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IEDER ZIJN EIGEN
VAKTAAL EN TÓCH
ONDERLING BEGRIP
EENHEID VAN TAAL. EENHEID VAN TECHNIEK. JE HOORT ER
STEEDS VAKER OVER IN DE ZORG. BIJ TECHNIEK KAN IEDEREEN
ZICH WEL IETS VOORSTELLEN, MAAR EENHEID VAN TAAL? MOET
IEDEREEN DAN DEZELFDE TAAL GAAN SPREKEN? EIGENLIJK IS
HET ANTWOORD OP DIE VRAAG HEEL SIMPEL: JA!

HELP, DE HUISARTS STOPT
EN HEEFT GEEN OPVOLGER
JARENLANG LEVERDE DE BEWAARPLICHT VOOR
PATIËNTENDOSSIERS NAUWELIJKS PROBLEMEN OP. ALS EEN
HUISARTS STOPTE MET WERKEN, NAM EEN OPVOLGER DE
HONNEURS WAAR. MAAR WAT TE DOEN ALS ER GEEN
OPVOLGER IS? DIE SITUATIE DOET ZICH IN PERIFERE REGIO’S
MET ENIGE REGELMAAT VOOR. OOK IN MIDDEN-LIMBURG
WORSTELDEN REGIOMANAGERS, ZORGVERLENERS EN DE
ZORGVERZEKERAAR MET 1300 PATIËNTEN EN EVENZOVELE
DOSSIERS DIE EEN GOED HEENKOMEN ZOCHTEN. OP DE
VALREEP BOOD DE ONLINE HUISARTSENPRAKTIJK ARENE
UITKOMST.
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MINDER MELDINGEN MET MEDISCH
FARMACEUTISCHE BESLISREGELS
DE AFGELOPEN JAREN IS AAN DE VERBETERING VAN DEZE MEDICATIEBEWAKING GEWERKT DOOR DE MEDICATIEBEWAKING SLIMMER TE MAKEN MET MEDISCH FARMACEUTISCHE BESLISREGELS (MFB’S). EEN UPDATE.
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THUISARTS.NL ALS
GEMEENSCHAPPELIJK
WOORDENBOEK
DIT JAAR BESTAAT THUISARTS.NL TIEN JAAR. IN
ÉÉN DECENNIUM IS DE SITE UITGEGROEID TOT EEN
POPULAIRE EN BETROUWBARE MEDISCHE
INFORMATIEBRON VOOR BURGERS, HUISARTSEN
EN MEDISCH SPECIALISTEN. THUISARTS.NL IS EEN
SUCCES EN MOET DAT OOK BLIJVEN. DE AMBITIES
VAN EEN JUBILERENDE SITE.

30

WAT DOEN HUISARTSENREGIO’S MET DE
GELDEN VOOR DIGITALISERING?
REGIONALE HUISARTSENORGANISATIES KUNNEN
VIA DE ZORGVERZEKERAAR EEN FINANCIËLE
BIJDRAGE AANVRAGEN VOOR VERSNELLING VAN
DE DIGITALISERING VAN DE HUISARTSENZORG.
INMIDDELS ZITTEN WE IN DE FASE DAT DE
PROJECTEN DIE HIERUIT VOORTKOMEN, WORDEN
UITGEROLD. WAT IS ER IN DE PRAKTIJK MET DE
GELDEN GEDAAN?

&

VERDER IN
DIT NUMMER
6

Markante mensen: Bart van Pinxteren

9

Column Roelf Norg

15

Column Myrte Gay-Balmaz

23

Column Nicole van Wetten

24

Vragen uit de dagelijkse praktijkl

34

Tips en Trucs

Redactioneel
Een onver
wachte fusie
Twee HIS-leveranciers die
al in de jaren tachtig zijn
opgericht, gaan fuseren.
Omdat beide geen winstoogmerk hebben, passen
hun profielen goed bij elkaar. Ze zochten elkaar de
laatste jaren al vaker op bij
samenwerkingsprojecten.
We wensen Promedico en
OmniHis een goede toekomst samen.
Markant mens Bart van Pinxteren functioneert alleen
goed als er meerdere uitdagingen tegelijk zijn. Hij is gefascineerd door informatisering. Zijn missie als CMIO
(Chief Medical Information Officer) is om via digitalisering
het huisartsenvak aantrekkelijker te maken.
Pim Volkert vertelt ons over de achtergronden van de
communicatie tussen taalgebruik van professionals en
patiënten. Je hebt er elke dag mee te maken, maar vraagt
je geregeld af: wat bedoelt de ander precies met die
term? Eenheid van taal scheppen is een apart vak.
Hoe regel je het als er geen opvolger is voor een stoppende huisarts? Dit leidt tot een scala van problemen. In
de regio Midden-Limburg is er een tijdelijke oplossing
gevonden. Daarbij is samengewerkt tussen de zorggroep
en de online huisartsenpraktijk Arene.
Medisch farmaceutische beslisregels worden steeds doelmatiger en slimmer dankzij goed gebruik van patiëntkenmerken. Het artikel van Leonora Grandia praat u bij.
Declareren: meestal gaat het goed. Maar als ineens de
afdeling handhaving en controle van de zorgverzekeraar
op de stoep staat, kan het grote stress opleveren omdat
je in de verdediging moet. Ze komen natuurlijk niet langs
als je onderdeclareert. Caroline Norg geeft heel zinnige
adviezen.
Thuisarts.nl wie gebruikt die website nog niet? Het bespaart enorm veel tijd en je leert er vaak zelf ook nog wat
van. De makers hebben allerlei nieuwe ambities. Wist u
bijvoorbeeld dat via het zoekgedrag van bezoekers snel
valt op te maken dat er ergens een uitbraak van schurft is?
In de tips en trucs dit keer aandacht voor het gebruik van
de patiëntenportalen.
Jeroen van der Lugt
lugtkus@gmail.com
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KORT NIEUWS

