproken, waarna gesprekken met enkele aanbieders volgden.
‘Het aanbod aan digitale toepassingen is enorm’, beaamt Esser. ‘Als ik met huisartsen praat, bespeur ik
veel welwillendheid om met digitalisering aan de slag
FOTO: CECIL SCHELSTRAETE

‘IK VERWACHT DAT WE OVER
EEN PAAR JAAR 30 PROCENT
VAN ALLE CONSULTEN ONLINE KUNNEN AFHANDELEN’
Yuri Samandar
Yuri Samandar
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geen keuze,
must.’ 
VERNIEUWINGEN

te gaan. Tegelijkertijd wordt er verzucht: “Ik heb het
zo druk, wat moet ik nou doen, waar moet ik beginnen?” We hebben te maken met een lastige paradox:
de huisarts heeft het te druk om toepassingen te implementeren die kunnen helpen om het minder druk
te hebben.’

Menukaart

De innovatiemanager inventariseert de specifieke problemen die om een oplossing vragen en kijkt welk
aanbod daarbij past. ‘Er zijn talloze routes denkbaar’,
zegt Esser, ‘en dat betekent dat we met een stuk of
dertig leveranciers frequent contact hebben. In feite
maken wij voor de praktijken een voorselectie, een
menukaart, waarbij we letten op een scala aan criteria. Voldoet het aan de wet- en regelgeving? Aan de
richtlijnen omtrent veiligheid? Draagt het bij aan de
vermindering van de druk op het zorgproces? Heeft
het zich elders al bewezen? Hoe staat het met het gebruikersgemak? Draagt het bij aan het werkplezier?
Is de prijs in verhouding tot het gebodene? We adviseren, maar we helpen ook bij het in praktijk brengen
van innovaties. Een digitale toepassing kan er op pa-

pier prachtig uitzien, maar als de tijd ontbreekt om alles netjes in het zorgproces in te passen, sta je alsnog
met lege handen.’
‘Jorien heeft goed overzicht over het aanbod’, oordeelt
Samandar. ‘Ze weet welke programma’s zich nog in de
ontwikkelingsfase bevinden en vertelt met welke programma’s CZ al ervaring heeft opgedaan. Zo kom je
uit bij een aanbod dat aansluit bij je wensen.’

Zelf het consult voorbereiden

Bij de huisartsenpraktijk in Axel kunnen patiënten op
mijngezondheidsnet.nl in hun dossier kijken, afspraken maken, labuitslagen bekijken, medicijnen bestellen en via e-mail een vraag stellen. Samandar: ‘Het
probleem is vaak dat je niet over alle benodigde gegevens beschikt om zo’n vraag naar behoren te beantwoorden. Gevolg: eindeloos heen en weer mailen.
Wij wilden de triage zoals de assistenten die doen
in een digitaal programma vervat zien. Daar bleek
spreekuur.nl heel geschikt voor te zijn. Patiënten klikken daar op het domein van hun klacht en vervolgens
worden er een paar standaardvragen gesteld om te
achterhalen of het hier een acuut probleem betreft.

‘WE HEBBEN TE MAKEN MET EEN LASTIGE PARADOX:
DE HUISARTS HEEFT HET TE DRUK OM TOEPASSINGEN
TE IMPLEMENTEREN DIE KUNNEN HELPEN OM HET
MINDER DRUK TE HEBBEN’
Jorien Esser
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In dat geval krijgen ze het advies om 112 te bellen of
direct een huisarts te raadplegen. Is het probleem niet
acuut, dan beantwoorden patiënten de gebruikelijke
vragen die huisartsen of assistentes doorgaans ook
stellen. Op die manier bereiden ze zelf het consult
voor, en ze kunnen ook foto’s toevoegen. Deze werkwijze is prettig voor alle partijen: het ontlast het
spreekuur, patiënten hoeven niet in de wacht te staan
om ons te bereiken en assistentes worden niet langer
overstelpt door tijdrovende telefoontjes.’

Verbaasd

Inmiddels heeft het personeel van het innovatieve gezondheidscentrum scholing gekregen over de ins- en
outs van spreekuur.nl en is er een plan van aanpak ge-

maakt. Wie ziet het bericht binnenkomen, wie geeft
antwoord, met wie is wat besproken en hoe wordt dit
alles ingepast in het reguliere zorgproces? Samandar:
‘Dit alles liep eigenlijk vanaf de start in juni 2021 best
soepel. We lopen nu wel tegen kleinigheden aan die
verbetering behoeven. Zo sloten we bijvoorbeeld een
bestand af nadat we de patiënt hadden geantwoord,
waarna alles keurig in het dossier werd geplaatst.
Maar mensen willen soms toch nog even reageren of
een vraag stellen en dat kon dan niet. We hebben nu
afgesproken dat we het programma 24 uur open laten
staan om mensen daartoe de gelegenheid te geven.
Onze patiënten hebben we door middel van flyers,
een link op de website en een interview in de krant
geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden. Al met

Digitale zorg als een inspiratiebron voor
vernieuwingen in het huisartsenvak

FOTO: MARGOT SCHEERDER (NHG)

Stijn van den Broek

Stijn van den Broek, programmaleider
e-health en innovatie bij het NHG realiseert zich dat het voor de leden lastig
te is om te beoordelen welk digitaal
product passend is voor hun praktijk en
hoe je het inpast in de dagelijkse praktijkvoering. ‘Daar ligt een taak voor het
NHG. Samen met de LHV en InEen
ontwikkelen we een inhoudelijk en
randvoorwaardelijk kader. Daarin geven
we aan waarmee je bij toepassing van
digitale zorg rekening moet houden,
hoe je dit alles kunt organiseren en wat
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er daardoor in je praktijk en voor je
patiënten verandert. We vinden het
belangrijk dat alleen digitale toepassingen met meerwaarde voor de huisarts
én de patiënt, als integraal onderdeel
van de praktijkvoering en in goed onderling overleg worden ingezet. Professionele kwaliteit, persoonsgerichtheid
en samenwerking zijn niet voor niets
belangrijke kernwaarden van de huisartsenzorg.
Op aandringen van NHG, LHV en InEen doet de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit van Maastricht in opdracht van het ministerie van
VWS onderzoek naar de effectiviteit en
veiligheid van e-health in de huisartsenzorg. Het onderzoek concentreert
zich op drie pijlers: contact op afstand,
telemonitoring en zelftriage. De uitkomsten volgen we op de voet en proberen we zo goed mogelijk te vertalen
naar de praktijk.
Ook voor zorgverzekeraars is het lastig
om in hun rol van inkoper van kwalitatief goede zorg het kaf van het koren te
scheiden en te weten welke toepassing
veilig is en welke niet. Mede daarom
zijn we in gesprek met de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland
over het toetsingskader rondom digitale zorgtoepassingen. Wordt er vol-

daan aan wet- en regelgeving? Is de
toepassing patiëntveilig en van goede
kwaliteit? Hoe staat het met de professionele verantwoordelijkheid van de
huisarts? Is de toepassing van waarde
in de dagelijkse praktijkvoerring? Wat
zijn de risico’s?
Ten slotte draaien er landelijk en in verschillende regio’s allerlei pilots. Ik kan
niet beoordelen hoe het zit met de
kwaliteit en veiligheid daarvan, maar
we kunnen niet zonder deze pioniers
en we zijn uiteraard geïnteresseerd in
de uitkomsten. In die zin heeft het initiatief in Axel, Zeeland, ook onze belangstelling. Ik ga ervan uit dat CZ daar
objectieve en juiste informatie verstrekt, met goede intenties bij de praktijken langsgaat en goed evalueert. Het
is in ieders belang dat huisartsen en
hun patiënten optimaal ondersteund
worden. De wereld om ons heen wordt
digitaler en de eerstelijnszorg moet
zich daarop aanpassen. Zelf zie ik digitale zorg als een inspiratiebron voor
vernieuwingen in het vak. We moeten
ons niet laten afschrikken, niet bang
zijn voor verandering, maar we moeten
ook niet blind zijn voor eventuele risico’s. Alleen met open vizier kunnen
we tot een verantwoorde invoering van
passende digitale zorg komen.’

‘WE ZIEN DAT STEEDS MEER
PATIËNTEN HET BELANGRIJK
VINDEN DAT HUN HUISARTS
DIGITAAL BEREIKBAAR IS’
Eric Veldboer

Eric Veldboer

al ben ik verbaasd over de aantallen ouderen die er
gebruik van maken. Het hoort er nu gewoon een beetje bij, maar “ouderwets” contact via de telefoon of de
mail blijft ook mogelijk.’

Dertig procent van alle consulten online

Online triage is een aanvullende service, maar niet alle vragen kunnen digitaal afgehandeld worden. ‘Als
we er digitaal niet uitkomen,’ zegt Samandar,’ krijgen
patiënten direct een afspraak voor het spreekuur. Ze
hoeven daarvoor niet apart te bellen. Ik verwacht dat
we over een paar jaar dertig procent van alle consulten online kunnen afhandelen. Zodoende kun je meer
tijd besteden aan patiënten die dat echt nodig hebben.
Dat percentage is gebaseerd op ervaring. Bij een flink
deel van de patiënten die ik in de spreekkamer zie,
denk ik: “Als je die vraag digitaal had gesteld, had je
hier niet hoeven zitten.” We gaan alles op alles zetten
en zijn ook van plan om met SkinVision te gaan werken. Dat is een app die foto’s van verdachte plekjes beoordeeld. Daar zitten dermatologen achter en het is
een zelflerend algoritme – het wordt dus steeds beter.’
Ook de zes POH’s somatiek die aan het centrum zijn
verbonden hebben wensen. Ze willen graag dat hun
patiënten waar mogelijk de controles zelf uitvoeren,
zoals suiker prikken of de bloeddruk meten. Samandar: ‘Dat zijn plannen waar we volgende jaar de
schouders onder zetten. We moeten ons realiseren dat
patiënten veel dingen zelf kunnen meten en oplossen.
Het is dus zaak die eigen kracht te benutten.’

Geen haarlemmerolie

Samandar hoopt dat collega’s ook de stap naar verdergaande digitalisering zetten. Gewoon met kleine stapjes beginnen, adviseert hij, en niet bij voorbaat te veel
beren op de weg spotten. Maar, zo waarschuwt hij, digitalisering is geen haarlemmerolie, het lost niet alle
toekomstige problemen op. ‘We moeten breed kijken

naar oplossingen die de huisarts kunnen ontlasten. Zo
hebben we er in onze praktijk voor gekozen om drie
verpleegkundig specialisten aan te stellen, die bepaalde taken van ons kunnen overnemen. We moeten creatief zijn en alles uit de kast halen om te zorgen dat
we ook in de toekomst op een prettige manier goede
zorg kunnen leveren.’

Huisartsenzorg in 2025

Innovatie is geen keuze, maar een must, weten ze ook
bij zorgverzekeraar Menzis. Met een team van deskundigen zijn de lijnen voor de toekomst uitgestippeld.
‘Dat heeft geleid tot een rapport waarin geschetst
wordt hoe de huisartsenzorg er in 2025 op een viertal
onderdelen uit dient te zien’, zegt Eric Juffermans, beleidsadviseur Huisartsenzorg bij Menzis. ‘Er is gekeken
naar de digitale bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk, naar het inzetten van slimme zorg thuis, naar gegevensuitwisseling en het consulteren van netwerkpartners en naar zorginhoudelijke ondersteuning gebaseerd op big data, slimme algoritmes en kunstmatige intelligentie. Die visie voor de nabije toekomst
vormt het “inkoopkader” en de basis waarop in de verschillende regio’s afspraken worden gemaakt met
huisartsen en huisartsorganisaties over de inzet van
digitale zorg.’
‘De innovaties’, zegt Juffermans,’ volgen elkaar zo snel
op dat een individuele huisartsenpraktijk dat onmogelijk kan bijbenen. We pakken dat nu op vanuit de regionale organisaties en zorggroepen. Om het kaf van
het koren te scheiden maken we dankbaar gebruik
van de expertise van het kenniscentrum van Zorgverzekeraars Nederland. Dat toetst digitale applicaties op
een aantal criteria dat daarvoor is ontwikkeld. Daarbij
zijn ook huisartsen betrokken, zodat er een breed gedragen advies uitrolt. Vervolgens kunnen zorgverzekeraars beslissen of ze deze goedgekeurde tool al dan
niet willen inzetten.‘
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‘IN FEITE MAKEN WIJ VOOR
DE PRAKTIJKEN EEN VOORSELECTIE, EEN MENUKAART’
Jorien Esser
Jorien Esser

Huisarts nieuwe stijl

Net als in Zeeland dreigt ook in Twente een huisartsentekort. ‘Een flink aantal huisartsen gaat stoppen’,
zegt Eric Veldboer, regiomanager zorginkoop eerste
lijn in Twente. ‘De praktijken die dan vrij komen zijn
veelal grote solopraktijken met een mannelijke huisarts aan het roer. Dat past niet naadloos bij de huisartsen nieuwe stijl. Dat zijn voor 80 procent vrouwen, die
graag in een samenwerkingsverband willen werken,
als het even kan parttime. Dat wordt dus lastig.’
Met de eerstelijnsorganisatie Arts en Zorg wordt gezocht naar mogelijkheden om een digitale huisartsenpraktijk op te zetten, naar voorbeeld van Utrecht en
Arnhem. Daar kunnen patiënten mailen, gebruikmaken van zelfzorg en via facetime in contact komen met
een huisarts, die niet noodzakelijkerwijs aan de regio
is gebonden. Veldboer: ‘Die praktijken kennen ook verruimde openingstijden van 8 uur tot 9 uur in de
avond. We zien dat steeds meer patiënten het belangrijk vinden dat hun huisarts makkelijk digitaal bereikbaar is. Momenteel onderzoeken we of we zo’n digitale praktijk in Enschede kunnen realiseren.’

ArtsOnline

Een andere applicatie die inmiddels bij een twintigtal
Twentse praktijken in bedrijf is, luistert naar de naam
ArtsOnline. Het biedt de mogelijkheid om via een chat
of videogesprek contact te hebben met een huisarts.
Artsen kunnen zich abonneren en zo in contact komen
met werkplekonafhankelijke waarnemers die online
voor hen spreekuur draaien. Veldboer: ‘De applicatie is
inmiddels uitgebreid getest en nu voor elke Nederlandse huisarts beschikbaar. Het is ook weer een deeloplossing om capaciteitsproblemen het hoofd te bieden. Een dokter die in de Randstad woont, kan vanuit
huis waarnemen voor een collega elders.’

Digi-coaches

Digitalisering, waarschuwt Veldboer, is niet voor iedereen weggelegd. ‘We hebben in Nederland de mond vol
van zelfmanagement, zelfzorg, zelfregie, maar je moet
je ook realiseren dat niet alle patiënten daarmee uit
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de voeten kunnen. Wij merken dat het vooral in achterstandswijken niet makkelijk is om mensen met digitalisering vertrouwd te maken.’
Maar ook de 350 Twentse huisartsen zijn niet allemaal
doordrongen van de noodzaak van vernieuwing. ‘Je
hebt’, analyseert Veldboer, ‘koplopers, een middengroep en achterblijvers. Vooral die laatste categorie
baart ons zorgen. Dan heb je het toch over tientallen
praktijken, die allerminst staan te trappelen en die je
extra aandacht moet geven. Dat doen we door digicoaches in te zetten, en ook door de praktijken te bezoeken en samen een op maat gesneden implementatietraject uit te stippelen.’
Een andere hobbel vormt het feit dat huisartsen vrije
ondernemers zijn. Veldboer: ‘Je kunt als verzekeraar of
als zorggroep van alles vinden, maar die ondernemer
kan de hakken in het zand zetten. Huisartsen moeten
beseffen dat het verlenen van digitale zorg noodzakelijk is om de huisartsenpraktijk toekomstbestendig te
houden. Als je daar niet in mee wenst te gaan, zal je
steeds geïsoleerder komen te staan en je poortwachtersfunctie steeds minder kunnen waarmaken. Daar
wordt niemand gelukkig van.’

Loftrompet

‘Mensen hebben niet altijd zin in verandering’, beaamt
Jorien Esser. ‘Werkprocessen moeten worden aangepast en dat kan weerstand oproepen. Dan helpt het
om successen te delen, ervaringen van anderen te laten spreken. Ik kan als vertegenwoordiger van de
zorgverzekeraar wel zeggen dat een verandering positief uitwerkt, maar dat wordt niet altijd geloofd. Als
een collega uit een andere praktijk de loftrompet
steekt over het effect van een bepaalde werkwijze,
maakt dat wel degelijk indruk. Wij proberen zorgverleners daaromtrent met elkaar in contact te brengen.
Er is een grote groep die een beetje met de handen in
het haar zit. Ze willen wel veranderen, maar weten
niet hoe. Ik hoop dat ze hun schroom overwinnen en
bij hun zorgverzekeraar of bij collega’s in de buurt
aankloppen die al met digitalisering bezig zijn. Niets
doen is écht geen optie.’

Domme boeren,
burgers en buitenlui

Onlangs moest ik een adreswijziging doorvoeren bij de Kamer van
Koophandel. Dat viel niet mee. Ik
moest op drie manieren aantonen
dat ik ben wie ik ben: inloggen met
DigiD, 1 cent overmaken van het
eigen bankrekeningnummer én een
kopie van mijn paspoort uploaden,
gemaakt via de KopieID-app. Ook
moest ik een verklaring uploaden
waarin ik mijn eigen adreswijziging
schriftelijk goedkeurde. Ik kon maar
één bestand uploaden, dus moest
de kopie van het ID-bewijs aan
deze verklaring ‘aangehecht worden’. Dat klonk als een ouderwets
nietje, maar werd voor mij even een
actuele ‘niet’. Ik voelde me dom.
Gevloerd door een website. Acuut
verlangde ik naar de vertrouwde
omgeving van een stoffig kantoor.
Naar een wachtkamer, een nummertjestrekapparaat en folders met
pictogrammen, in zeven talen. Naar
een ambtenaar achter het loket, met
het halve werktempo van de gemiddelde doktersassistente. Zo’n type
waarbij je weet dat je 25 procent
kans maakt om onverrichterzake
huiswaarts te keren, en 40 procent
kans doorgestuurd te worden naar
de rij van het loket ernaast. Oké,
je voelt je overgeleverd aan ‘het
systeem’ en ‘de bureaucratie’. Maar
je hoeft niet te treuren om je eigen
gebrek aan burgerschapsvaardigheden.
Onlangs sprak ik met een collega
over de inzet van het patiënten-

portaal in de huisartsenpraktijk.
In mijn praktijk stimuleren we het
gebruik ervan. Veel mensen maken
er dankbaar gebruik van. Mijn collega ziet er weinig in. ‘De mensen
in mijn boerendorp weten niet hoe
dat te gebruiken.’ Zo’n uitspraak
zegt veel. Veel over hoe deze arts
tegen zijn patiënten aankijkt. Onderschat zij haar mensen niet?
Zouden die niet shoppen bij Bol en
Zalando? Maar zo’n uitspraak legt
óók wel de vinger op een zere plek.
Je kunt wel de beschikking hebben
over een patiëntenportaal, maar
weet je ook hoe je dat moet gebruiken? ‘Ruim 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft beperkte
gezondheidsvaardigheden’.1 Dat
geeft stof tot nadenken. Overschatten we de mensen niet?
Maar het zijn niet alléén boeren en
burgers die nog bij kunnen leren.
De digivaardigheid van huisartsen
moet ook beter. ‘Veel mensen denken misschien: het lukt me toch
prima om mijn werk te doen? Maar
je weet niet wat je niet weet.’2 Onbewust onbekwaam, heet dat. De
grootste valkuil voor missers. Je
wordt dan niet geremd door een
besef van onwetendheid en niet
gestimuleerd tot verbetering.
In onze regio besteden we de subsidie voor de digitale versnelling
in de eerste lijn deels aan praktijkbezoeken om het feitelijk gebruik
van het HIS (en andere applicaties)
te bekijken, daarover in gesprek

roelfnorg@meditta.nl

te gaan en hands-on tips uit te wisselen over efficiëntere manieren
van werken. Zo kun je van elkaar
leren over een onderwerp waar je
nauwelijks op geschoold wordt tijdens de basisopleiding, de huisartsopleiding of nascholingscursussen.
Het viel niet mee om hier de zegen
van de zorgverzekeraar over te
krijgen. Want ‘het resultaat is slecht
meetbaar’. Klopt helemaal, maar
als je alléén dingen blijft doen die
meetbaar zijn, creëer je per definitie
blinde vlekken.
En dat terwijl die computer en internet zoveel moois te bieden hebben. Zo lees ik op zorgvoorbeter.nl
ook: ‘Laaggeletterden zijn vaker in
de Randstad te vinden. 16,9% van
de inwoners van Amsterdam is laaggeletterd, het landelijk gemiddelde
is 11,9%.’1
Als Achterhoeker die in Limburg
woont denk ik dan: dat zal wel de
reden zijn dat men in Amsterdam
over die ‘domme boeren uit de provincie’ spreekt. Men weet daar niet
beter.
Noten
1
https://www.zorgvoorbeter.nl/
diversiteit-in-de-zorg/feiten-en-cijfers. Geraadpleegd op 20 februari
2022.
2
https://www.digivaardigindezorg.
nl/digitale-vaardigheden-in-dehuisartsenpraktijk/. Geraadpleegd
op 23 februari 2022.
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VOORTGANG AANPAK CORRESPONDENTIE

Dossieroverdracht:
verbetering in fasen
Uiteindelijk gaat digitale gegevensuitwisseling werken via zorginformatiebouwstenen (zibs) en via een
infrastructuur zoals het Landelijk Schakel Punt (LSP).
Dat geldt ook voor de overdracht van een patiëntendossier van de ene naar de andere huisarts. Voordat
het zover is, zullen huisartsen stap voor stap merken
dat de dossieroverdracht beter verloopt. De redactie
spreekt over de te verwachten vooruitgang met
Marcel Leijten (projectleider Dossieroverdracht), Theo
Peters (manager Public Affairs CGM en voorzitter
expertgroep Dossieroverdracht) en Johan Snijders
(beleidsadviseur LHV).
NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL

A

ls een patiënt met dossier van de ene naar
de andere huisarts verhuist, veroorzaakt
dat vooral bij de ontvangende huisarts veel
extra werk. Sinds voorjaar 2020 zetten verschillende
organisaties zich samen in om de dossieroverdracht te
verbeteren: Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ), Nictiz, Stichting ION, NHG,
LHV, InEen, Zorgverzekeraars Nederland, gebruikersverenigingen en de HIS-leveranciers. In februari 2021
lag er een plan met het advies de dossieroverdracht in
fasen te vernieuwen. De hele dossieroverdracht in een
keer vernieuwen zou namelijk veel tijd en geld kosten,
zonder merkbare verbetering op de korte termijn.’

Expertgroep Dossieroverdracht

Theo Peters: ‘In februari 2021 werd gekeken naar de
oplossing: zorginformatiebouwstenen of zibs, plus het
LSP als infrastructuur. Het leek verstandig te beginnen
met de correspondentie. Huisartsen ervaren in de huidige oplossing daar het grootste probleem. Toen is de
expertgroep Dossieroverdracht in het leven geroepen.
Deze expertgroep koos een bouwsteen Correspondentie te combineren met de Bestaande infrastructuur
ZFT (Zorgmail File Transfer, red.).’
De expertgroep werkt samen met Stichting ION en
LHV en brengt zorginhoudelijke en technische kennis

‘DE UITDAGING IS DE LINK
TUSSEN CORRESPONDENTIE
EN DOSSIER NIET VERLOREN
TE LATEN GAAN – EN DAT
GAAT LUKKEN!’
Theo Peters, voorzitter
expertgroep Dossieroverdracht
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‘EERST BESTAAT ER EEN
HYBRIDE SITUATIE MET
ZORGINFORMATIEBOUW
STENEN EN ZORGMAIL
FILE TRANSFER’
Marcel Leijten,
projectleider Dossieroverdracht
in. Peters: ‘In de expertgroep Dossieroverdracht zijn
van alle HISsen productmanagers vertegenwoordigd.’
De LHV gaf aan voor dit project als opdrachtgever te
willen optreden. Op de vraag wat maakte dat de LHV
zich aanbood, antwoordt Johan Snijders, beleidsadviseur van de LHV: ‘Ongeduld. We wilden echt voortgang. We merkten dat iedereen met de juiste intenties
aan tafel zat, maar ook dat iedereen een ander beeld
had van hoe zaken op te lossen. We proefden stuurloosheid. Het leek ons goed het opdrachtgeverschap te pakken. Enerzijds omdat we minder technisch in deze materie zitten en anderzijds omdat we deelnemen vanuit
het huisartsenperspectief.’

Vertrouwen tussen LHV en HISleveranciers

Johan Snijders vervolgt: ‘Het vertrouwen tussen de
LHV en de HIS-leveranciers is gegroeid. Het samen
werken aan gegevensuitwisseling tijdens de COVIDpandemie liet zien dat het werkt: met dezelfde focus
tegelijkertijd ontwikkelen en elkaar bevragen. Deze
werkwijze leidt tot kwalitatief betere resultaten.’ Theo
Peters, namens NedXis voorzitter van een expertgroep
Dossieroverdracht, beaamt dit.
Marcel Leijten, sinds februari 2022 vanuit Stichting
ION projectleider Dossieroverdracht: ‘Duidelijk is dat
we uiteindelijk gaan werken met zibs en het LSP. Voordat we zover zijn, bestaat er een hybride situatie met
zibs en ZFT. Zo krijgen leveranciers meer voorbereidings- en ontwikkeltijd. Uiteindelijk verdwijnt ZFT en
krijgt de functionaliteit Elektronische dossieroverdracht
een plaats in elk HIS.’

Koppeling tussen correspondentie en
dossier

De expertgroep concludeert dat HISsen de verbinding
tussen dossiers en bijbehorende correspondentie verschillend leggen. Dat vormt een groot probleem. Als
Theo Peters dit vertelt, klinkt zijn trots: ‘De uitdaging is
die link niet verloren te laten gaan. En dat gaat lukken!
We geven de correspondentie zo’n relatie mee dat de

ontvanger die kan interpreteren. Het HIS koppelt vervolgens de correspondentie aan het dossier. Tests met
proefbestanden pakken goed uit en alle leveranciers
bevestigen dat deze overdracht van correspondentie
werkt.’
Een andere conclusie betreft de erkenning dat er onmogelijkheden bestaan. Theo Peters: ‘Soms leggen
HISsen relaties, die andere HISsen niet kennen. Om
dit te ondervangen is een vangnet afgesproken. Dit
mechanisme blijft nodig, ook als je gaat “verbouwstenen” en LSP als infrastructuur geldt. Dit heeft te maken met de verschillende ontwikkelgeschiedenissen
van de HISsen en met hun uiteenlopende leeftijden.’

Convenant als bevestiging

Het liefst schrijft de redactie nu wanneer huisartsen in
de praktijk mogen ervaren dat correspondentie gekoppeld blijft aan het bijbehorende dossier. Daarvoor is
het nog net te vroeg, aldus Johan Snijders. Hij licht
dat toe: ‘Eerst moet er een plan komen met mijlpalen.
Een soort convenant waarin alle deelnemende partijen
bevestigen: “Ja, dit doen wij.”’
Voor dat plan is projectleider Marcel Leijten verantwoordelijk. Leijten: ‘Ik leg een projectplan voor aan de
stuurgroep Dossieroverdracht waarin mijlpalen staan
die de leveranciers samen hebben vastgesteld.’
Johan Snijders: ‘Een leverancier kan zijn eigen ontwikkellijn volgen, mits hij de mijlpalen uit het projectplan
meeneemt. Alle HISsen hoeven dus niet op eenzelfde
moment te presteren. Aan de andere kant bepaalt het
aantal leveranciers dat klaar is, het succes van de aanpassing.’
In de praktijk zullen huisartsen in een periode van een
tot twee maanden merken dat de dossieroverdracht
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Johan Snijders, LHV

beter verloopt. De inzet naar de huisarts is dat die na
een dossieroverdracht steeds minder correspondentie
hoeft op te ruimen! Daarbij maken de drie heren gezamenlijk een kanttekening, namelijk dat zorgvuldige
dossiervoering belangrijk blijft: ‘Tegen onzorgvuldige
dossiervoering is geen bouwsteen of ICT-oplossing opgewassen.’
Zodra er een bètaversie1 van de correspondentiefunctionaliteit bestaat, zal een aantal huisartsen die versie
testen in een testomgeving. Daarna test een beperkt
aantal huisartsen in de eigen praktijk. Tot slot volgt
een volledige ingebruikname van de functionaliteit
Correspondentie.

Werken aan interoperabiliteit

Theo Peters: ‘Alle leveranciers zijn er het over eens dat
we uiteindelijk gaan werken met zibs. Dat levert interoperabiliteit2 op. Binnen de huisartsenzorg, farmacie,
ziekenhuizen en internationaal.’
Johan Snijders legt uit hoe complex dit ligt voor dossieroverdracht: ‘Het “verbouwstenen” van een HIS
raakt het hele HIS-datamodel. Ter vergelijking: gegevensuitwisselingsprogramma’s als Medicatieoverdracht of Met spoed beschikbaar pakken drie of vier
bouwstenen aan. Dat zijn megaprojecten. Voor dossieroverdracht raak je vrijwel alle zibs die de komende
vijf jaar in uitwisselingsprogramma’s aan bod komen.’
Johan Snijders: ‘Nictiz ontwikkelt een dataset voor de
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elektronische dossieroverdracht van huisartsen. Die
dataset omvat achttien zibs. De bijbehorende informatiestandaard is bijna klaar. Daarover gaan wij het gesprek aan met elkaar: moet elk HIS deze standaard inbouwen of kiezen we voor een andere oplossing?’

Tot slot

Wat willen jullie de lezers nog meegeven?
Marcel Leijten: ‘Huisarts, houd vol! Verbeterde dossieroverdracht zal echt zichtbaar en tastbaar worden
in de praktijk.’
Johan Snijders: ‘Interoperabiliteit is complex. Ons
streven is tussentijds winst behalen. We gaan binnen
projecten nadrukkelijker sturen op wat we morgen al
in de spreekkamer kunnen verbeteren.’
Theo Peters: ‘We gaan voor de grootste winst in de
kortste tijd.’

Noten
1 Een bètaversie is software die in ontwikkeling is: wel functioneel maar nog niet stabiel genoeg voor in-productie-name.
De bètaversie wordt vaak verspreid onder een selecte groep
gebruikers voor een gebruikerstest waarbij ze feedback kunnen geven.
2 Producten, systemen of organisaties zijn interoperabel als ze
zonder beperkingen kunnen samenwerken of communiceren.

FOTO: ROB TER BEKKE

‘HET SAMEN WERKEN AAN
GEGEVENSUITWISSELING TIJDENS
DE COVID-PANDEMIE LIET ZIEN
DAT HET WERKT: MET DEZELFDE
FOCUS TEGELIJKERTIJD
ONTWIKKELEN EN ELKAAR
BEVRAGEN’

Het heft in
eigen hand

‘Dokter, is het goed, matig of slecht?’
Dokter: ‘Het is slecht meneer.’
…

wakker was en pakte dat moment. Ik
liep naar hem toe en hij wenkte mij
voor een knuffel. “Nu moet ik echt afscheid nemen”, zei hij, en hij drukte
mij tegen zijn warme bezwete borstkas. Een man die houdt van het leven
en zich met handen en voeten daar
stevig aan vasthoudt. Na een paar
woorden lieten wij de stilte spreken.
Een moment later wist hij weer precies
wat hij wilde. Hij sprak zacht. Ik begreep
dat de bedrand omlaag moest en stond op
om te helpen. Omdat me dat niet eentwee-drie lukte, liep ik langzaam weg om
hulp te halen.’
Onvoorstelbaar dat zijn krachten in een
week tijd zo waren afgenomen. Na elk
kort moment van samenzijn volgde een
uur rust. Mijn schoonvader wilde van zoveel mensen afscheid nemen, dat alleen
dat al vier volle dagen vroeg. Zijn naasten
verzorgden hem dag en nacht, geen moeite was hun te veel. ‘Ach, laat hem toch
gaan’, hoorde ik hen wel eens verzuchten.
Maar hij wilde de mensen zien en hield
net zolang vol totdat achter alle namen
een vinkje stond.
En toen kwam de dag van de dood. Een
beklemmende warmte en het geruis van
de zuurstofapparatuur sloegen zich bij
binnenkomst om mij heen. Nog een laatste handzwaai van mij.
Het is gegaan zoals hij het wilde.
Eenmaal thuis hebben wij een glaasje
gedronken op het leven. Dat is wat de
huisarts vertelde dat hij ging doen en
ook ons van harte aanbeval.
info@niccommunicatie.nl
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De dag voor kerstmis kreeg mijn
schoonvader dit nieuws te horen.
Een eventuele behandeling zou weinig verbetering brengen. Eenmaal
thuis lieten hij en zijn vrouw de tijding
verder tot zich doordringen. Voor zover
dat kan en voor zover je je iets kunt voorstellen van wat daarna komen gaat.
Zeven dagen later al, op oudejaarsdag,
kwam ons gezin bijeen om als eersten afscheid te nemen van vader, schoonvader
en opa. Omdat de SCEN-arts nog binnen
was, werd ons gevraagd even buiten te
wachten. Deze arts kwam om vast te stellen dat het lijden ondraaglijk was en zonder uitzicht. Mijn schoonvader wilde niet
wachten op de dood. Hij wilde ook hier
het heft in eigen hand houden.
Buiten wandelden wij op het plein langs
de winkels. De meeste waren gesloten
vanwege corona. Op een adres liepen
klanten in en uit en ik besloot te gaan kijken. Zij brachten en haalden pakketjes op
en de toegang leek vrij. Ik liep naar binnen. De looproute leidde mij langs leesboeken, schrijfwaren en schriften. Bij de
kassa aangekomen overhandigde ik een
mooi dik schrift met een steenrode harde
kaft en twee leeslinten. Op de valreep
was het mij toch gelukt een dagboek voor
het nieuwe jaar te vinden. Het ligt nu
voor mij en ik lees daarin terug hoe ik die
dag ervoer.
‘Hij is zo ziek en zo zwak dat ieder van
ons om het uur heel even met hem kon
zijn. Toen ik ging kijken, zag ik dat hij

UNICATIE.NL

INFO@NICCOMM

Als Chief Medical Information Ofﬁcer (CMIO) zijn me onlangs vragen gesteld
over het verbeteren van het gebruik van het BSN door huisartsen.
Uit VIM-meldingen was naar voren gekomen dat dit persoonsverwisselingen
kan voorkomen.

Wat u nog niet
wist over WID
Het speelt blijkbaar niet alleen in onze regio, want
deze vraag stond op het ledenforum van HAweb:
‘In onze praktijk hebben we nu heel wat patiëntjes
zonder wettelijk identiteitsdocument (WID). Er is
namelijk een ID-bewijsnummer nodig om het in ons
HIS te kunnen regelen. En een baby heeft meestal
nog geen rijbewijs, en ook geen paspoort. Hoe lossen
jullie dit op? Of laten jullie het maar zitten?’
Sinds de invoering van de Wet Gebruik BSN in de
zorg moet een zorgverlener het BSN gebruiken bij
de registratie, communicatie en declaratie van patientgegevens. Hierbij moet dat BSN bij iedere patiënt
gecontroleerd worden met een WID. Dit is lastig als
het gaat om een baby of om een passant die zijn ID
niet bij zich heeft.
Het BSN is een uniek persoonsidentificatienummer

CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

dat iemand zijn hele leven bij zich draagt. Het gebruik van dit nummer moet fouten voorkomen bij de
uitwisseling van medische gegevens. Bovendien
wordt het declaratieproces er eenvoudiger en ook
minder foutgevoelig door. Het kan dus ook persoonsverwisseling voorkomen.
Het BSN kan bij verschillende bronnen worden opgevraagd:
• de Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg
(SBV-Z);
• de Basis Registratie Personen (BRP);
• VECOZO.
Een BSN mag ook overgenomen worden van een andere BSN-gebruiker, die het nummer al heeft opgevraagd of geverifieerd. U mag het dus overnemen

'EEN BABY HEEFT MEESTAL NOG
GEEN RIJBEWIJS, EN OOK GEEN PASPOORT.
HOE LOSSEN JULLIE DIT OP?'
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Het BSN is geverifieerd (zo niet, dan wordt het in MicroHIS in rood weergegeven)

van de vorige huisarts van de patiënt, of van een collega bij waarneming of intercollegiale consultatie.
Bij het aangaan van de behandelrelatie geldt ook
dan voor de patiënt wel een identificatieplicht, en
voor u als zorgverleners de plicht de identiteit en het
BSN te controleren.

Vergewisplicht

Voor patiënten met wie al een behandelrelatie bestaat, geldt geen identificatieplicht, maar een vergewisplicht. Dat betekent dat u de identiteit van de patiënt zeker moet stellen, feitelijk bij ieder behandelcontact opnieuw. Dat kan bijvoorbeeld door herkenning. Als u niet al uw patiënten bij naam kent, mag
het door het stellen van controlevragen (geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode en
huisnummer). Het is dus heel handig als in het HIS
een foto van de patiënt kan worden vastgelegd. Bij
twijfel moet de identiteit van de patiënt weer aan de
hand van een identiteitsdocument worden vastgesteld.
Strikt genomen moet bij de start van de behandelrelatie het type en nummer van het identiteitsbewijs
worden vastgelegd, zodat controle van het BSN en
het WID mogelijk is. Alleen als BSN en WID gecontroleerd zijn, mag het BSN voor communicatie gebruikt worden. Een niet geverifieerd BSN zal bijvoorbeeld niet meegenomen worden in een Zorgdomeinverwijzing. Deze gebeurt dan alleen op basis van
naam-geboortedatum en adres. Dit heeft al geleid
tot persoonsverwisselingen.

Wat te doen bij baby’s?

Wat nu als er geen WID voorhanden is, zoals bij de
baby’s? Als u er, op welke manier dan ook, zeker van
bent dat het BSN bij de persoonsgegevens hoort zoals ze in uw HIS staan, mag u dit vastleggen zonder
WID. Dit wordt in het HIS visuele controle of handmatig vergewissen genoemd. Afhankelijk van het

HIS moet u voor deze controle een ‘ander nader te
omschrijven document’ gebruiken. Hier kunt u bijvoorbeeld ‘geboortekaartje’ invullen – bij het nummer van het document volstaat dan het BSN of de
geboortedatum.
Het is belangrijk dat u dit doet, omdat er anders immers geen uitwisseling kan plaatsvinden. Het LSP
kan bijvoorbeeld niet geraadpleegd worden, ook al
is er opt-in-toestemming gegeven. U kunt ook geen
waarneemgegevens via het LSP versturen. Dit probleem speelt nogal eens op de huisartsenposten,
waar niet altijd een WID ter controle voorhanden is.

Vind de patiënt

Het BSN is ook de beste manier om de juiste patiënt
te zoeken in bijvoorbeeld het zorgverlenersportaal
van het ziekenhuis. Zoeken op naam en geboortedatum kan een stuk lastiger zijn, vooral bij patiënten
met een andere culturele of etnische achtergrond die
andere gewoonten hebben rond het gebruik van
achternamen. Het kan voorkomen dat ze bij u een
andere naam hebben opgegeven dan die in het ziekenhuis gebruikt wordt. Om het risico hierop zo
klein mogelijk te maken is het verstandig om het
SBV-Z meteen te raadplegen bij het invoeren van de
gegevens van de patiënt in het HIS. Naam en adresgegevens kunnen dan hieruit worden overgenomen.
U gebruikt dan in ieder geval dezelfde achternaam
als de gemeente en zorgverzekering. Dit voorkomt
ook typefouten.
Bronnen: www.sbv-z.nl
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn/bsn-in-dezorg
Hebt u ook een vraag die u graag door de redactie van
SynthesHis beantwoord ziet worden? 
Stuur een mail naar s ecretariaat@nedhis.nl!
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EERSTE ZORGGROEP OVER NAAR LSP KETENZORG

‘Het heeft ons alleen
koffie gekost’
De Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam is de allereerste huisartsenzorggroep die succesvol is overgestapt van OZIS naar LSP Ketenzorg. Hoe hebben ze dat aangepakt?
FEMKE BERENDS

FEMKEBERENDS@PLANET.NL

Huib Hoogendijk, programmaleider IT en e-health
bij de Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam
(ROHA) heeft het project geleid en vertelt er graag
over. ‘Bij ons aangesloten huisartsen hadden de wens
geuit om de ketenzorg via het HIS te registreren en
dit kan alleen met een LSP Ketenzorg-koppeling. Het
was dan ook niet moeilijk om koploperpraktijken te
werven. We zijn in augustus 2021 bij drie koploperpraktijken gestart met het vervangen van de OZISkoppeling door LSP Ketenzorg. Zij hadden ieder een
ander HIS: OmniHis Scipio, TetraHIS en MicroHIS.

Honderdtwintig van de 140 bij ons aangesloten
praktijken hebben een van deze drie HISsen. Ons
streven is om in 2022 bij al deze praktijken de OZISkoppeling vervangen te hebben door LSP Ketenzorg.
Waarom vervangen we OZIS door LSP? Heel simpel:
OZIS stopt en LSP neemt het stokje over. Het voordeel van LSP Ketenzorg is dat die ervoor zorgt dat je
ketenzorg rechtstreeks kunt registreren in het HIS.
Zowel in het HIS als in het KIS staat dan altijd dezelfde informatie. Bovendien kun je met een standaardkoppeling als het LSP meerdere ketenzorgpro-

‘HET IS AAN
TE RADEN
OM DE
ICPC-CODES
VOORAF TE
CHECKEN’
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af en toe een kopje
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De verschillen tussen OZIS en LSP Ketenzorg

gramma’s op één HIS zetten.
Het mooie van LSP Ketenzorg is ook dat die de mogelijkheid biedt voor doorontwikkeling naar LSP
Netwerkzorg. Je kunt dan niet alleen voor je ketenzorgpatiënten, maar voor al je patiënten via het HIS
gegevens uitwisselen met andere zorgaanbieders. En
ook met de patiënt zelf en met zijn of haar mantelzorgers. We streven er bij ROHA naar om binnen
twee jaar te beginnen met de doorontwikkeling naar
LSP Netwerkzorg.’

Hoe gaat de overzetting van OZIS naar
LSP Ketenzorg in zijn werk?

‘We doen die overzetting per praktijk in vier stappen,
met een doorlooptijd van acht weken. Alle stappen
kunnen online. In de eerste stap leggen we in een
webinar uit hoe de overgang naar LSP Ketenzorg uitgevoerd wordt en brengen we de administratie op
orde. We checken ketenzorgpatiënten op ICPC-code
en voor de praktijkondersteuners installeren we de
UZI-pas. Deze heb je voor LSP Ketenzorg nodig om
patiënten eenmalig te kunnen aanmelden voor het
KIS. Deze pas bestellen wij, de kosten worden vergoed. Ook helpen we de praktijken met het inrichten
van de digitale samenwerking, zoals het inzetten van
beeldbellen en Teamviewer.
Bij de tweede stap maken we kennis met de praktijk,
checken we of de eerste stap goed is uitgevoerd en
bereiden we de scripts voor. Dit zijn kleine programmaatjes die ervoor zorgen dat het HIS en het KIS bepaalde opdrachten uitvoeren.
In de volgende stap draaien we de scripts. Deze zorgen ervoor dat de OZIS-koppeling per patiënt wordt
overgezet naar de LSP Ketenzorg-koppeling. Om dit
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te kunnen doen, moet de patiënt de juiste ICPC-code
hebben. Klopt deze niet, dan blijft de OZIS-koppeling aan en moet de praktijk de koppeling achteraf
handmatig overzetten naar LSP Ketenzorg. Het is
dus aan te raden om de ICPC-codes vooraf te checken. In het KIS dat wij gebruiken, cKIS van Caresharing, kun je een lijst opvragen met alle patiënten van
wie de Ketenzorg ICPC-code niet klopt. Een prettige
bijkomstigheid van het aanpassen van de codes is
dat je dan weer een opgeschoonde administratie
hebt.
Samen met de praktijk testen we of alles goed is gegaan. Het technische gedeelte voeren wij uit en we
begeleiden de huisarts bij de andere aanpassingen
die nodig zijn.
De laatste stap bestaat uit training. We leren de
praktijk hoe ze de ketenzorg in het HIS kunnen registreren: hoe maak je via LSP Ketenzorg een verwijzing? Dat is vrij eenvoudig. Je maakt een deelcontact
aan in SOEP, daarbij zit in elk HIS een knopje ‘Ketenzorg’. Daar vink je aan naar welke ketenzorg je wilt
verwijzen. Vervolgens ontvang je binnen het KIS de
verwijzing. Het is dan een kwestie van accepteren en
dan is dat stukje klaar. Een eenvoudig proces met
minder kliks dan in OZIS. We krijgen dan ook terug
van “O, is dit het?” Het is een logischer proces om
vanuit het HIS een patiënt te verwijzen naar de ketenzorg, dan dat je met de OZIS óphaalt uit het HIS.
Na overzetting naar LSP Ketenzorg moet de uitwisseling van gegevens voor de netwerkzorg van patiënten, die geen ketenzorg krijgen, nog wel handmatig.
Om dat te automatiseren is doorontwikkeling naar
LSP Netwerkzorg nodig.’

De overzetting naar LSP Ketenzorg verloopt in vier stappen

Tijdens de verbouwing blijft de winkel
gewoon doordraaien

‘De praktijk merkt weinig van het proces, wij werken
vooral achter de schermen. Het enige wat praktijkondersteuners ervan merken is dat ze nieuwe patiënten eenmalig moeten aanmelden met de UZIpas. En uiteraard dat ze patiënten nu vanuit het HIS
rechtstreeks kunnen verwijzen naar ketenzorg.’

Wat waren de leermomenten tot nu
toe?

‘Je wordt er handiger in om te ontdekken waarom
een koppeling niet wordt overgezet. Vaak gaat het
om een verouderde ICPC-code, die nog niet is aangepast. Maar het kan ook om recente technische
aanpassingen gaan – zo hadden we vooraf geen rekening gehouden met de COVID opt-in.
Afgelopen januari zijn we gestart met het inrichten
van de voorlichting aan praktijken die overgaan. Wat
moeten zij precies weten en wat is de beste manier
om dat te communiceren? Daar willen we nog meer
ervaring voor opdoen.’

Niemand wil achterblijven

‘Waar ik heel positief over ben is de prettige samenwerking met de HIS- en KIS-leveranciers, en VZVZ in

dit project. We komen elke week een half uur digitaal bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken.
Het voordeel van deze samenwerking is dat niemand
wil achterblijven. Dat stimuleert om de benodigde
werkzaamheden uit te voeren.’

Ervaring van een koploperpraktijk

Ook Ruben Picavet-Wynia is heel tevreden over de
samenwerking. Hij werkt als projectmanager bij medisch centrum Czaar Peter, een van de drie koploperpraktijken. ‘Het project verliep prima, we hadden regelmatig een online afspraak met de werkgroep. Ik
hoefde zelf niet veel te doen en kon gewoon doorwerken. Af en toe kreeg ik een opdrachtje van de
werkgroep. Negenhonderd patiënten moesten naar
LSP Ketenzorg worden overgezet, dat was veel werk.
Dat heeft Huib gedaan. Daarvoor was hij hier een
uurtje of vijf op de praktijk. Dat heeft ons alleen af
en toe een kopje koffie gekost.’

Meer weten over LSP Ketenzorg?

Wanneer u meer wilt weten over LSP Ketenzorg of
ook met ondersteuning van VZVZ wilt overstappen
op LSP Ketenzorg, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij VZVZ. Dat kan via de VZVZ-adviseur in uw
regio of via ketenzorg@vzvz.nl

‘HET MOOIE VAN LSP KETENZORG IS OOK DAT DIE
DE MOGELIJKHEID BIEDT VOOR DOORONTWIKKELING
NAAR LSP NETWERKZORG’
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MANIFEST DIGITALISERING HUISARTSENZORG

ICT-wensen
vanuit de praktijk
Ondanks de beste bedoelingen ervaren huisartsenpraktijken veel overlast van de vele landelijke en regionale ICT-programma’s en -projecten.
Mede daarom lanceerde CMIO Netwerk Eerste
Lijn in januari 2022 zijn visie op de digitalisering
binnen huisartsenzorg. Ruim veertig chief medical information officers (CMIO’s) van huisartsenpraktijken schetsen in een manifest de gewenste
koers. ‘Het allermooiste is wanneer wij onze op
de praktijk gestoelde inbreng terugzien in bijvoorbeeld een nieuwe LHV-visie over ICT-inzet’,
aldus Mariëtte Willems, voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn.

M

NICOLE VAN WETTEN
INFO@NICCOMMUNICATIE.NL
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Wat doe jij als CMIO?

‘Als huisarts hoor ik waar collega’s mee bezig zijn.
Die ervaringen en geluiden vertaal ik in de regionale
organisatie naar ondersteuningsplannen. Daarnaast
help ik daadwerkelijk de ondersteuning voor huisartsen te realiseren. Ook werk ik als ICT-ambassadeur.
Ik probeer specifieke applicaties uit en ontdek wat
het ons oplevert en wat niet. Tijdens regionale en
landelijke overleggen met stakeholders focus ik telkens op wat een idee voor de praktijk betekent. En
andersom benadruk ik waar de praktijk om vraagt.
ICT-leveranciers leg ik uit wat wij nodig hebben.
Vanuit Stichting LEGIO betreft dat bijvoorbeeld grote
programma’s zoals OPEN. Een andere, op het eerste
gezicht klein lijkende wens is, dat wij als huisarts
een link van thuisarts.nl kunnen plaatsen als wij een
e-consult beantwoorden. Een link die de patiënt kan
openen. Die mogelijkheid ontlast ons echt en biedt
de patiënt betrouwbare informatie. ICT-leveranciers
werken hieraan. Dat is toch mooi.’
Alle ruim veertig leden van het CMIO Netwerk Eerste Lijn2 hebben bijgedragen aan de totstandkoming
van het manifest. CMIO’s werken niet alleen voor
ICT binnen hun eigen huisartsenpraktijk, maar zetten zich ook in om ICT in hun regio beter te implementeren. Het zijn huisartsen die in dienst werken
bij regionale huisartsenorganisaties. Ze helpen andere huisartsen met ICT en implementeren ICT-projecten.

Wat was voor jullie de aanleiding voor
het manifest?

Mariëtte Willems: ‘Wij ervaren een coördinatieprobleem. Landelijk en in de regio’s lopen veel ICT-programma’s en projecten. Maar waar zetten wij als
huisartsen op in? Hoe zorgen we voor samenhang?

FOTO: HEIDI BORGART

ariëtte Willems werkt twee dagen per
week als praktijkhoudend huisarts in
Beverwijk en drie dagen als CMIO voor
Stichting LEGIO1 en voor de regio Midden- en
Zuid-Kennemerland. Ze volgde de master Health
informatics aan de Universiteit van Amsterdam. De
redactie spreekt met haar na het verschijnen van het
Manifest Digitalisering huisartsenzorg.
Mariëtte Willems: ‘ICT moet ons als huisarts en als
patiënt echt veel beter kunnen ondersteunen. Dat is
voor mij de drijfveer om me verder te verdiepen in
ICT. Wij als huisartsen dienen de taal van ICT beter
te kennen. Om onze wensen te kunnen vertalen
naar ICT, maar ook om ICT beter te vertalen naar de
huisarts. Wij willen dat ICT past bij ons zorgproces:
dat vraagt de ene keer aanpassing van ICT en de andere keer aanpassing van het zorgproces. Inmiddels

bestaat er behalve het HIS veel meer automatisering
rond de zorg.’

‘Wij vragen aandacht voor het effect van alle ICTprojecten op de administratielast bij de huisarts’
Mariëtte Willems, huisarts en voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn
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‘WIJ ERVAREN EEN
COÖRDINATIEPROBLEEM’
Mariëtte Willems,
voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn

Hoe zorgen we ervoor dat zowel zorgverlener als patiënt profijt heeft van ICT? Dat was voor ons de aanleiding.’

Wat willen jullie bereiken?

‘We willen dat het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de huisartsenkoepels, de huisartsen en de ICT-leveranciers meer samenwerken.
Ook leveranciers onderling. Het is echt nodig om de
praktijk beter te laten lopen: we krijgen steeds meer
gegevens te verwerken. Daarnaast willen we alle
partijen ervan doordringen dat ICT je zorgprocessen
beïnvloedt en andersom. Uiteindelijk willen we allemaal dat ICT-projecten de administratielast verlagen.’
Mariëtte benadrukt: ‘Het manifest is niet polariserend bedoeld. Het is geen verwijt naar een bepaalde
partij. Het is bedoeld om gezamenlijk doelen te stellen en daar vervolgens aan te werken.’

Wat wens je dat er met dit manifest
gebeurt?

‘We lanceerden het manifest voordat de huisartsenkoepels hun digitaliseringsvisie vernieuwen. En
voordat een nieuw hoofdlijnenakkoord3 wordt vastgesteld. Het allermooiste gebeurt wanneer wij dit
manifest uiteindelijk terugzien of herkennen in een
nieuw hoofdlijnenakkoord, in de paragraaf digitalisering.
Alle stakeholders hebben positief gereageerd: het
ministerie van VWS, ZN, Patiëntenfederatie Nederland, de koepels en ICT-leveranciers. Zij willen met
ons in gesprek. Ook Nictiz heeft ons uitgenodigd.’

Wat is jullie eerstkomende mijlpaal?

‘We zijn of gaan met stakeholders in gesprek, ook op
hun uitnodiging. We verwachten samen in het najaar
2022 een concreet plan te hebben neergezet. Daarin
staat hoe we samen de doelstellingen willen bereiken. Dat past binnen een groter politiek-bestuurlijk
geheel, waarvoor het het CMIO Netwerk Eerste Lijn
aan positie en kracht ontbreekt. Wij zien wat er in de
praktijk gebeurt, dat is onze waardevolle inbreng.’
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Noten
1 Stichting LEGIO is de
landelijke stichting
van LHV, NHG, InEen
en NedHis. Deze
maakt namens alle
huisartsen afspraken
met HIS-leveranciers.
2 Manintveld C.
CMIO; ICT-strateeg
met de voeten in
de klei. SynthesHis
2021;april:7-9.
3 Bestuurlijk akkoord
huisartsenzorg 20192022 is het laatste
hoofdlijnenakkoord.
4 NedXis: vereniging
van ICT-leveranciers in de zorg;
coördineert overleg
met partijen over
gezamenlijke ICTonderwerpen rond
farmacie en huisartsenzorg.
5 Wetsvoorstel
Elektronische gegevensuitwisseling
in de zorg

REACTIE VAN NEDHIS

‘Onze toekomstvisie (augustus 2021,
red.) komt voor een groot deel overeen
met het manifest van het CMIO Netwerk. Wij onderschrijven dat manifest.
Een verschil bestaat er ook. Waar het
CMIO Netwerk focust op regionale
ondersteuning, richt NedHIS zich op
softwareonderwerpen voor de indivi
duele huisarts en huisartsenpraktijk,
zoals beslisondersteuning en dossieroverdracht. Het NedHIS-bestuur wil de
softwarekwaliteit in de breedte verbeteren. Daarbij benut het zijn directe
relatie met NedXis: de leveranciers van
de informatiesystemen. Regelmatig
vindt afstemming plaats, over en weer.
De afzonderlijke gebruikersverenigingen overleggen elke zes weken met
hun eigen leverancier.
De relatie met CMIO’s ligt NedHIS na
aan het hart. Zo nodigt NedHIS het
Netwerk consequent uit voor de NedHIS-bestuursvergaderingen en bestaat
ons NedHIS-bestuur voor een groot
deel uit CMIO’s.’
Ron Dingjan, huisarts en voorzitter van
NedHIS

REACTIE VANUIT DE LHV

‘Wij vinden het mooi dat een groep
huisartsen met bijzondere ICT-expertise
zich heeft verenigd. Het CMIO
Netwerk zet een scherpe visie neer
met ambitieuze doelen. Die kunnen
helpen om zaken in beweging te brengen. Wij herkennen ons in heel veel
punten van het manifest. De LHV
hecht er erg aan dat ICT huisartsen

faciliteert en niet andersom. CMIO’s
zijn verbonden aan regionale huisartsenorganisaties. Dat is goed. Zo kunnen ze individuele huisartsen adviseren
en ontzorgen.
De LHV wil de CMIO’s betrekken bij
dossiers waarmee wij (LHV, NHG en
InEen) bezig zijn. We kunnen elkaar
namelijk versterken om onze gezamenlijke doelen te bereiken. Een eerstvolgende stap is al gezet: samen kijken bij
welke projecten het Netwerk vanuit zijn
kennispositie formeel kan aansluiten.’
Guus Jaspar, huisarts en bestuurslid
van de LHV

REACTIE VAN DE
PATIËNTENFEDERATIE
NEDERLAND

‘Wij vinden dit een mooi manifest en
zijn er blij mee. We adviseren: laat dit
ook het manifest van LHV, InEen en
NHG worden. Bijvoorbeeld via stichting OPEN, waarin zij gezamenlijk optrekken. CMIO’s zijn inhoudsdeskundigen en hebben het beleid en de politieke steun nodig van brancheorganisaties. De Patiëntenfederatie Nederland
kan vervolgens goede plannen steunen
in het Informatieberaad en bestuurlijke
overleggen.
Het manifest benoemt de patiëntenparticipatie bij digitale vernieuwingen.
Landelijk willen wij daar graag een
rol in spelen. Op regionaal niveau
kunnen wij meedenken en verwijzen
naar ikzoekeenpatiënt.nl.
Wat betreft de werkdruk voor huisartsen vinden we het interessant om na te
denken over wat patiënten zelf kunnen
doen. De persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en een Thuisarts 2.0 bieden prachtige mogelijkheden.’
Dianda Veldman, directeur/bestuurder,
en Marcel Heldoorn, manager digitale
zorg van de Patiëntenfederatie Nederland

REACTIE VAN NEDXIS4

‘Inbreng vanuit het veld is belangrijk.
Daarnaast kan de ICT een innovatieve
bijdrage leveren. De zorg wil veel en
wil veel tegelijkertijd. Het is belangrijk
daarin keuzen te maken. Hoe beter we
dat vooraf afstemmen, des te groter de
kans dat we daadwerkelijk zaken realiseren.
Voor het verhuisbericht bijvoorbeeld
hebben wij overeenstemming bereikt
tussen alle leveranciers onderling en
met de LHV. Voor 2022 staan onderwerpen op de planning waarmee we
problemen in de praktijk wegnemen.
Voor de COVID-vaccinatie heeft NedXis een werkgroep opgericht die alles
rondom de HISsen oppakt, afspreekt
en coördineert, als onderdeel van het
landelijke traject. Voorbeelden die laten zien dat we elkaar keihard nodig
hebben.
We zijn heel benieuwd hoe de CMIO’s
hun rol gaan invullen en hoe de afstemming met landelijke ontwikkelingen
gaat plaatsvinden. Wij leggen graag de
verbinding met het CMIO Netwerk.’
Robi Nederlof en Peter Smithjes, respectievelijk directeur en bestuurslid
van NedXis (voorzitter vakgroep huisartsenzorg)

REACTIE VAN ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

‘We kunnen ons goed vinden in de
doelstellingen en hebben afgesproken
binnenkort verder in gesprek te gaan
over de inhoud. Daarbij kijken we ook

hoe we gebruik kunnen maken van wat
er al is. En hoe we kunnen aansluiten
bij bestaande initiatieven op het gebied van digitalisering in de huisartsenzorg. Er zijn bij verzekeraars verschillende financiële middelen beschikbaar
voor verdere opschaling. Zo heeft Zilveren Kruis in verschillende regio’s afspraken gemaakt over ICT-gelden. Het
is in het belang van zowel patiënten,
huisartsen als zorgverzekeraars dat wij
samen ﬂinke stappen gaan zetten.’
Han Tanis, directeur Finance & IT bij
Zilveren Kruis, namens Zorgverzekeraars Nederland

REACTIE VAN HET
MINISTERIE VAN VWS

‘Digitalisering van de huisartsenzorg is
echt een gezamenlijk opgave. Daarbinnen hebben huisartsen, leveranciers,
VWS en een heleboel anderen een rol
en verantwoordelijkheid. Wij zijn mede
daarom blij met het CMIO Netwerk bij
huisartsen. Een kennisnetwerk waarmee we graag samenwerken om de
manifestdoelstellingen te verwezenlijken. Ook VWS heeft daarin een rol.
Bijvoorbeeld in het faciliteren dat informatie beter stroomt daar waar dat
moet en mag. Het wetsvoorstel Egiz5 is
daarbij één instrument. Wettelijke afspraken gelden straks ook voor leveranciers. Dat is echt een steun in de rug
bij het realiseren van enkele manifestdoelstellingen. Daarnaast zoeken we
actief naar mogelijkheden voor passende grondslagen voor uitwisseling en
eenduidige toestemmingsregistratie.
Volgens mij ligt er een mooi document
– het geeft focus in prioriteiten in de
huisartsenzorg. We gaan graag het vervolggesprek aan!’
Tim Postema, plaatsvervangend directeur van de directie Informatiebeleid/
CIO, Ministerie van VWS
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CGM-HUISARTS
Leuke onderdelen
binnen CGM-HUISARTS

Onder het tabblad Patiënten zit een
grote variatie aan menu-items.
Sommige gebruiken we geregeld,
andere niet. Het is de moeite
waard om eens in die weinig gebruikte onderdelen te gaan neuzen

Figuur 1. De menu-items onder de tab Patiënten
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om te kijken wat er zoal mee mogelijk is. Ik zou ze graag allemaal willen beschrijven, maar ik beperk me
tot een vijftal.
Als eerste kijken we naar Verwijderen verrichting oproep (figuur 1).

Dit betreft een module die het mogelijk maakt om een verrichting
die aan de hand van een gemaakte
oproep is geplaatst, weer ongedaan te maken. Dit kan alleen als
de verrichtingenreeks nog niet ge-

factureerd is. Deze module doet
precies het omgekeerde van de actie die een verrichting plaatst die
gebruikmaakt van een oproepselectie.
Even daaronder in het rijtje menuitems zien we Groepsmutaties. Deze module maakt het mogelijk om
een actie op de praktijkpopulatie
geautomatiseerd uit te voeren. Deze module kunt u bijvoorbeeld gebruiken om de vaste arts te wijzigen bij een HOED- of groepspraktijk. Het is daarmee mogelijk om
de vaste patiënten, die ingeschreven staan op naam van een collega
die gaat stoppen, over te zetten op
naam van een andere collega of
nieuwe gebruiker. Dat kan overigens ook bij anderen dan alleen de
huisarts.
De derde is waarschijnlijk beter bekend. Direct onder Groepsmutaties
zien we namelijk Controle dubbele
patiënten. Deze optie wordt dikwijls noodzakelijkerwijs gebruikt
om het ontvangen patiëntdossier
van de vorige huisarts in te voegen
in het dossier van een nieuwe patient dat al is aangemaakt. Zo wordt
verdubbeling voorkomen. Patiën-

ten kunnen er ook om andere reden dubbel in staan, bijvoorbeeld
waarneempatiënten die zich laten
inschrijven en eerder gekeurde patiënten of tijdelijke patiënten, die
later toch als vaste patiënt worden
opgenomen in de praktijk. Vraag u
daarbij altijd af of de categorie
waarneem, gekeurd of tijdelijk qua
inhoud mag worden samengevoegd.
Wanneer dat niet het geval is,
brengt ons dat naar het volgende
menu-item: Opschonen patiënten.
Deze module bestaat uit een selectieonderdeel waarbij op patiëntencategorie kan worden gekeken
naar het laatste contact of laatste
recept, met daarop aansluitend een
bewerkonderdeel waarmee het patiëntrecord kan worden aangepast
of verwijderd. Tegenwoordig gebeurt het wat minder, maar vroeger kwam het redelijk vaak voor
dat patiënten uit de praktijk weg
gingen, maar zich niet lieten uitschrijven. De vervuiling die hierdoor ontstond, kan met deze module worden opgespoord en verwerkt. Ook is het mogelijk om de
groep keurlingen en waarneempa-

tiënten tevoorschijn te halen en te
bewerken of verwijderen. De gegevens van deze twee groepen
zijn ook gebonden aan bewaartermijnen.
Als laatste, maar niet als minste
wil ik wijzen op de twee mogelijkheden om controle uit te voeren
op ION. Deze twee staan als Overzicht ION en ION-bestand in de rij
van menu-items.
De module Overzicht ION doet een
bevraging van het ION en produceert op aansturing een actuele
verschillenlijst van patiënten in
het ION en patiënten in het praktijkbestand. Bij nauwgezette administratie zou er geen verschillenlijst mogen bestaan, maar is die er
wel dan kunt u op geleide van die
lijst een controle uitvoeren. Met
ION-bestand vraagt u voor een bepaalde AGB-code een bestand op
van ION.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS
MicroHIS 16: nieuwe
looks en nieuwe
functionaliteit
Met versie 16 van MicroHIS heeft
het startscherm een andere opzet
gekregen. Het zogenaamde negenknoppenscherm is verdwenen. Na
opstarten van MicroHIS komt u nu
meteen in Selecteer patiënt. Alle
schermen staan in afrolmenu’s boven in het scherm. Behalve met de
muis is alles ook met toetsencombinaties te bereiken: toets <alt>, het

cijfer dat voor de kolom verschijnt
en de onderstreepte letter van het
gewenst scherm. Zo opent de toetscombinatie <alt 0 a> de agenda. In
figuur 1 is te zien dat aan de meeste
schermen ook een andere sneltoets
gekoppeld is, bij agenda <shift F4>.
Deze sneltoetsen (shortcuts) zijn
vooral handig wanneer u in het
journaal werkt. De snelle toegang

Figuur 1. Aan de meeste schermen is een sneltoets gekoppeld.
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die we links in het scherm gewend
waren, staat nu in de tabbladen boven in het scherm. Het is fijn om deze schermen snel te kunnen bereiken. Iedere medewerker kan zijn
shortcuts naar eigen voorkeuren instellen via Systeembeheer-Shortcut
beheer (zie figuur 2).
Zoals rechts in figuur 1 ook te zien
is, kunt u gemakkelijk schakelen

Figuur 2. Shortcuts zijn in te stellen via Systeembeheer-Shortcut beheer.

tussen de verschillende geopende
schermen (deze heten nu ‘tabs’).
Hier is het extra handig om foto’s
van de patiënten te hebben, want
deze komen op deze plek in beeld.
Wanneer u tijdens het werken in
een dossier een nieuw patiëntgebonden scherm opent, bijvoorbeeld
via Groepsverband, opent MicroHIS
automatisch een nieuwe tab.

Taken

Een taak kan ingesteld worden als

uit te voeren bij het eerstvolgende
consult. Als er voor de betreffende
patiënt een afspraak (consult)
wordt ingepland, komt er in de
agenda een melding van deze taak
bij de afspraak te staan, zoals te
zien is in figuur 3. Wordt de taak
niet afgehandeld, dan verschijnt de
melding bij de volgende consultafspraak weer.
Er zijn veel mogelijkheden om taken
te bewerken. De optie Afhandelingstekst wijzigen is toegevoegd, waar-

mee aangegeven kan worden dat
een taak gedeeltelijk is uitgevoerd,
dat de patiënt gebeld is maar niet
opnam, enzovoort. De taak blijft nu
wel open staan voor iedereen aan
wie de taak aanvankelijk is toegekend.

Overzicht no show

In het vak Afspraak zoeken is de
mogelijkheid opgenomen om het
vak Alleen no-shows aan te vinken.
Bijvoorbeeld door in het zoekvak
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Figuur 3. In de agenda is een melding van een taak zichtbaar te maken.

Figuur 4. In het zoekvak kunt u een tijdvak invullen.

een tijdvak in te vullen (in het voorbeeld in figuur 4: december 2021) –
dit kan ook één dag of een heel jaar
zijn. Daarnaast kan gezocht worden
op naam of reden van de afspraak.
Hierbij moeten minimaal drie tekens worden ingevuld, bijvoorbeeld
DM<spatie>. Hiermee kunnen opnieuw op te roepen patiënten opgespoord worden (zie figuur 5).

Afspraakbevestiging en
-herinnering

Sinds MicroHIS versie 15.5 is het
mogelijk om de patiënt per e-mail
een afspraakbevestiging te sturen.
Hiervoor zijn dezelfde Microsoft
Azure-instellingen nodig als voor
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het videobellen. Een handleiding
om dit in te stellen is beschikbaar in
MicroHIS online Help. Wanneer dit
gebeurd is, kunt u instellen of afspraakmeldingen (voor alle afspraken) standaard verstuurd moeten
worden of niet. Dit gaat via de knop
Afspraakmeldingen in de agenda
(nummer 1 in figuur 6). Vervolgens
kunt u hier per agenda van afwijken
via Agendabeheer (nummer 2 in figuur 6). In een latere update wordt
het mogelijk om dit per afspraaktype
in te stellen.
Bij het maken van een afspraak kunt
u alsnog kiezen om een melding al
dan niet te sturen door het vakje
Melding aan- of uit te vinken

(rechtsboven in de afspraak, zie figuur 7). Als u de melding verstuurd
hebt, kunt u via de knop Stuur melding een herinnering sturen (bijvoorbeeld de dag voor de afspraak
of als de afspraak gewijzigd is). Later dit jaar komt hierbij de mogelijkheid om afspraakherinneringen in
bulk te sturen, bijvoorbeeld voor alle afspraken van een dag of week.

Vernietigen van dossiers

Praktisch gezien dragen we bij vertrek van een patiënt niet het originele dossier uit ons HIS over aan de
nieuwe huisarts, maar een kopie ervan (MedEPD). Op het moment dat
u niet meer de behandelaar bent en

Figuur 5. U kunt ook zoeken op naam of reden van de afspraak (hier diabetes mellitus).

Figuur 6. De knoppen Afspraakmeldingen en Agendabeheer
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DAVID ZORGT
VOOR SCHOON
DRINKWATER
IN ZUID-SUDAN
Onze mensen bieden wereldwijd
medische hulp. Daar waar dit het
hardst nodig is.

HELP MEE.
GA NAAR ARTSENZONDERGRENZEN.NL

Figuur 7. U kunt ervoor kiezen om al dan niet een melding te sturen.

ook geen bewaarplicht meer hebt,
vervalt het recht het dossier nog te
bezitten. Het originele dossier zal
vernietigd moeten worden. Doe dit
bijvoorbeeld drie maanden na vertrek van de patiënt uit de praktijk,
nadat de nieuwe huisarts een bevestiging heeft gestuurd dat het dossier
is ingelezen (via Zorgmail FileTransfer).
Vernietigen kan eenvoudig. Alléén
wanneer een inactieve patiënt geselecteerd is, kan Extra –Vernietig dossier gekozen worden. De ingelogde
medewerker moet hiervoor geautoriseerd zijn. Er volgen drie vragen

om de keuze te bevestigen voordat
het dossier deﬁnitief en onherstelbaar verwijderd wordt. Een van de
vragen is ‘Wilt u nog een EPD-overdracht maken?’ Dit zal over het algemeen niet meer nodig zijn, want
die is reeds verzonden. U mag dit
EPD-bericht ook niet bewaren!
Welk dossier, wanneer en door wie
het is verwijderd, is altijd terug te
vinden in de logging.
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

APRIL 2022 • SYNTHESHIS • 37

OmniHis Scipio
Het dialoogvenster
met de episodelijst

Met behulp van het 'dialoogvenster
met de episodelijst' koppelt u de
nieuw te verwerken gegevens van
de patiënt, een deelconsult of een
poststuk aan een episode. In dit dialoogvenster staan alle episodes van
de patiënt, inclusief de inactieve.

Boven in het dialoogvenster vindt u
het zoekveld waarin u op trefwoord
kunt zoeken naar een passende episode in de lijst. Onder in het venster
zijn in de laatste OmniHis Scipioversie knoppen opgenomen waarmee een bestaande episode kan

Figuur 1. Het dialoogvenster met de episodelijst
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worden gewijzigd of een nieuwe episode kan worden aangemaakt (zie figuur 1).
In het Journaalvenster is het dialoogvenster met de episodelijst door de
gebruiker op te roepen door klikken
op de blauwe knop EpisodeNr, die

Figuur 2. De episodekenmerken

zich onder het P-veld bevindt.
Een te koppelen episode is door het
invullen van een trefwoord in de regel sneller te vinden, dan wanneer u
de soms lange episodelijsten doorloopt, het laatste al dan niet na sorteren van de lijst op ICPC-code.
Wordt met het typen van het trefwoord in het zoekveld al direct de
gewenste episode in de lijst getoond, dan kunt u het deelconsult
aan de episode koppelen door erop
te dubbelklikken.
Wanneer u van een episode een of
meer onderdelen of kenmerken
moet aanpassen, dan kunt u na de
selectie van de episoderegel klikken
op de vensterknop Wijzig episode.
Als het zoeken op trefwoord zonder
resultaat blijft, dan maakt u een
nieuwe episode aan door op de ven-

sterknop Maak nieuwe episode te
klikken.
Bij patiënten met lange episodelijsten bespaart u tijd bij het invoeren
van nieuwe deelconsulten in het
journaalvenster door niet op ICPC
-code, maar direct op een te koppelen episode te zoeken. Het gebruik
van het dialoogvenster met de episodelijst heeft het subtabblad Episode als werkroutine voor het zoeken
op een te koppelen episode vervangen. In het subtabblad Episode ontbreken immers de niet-actieve episodes. Dit venster toont de open
(zorg)episodes en de aandachtspunten.

De episode

De episode bevat de drie hoofdonderdelen: de naam, de ICPC-code

(en omschrijving) en Beschrijving en
opmerkingen bij deze episode (zie
figuur 2). Daarnaast zijn er de veel
gebruikte kenmerken Actief (vinkje), Attentievlag (vinkje) en de mogelijkheid om de episode na een
jaar ‘niet-gebruik’ op niet-actief te
zetten. Zowel in het journaalvenster
als in het episodetabblad kunt u episodes naar boven schuiven om hiermee de belangrijkheid aan te geven
(hoe hoger, hoe belangrijker).
In de loop van de tijd kan van
een episode zowel de naam als de
ICPC-code veranderen. Een hoestklacht bij luisteren zonder afwijkende longgeluiden kan bijvoorbeeld
bronchitis met een andere ‘naam’ en
‘ICPC’ worden. Wanneer de bronchitisklachten over zijn, wordt de episode ‘inactief’.
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In de huidige versie van OmniHis
Scipio vult u de einddatum in door
het vinkje Actief weg te klikken. Andersom: het invullen van de einddatum leidt er niet toe dat een episode
per die datum op niet-actief wordt
gezet.
De tekst in de tekstvelden van een
episode dient inhoudelijk de definities van de begrippen in een episode
te volgen:
• Naam (of titel) van het veld: in de
woorden van de praktijkmedewerker zelf geformuleerde duiding van de klachten/verschijnselen of ziekte. Hoe kernachtiger
en preciezer, des te informatiever
voor de lezer in de toekomst.
• Het veld Beschrijving en opmerkingen bij deze episode: het beleid bij
een aandoening is tijdgevoelig.
Daarom is het nuttig de inhoud
van het veld met een tijdsindicatie (maand/jaar) te beginnen en
te laten volgen met de derde code van het behandelend/verantwoordelijk specialisme. De inhoudelijke informatie betreft de
samenvattende informatie van de
aandoening en kan het volgende
bevatten: de onderzoeksresulta-
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ten, de gespecificeerde diagnose,
de behandeling en de controleafspraken. In de praktijk wordt in
dit veld vaak de conclusie uit een
specialistenbrief geplakt.
Het kenmerk Actief is een kwetsbaar aspect in het systeem. Dat kenmerk wijst erop dat een zorgmedewerker de aandoening onder behandeling heeft. Wanneer een patiënt
voor medische zorg bij een paramedicus of specialist loopt, is de huisartsenpraktijk afhankelijk van berichtgeving door deze zorgverlener.
In de regel vormt dit geen probleem, omdat op basis van uitwisselafspraken veel en effectief wordt
geïnformeerd. Een andere kwetsbaarheid op de juistheid van deze
status is het niet vanzelfsprekende
beloop van de aandoening en de
grofheid waarmee het HIS het al of
niet actief zijn van een zorgprobleem duidt. In de huisartsenpraktijk hoeven zeker niet altijd controleafspraken te worden gemaakt. Het
is van belang met de patiënt over
het mogelijk beloop van een klacht
te spreken. Wanneer het systeem u
in staat zou stellen om de activiteit

van een episode te bepalen door de
einddatum van een episode in te
vullen, dan zou hiermee voorkomen kunnen worden dat een verkoudheid een jaar als actief probleem geregistreerd blijft staan.
CASPER TOMBROCK

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Promedico-VDF
Autorisatie en zorgregistratiesysteem/
medische farmaceutische beslisregels
Geregeld horen we apotheekhoudende huisartsen mopperen over
dubbel werk bij receptautorisaties
en het zorgregistratiesysteem of de
medisch farmaceutische beslisregels. Het zou dubbel werk zijn en
niet zinnig. Toch zit er een verschil
tussen de twee onderdelen. Het
voelt dubbel omdat we te maken
hebben met een HIS en een AIS, en
we daardoor met verschillende petten naar de receptregel kijken.
Daarom volgt nu enige uitleg om
het onderscheid duidelijk te maken,
maar ook om de apotheekhoudende
huisarts werk uit handen te nemen.

Receptautorisatie

Het autoriseren van de recepten is
het werk van de huisarts. Deze recepten zijn aangeschreven en de
huisarts moet nog aangeven of ze
inderdaad verstrekt mogen worden
(figuur 1). De huisarts bepaalt of er
aanvullingen nodig zijn.
Standaard zijn de handmatige ingevoerde verstrekkingen in één oogopslag zichtbaar. Normaal zijn in
het overzicht drie soorten regels te
zien: zwart, geel en rood. De zwarte
en gele regels hoeven niet beoor-

deeld te worden, maar het mag wel.
Deze regels zijn in één keer te autoriseren door op de tekst autoriseren
te klikken. Na bevestiging zijn alle
gele en zwarte regels geautoriseerd
en uit de lijst verdwenen. Dan blijven de rode regels over, die de huisarts actief moet afhandelen. Er kan
een notitie aan gekoppeld worden
(onder de rechtermuisknop).
De chronische medicatie (proactief
herhalen en baxtermedicatie) staat
niet standaard in deze lijst. Deze
kan toegevoegd worden via de knop
Herautoriseren (figuur 2). Idealiter
wordt dit elke dag geactiveerd. De
eerste keer zal dit een lange lijst met
te autoriseren medicatie opleveren
en kan het enige tijd in beslag nemen. Bij regelmatige controle vormt
deze lijst een aanvulling op de andere medicatie.

Zorgregistratiesysteem en
medische farmaceutische
beslisregels

De tweede groep betreft de medische farmaceutische beslisregels
(MFB’s) en het zorgregistratiesysteem (ZRS). Dit zijn apotheekcontroles. De MFB’s volgen een bepaal-

de beslisboom en als er geen afhandeling hoeft te volgen, dan zijn ze
ook echt afgehandeld. Soms blijven
er regels over en zou er een actie
moeten volgen. Deze MFB’s zijn te
vinden onder de bullet MFB (zie figuur 3). Onder de rechtermuisknop
bevindt zich een aantal acties. Die
zijn per regel te kiezen, afhankelijk
van de wens van de praktijk. Niet
alle MFB’s hoeven gelijk afgehandeld worden, de praktijk kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een memo bij de betreffende patiënt vast te
leggen. Ook kan er gekozen worden
voor een ZRS-vastlegging (zie figuur
4)
ZRS is platte tekst, is geen beslisboom en kijkt niet in het HIS. Het
betreft het handmatig vastleggen
van de acties die zijn ondernomen
op de melding van de medicatiebewaking (zie figuur 5)
ZRS- en MFB-regels zijn medicatiebewakingsmeldingen die al bij het
voorschrijven oppoppen. De voorschrijver kan wel een voorzet doen
voor de beoogde afhandeling, maar
omdat het een apotheekhandeling
is, kan de voorschrijver deze niet afhandelen. In principe handelt de
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Figuur 1. De rode regels moet de huisarts actief afhandelen.

Figuur 2. De knop Herautoriseren

apothekersassistente de ZRS-/MFBregels bij het bereiden af. Mocht dit
niet gebeuren, dan komt de ZRS-regel opnieuw naar voren bij het ter
handstellen. Ook dan is het de bedoeling dat de apothekersassistente
de regels zelfstandig (volgens de afspraken van de praktijk) afhandelt.
Alleen bij de regels die ze niet zelfstandig verwerkt, kan ze ervoor kiezen om deze over te slaan. Deze re-
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gels blijven dan onder de bullet ZRS
staan (zie figuur 3), en moeten
door de apotheekhoudend huisarts
worden afgehandeld. Deze lijst is
normaal gesproken maar een paar
regels lang. Het is dus niet de bedoeling dat de huisarts alle regels
verwerkt. De huisarts kan er zelfs
voor kiezen om de afhandeling tijdens het voorschrijven over te slaan
en deze volledig over te laten aan

Figuur 4. Kiezen voor ZRS-vastlegging

Figuur 3. In het midden de bullet MFB

Figuur 5. Handmatig vastgelegde acties in platte tekst, in verband met de melding van de medicatiebewaking

de apothekersassistente.
De receptautorisatie (met eventuele
opmerkingen) is altijd terug te vinden bij de voorschriften onder de
rechtermuisknop. De ZRS/MFB
vindt u bij de verstrekkingen. Ook
op het dagrapport komen de regels

en de keuzen terecht. Er is dus altijd
terug te zoeken wie van de medewerkers wat heeft gekozen of gedaan. Daarmee is de medicatiebewaking volledig digitaal af te handelen.
Afhankelijk van de zelfstandigheid

van de apothekersassistente is
tweemaal controleren (receptautorisatie en ZRS/MFB) in de
meeste gevallen niet nodig.
HANNEKE TAN

HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL
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Promedico ASP
Het gereedschap van
Promedico ASP

Hoe ga je handig om met de verschillende gereedschappen die Promedico ASP biedt? We gaan in op
het episodescherm, medicatie samenvoegen, uitslagen zoeken via
een afrolmenu, de takenmodule,
de assistentemodule en de sneltoets Alt+spatiebalk.
Een HIS bevat enorm veel informatie. Hoe kun je makkelijk vinden
wat je zoekt? Het medisch dossier
van Promedico ASP is geordend

via episodes. Deze ordening is consequent doorgevoerd. De episodenamen zijn eigenlijk hoofdstukken
en daarom bevorderen korte namen het overzicht. Voor meer informatie klikt u door in de episode
zelf. Alle gegevens behalve de uitslagen zijn eraan gekoppeld.
Er zijn een paar valkuilen – de eerste doet zich voor wanneer er twee
episodes zijn met dezelfde naam,
waarbij afwisselend de ene en de

andere wordt gebruikt. Zie in figuur 1 zowel de episodes diabetes,
slaap als stress. Een andere valkuil
zien we bij de episodenaam astma,
die naar geen astma is veranderd,
maar waarbij de ICPC-code R96
niet is aangepast. De oplossing bestaat eruit dat de code gewijzigd
wordt in dyspneu = ICPC-code
R03. Een onjuiste ICPC-code met
een getal boven 60 geeft onterechte meldingen, bijvoorbeeld over

Figuur 1. Een episodescherm waarbij de probleemepisodes dubbelingen bevatten en de episode astma is hernoemd naar geen astma.
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medicatie. Ook worden ten onrechte selecties gemaakt via bijvoorbeeld de griepmodule. Het
episodescherm (Medisch dossier >
Episodes) geeft de mogelijkheid
episodes te ordenen via samenvoegen. Dit gaat door bovenaan de
knop ICPC aan te klikken. De episodes worden dan geordend op ICPC-letter en -getal, waarbij de dubbelingen opvallen. Episodes die samengevoegd worden, gaan na aanvinken en kiezen van een
doelepisode naar één episode.
Het uitslagenscherm toont alles
wat te meten is. Er zijn verschillende manieren om te zoeken wanneer het scherm veel uitslagen bevat. Naast de gebruikelijke selecties ‘alle’, ‘lab’, ‘diagnostisch’ en
‘protocollair’ is er ook een afrolmenu gesorteerd naar groep. Vooral
bij een flink gevuld uitslagenscherm zoekt dit handig (zie figuur
2). Klik op de omschrijving van
een meetwaarde, bijvoorbeeld ‘systolische bloeddruk’, en er verschijnt een pop-up met een fraaie
grafiek. Trends in gemeten waarden zijn zo goed zichtbaar, wat
veel kan verhelderen, ook voor de
patiënt.

Figuur 2. De uitslagen zijn ook naar groep gerangschikt via een afrolmenu te benaderen.
Vooral bij veel uitslagen geeft dit snel overzicht.

In het medicatiescherm bevindt
zich linksonder een handige functie: Medicatie samenvoegen. Die
wordt zichtbaar wanneer u op een
medicatieregel klikt. Een lange lijst
identieke medicatieregels kan zo
onder één regel worden samengebracht, wat het overzicht bevordert.
Met de takenmodule (aanzetten
via Beheer praktijk) kunt u patiëntgebonden en niet-patiëntgebonden
taken aanmaken om later uit te
voeren, zowel gericht aan uzelf als
aan anderen binnen de praktijk.
Lijstjes en losse briefjes worden zo
overbodig. Ook kunnen groepen

worden aangemaakt, zoals assistentes, POH’s, enzovoort.
De assistentemodule geeft mogelijkheden om als assistente makkelijker aan de telefoon te werken.
Een op het werk van de assistente
toegespitst scherm vergroot het
overzicht en bevat handige functies om het werk te stroomlijnen.
Moet u een serie vinkjes zetten, zoals bij het autoriseren van een recept, dan kunt u deze via de sneltoets Alt+spatiebalk ergonomisch
verantwoord selecteren.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM
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Ziet u dit?
Valt op hè?

En dan te bedenken dat uw advertentie hier had kunnen staan.
Dan was-ie ook zo opgevallen.
Maar u krijgt nieuwe kansen want SynthesHis valt drie keer per jaar bij de
meeste huisartsen, huisartsenpraktijken en gezondheidscentra op de mat.
Bovendien wordt het gelezen door doktersassistenten,
praktijkmedewerkers, managers in de eerstelijnszorg, coördinatoren
en medewerkers van huisartsenposten, enz.
Kortom, het is meer dan de moeite!
Meer informatie over adverteren:
Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121 | advertenties@klinkerenbikkels.nl
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verder

Toekomstbestendige zorg, wij realiseren het
Gebruiksvriendelijk zijn, hoe doe je dat?
Wij signaleren trends en ontwikkelingen die
gebruikerswensen beïnvloeden. Met het HIS van de
toekomst kunnen wij hier snel op inspelen.
Zo werken wij direct aan antwoorden en oplossingen.
Zo werken wij aan de toekomst.
Meer weten? kijk op www.omnihis.nl