Communiceren met je gebruikersvereniging
Wat is de naam van de
praktijk en waar is deze
gevestigd?
Huisartsenpraktijk de
Vleugelnoot te Middelburg
Welk HIS wordt
gebruikt?
OmniHis Scipio
Wie staan er op de foto?
Arjan Roest, huisarts
en Nelleke Leendertse,
assistente.
Wat vind je de sterkste
kant van je HIS?
OmniHis is zeer gebruiksvriendelijk. Ook co-assistenten en stagiaires die
het HIS niet kennen, zijn
in een mum van tijd ingewerkt en geven aan het
HIS prettig en intuïtief te
vinden.
Wat is een wens voor je
HIS en/of ICT gebied
voor de praktijkvoering?
Het medicatieoverzicht is
helaas vaak niet juist.
Mijn wens zou zijn dat de
patiënt hierin zelf meer
verantwoordelijkheid
krijgt. Ik zou het mooi
vinden als een patiënt,
bijvoorbeeld via het LSP,
zelf zijn/haar medicatieoverzicht kan aanvullen
dan wel corrigeren.
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Het Huisarts Informatie Systeem (HIS)
vormt de kern van de praktijkvoering in de
huisartsenpraktijk.
Het team van de huisartsenpraktijk heeft
wensen en ideeën met betrekking tot de gebruikte software. Omdat het voor de HISleverancier ondoenlijk is om iedereen afzonderlijk om een mening te vragen, bestaan er
gebruikersverenigingen. Zij vertegenwoordigen de leden (gebruikers) naar de producent toe. Ook hebben de gebruikersverenigingen (via NedHIS) een stem bij organisaties als NHG, LHV en andere koepels die beleid maken op dit gebied.
De actieve kern van de gebruikersvereniging
bestaat uit tientallen enthousiaste gebruikers
die de automatisering in de praktijk een
warm hart toedragen. Zij zetten zich actief

in voor de ontwikkeling van de HISsen.
Ben je huisarts, praktijkmanager, assistente
en heb je specifieke vragen of wensen met
betrekking tot je HIS?
Meld je aan bij een van onderstaande
HAweb-groepen via secretariaat@nedhis.nl
(onder vermelding van je naam en de naam
van de praktijk).
• HAweb Atlas gebruikersvereniging
(Promedico-ASP)
• HAweb Promedico VDF
(Atlas gebruikersvereniging)
• HAweb Atlas gebruikersvereniging
(CGM HUISARTS)
• Orego (alleen voor leden) verenigingszaken (MicroHIS)

OmniHis B.V. en Promedico gaan samen verder
Op 1 juni 2022 zijn OmniHis B.V. en Promedico gefuseerd. De twee partijen werkten al
vele jaren succesvol samen. Op basis van de
klantgroep, historie, DNA én gedeelde visie
op de toekomst bouwen ze vanaf nu als één
organisatie verder aan nieuwe, slimme ICToplossingen voor de zorgprofessional. De fusie biedt kansen om optimale synergie te realiseren in kennis en expertise, en daarmee
de multidisciplinaire zorg in de eerste lijn
naar een hoger niveau te brengen.
De IT-zorgsystemen van beide organisaties
ondersteunen dagelijks zo’n 125 apotheken,
160 apotheekhoudende huisartsen en 1200
huisartspraktijken door het hele land. Daarmee dragen ze bij aan eenvoud van en overzicht in de complexiteit van de eerstelijnszorg. ‘Door het samen te gaan doen, vergroten onze slagkracht én de waarde die we
kunnen leveren aan onze klanten. Het onderscheidende vermogen blijven we vinden
in onze werkwijze zonder winstoogmerk, zo-

dat we ons kunnen blijven focussen op het
belang van onze klanten’, aldus Gijs van der
Wielen, CEO van Promedico.
Door de fusie blijven alle opgebouwde kennis en expertise volledig intact. Dat is goed
voor de zorginnovatie, want dat geeft medewerkers volop mogelijkheden en ruimte om
verder te ontwikkelen. Bovendien maakt dit
de organisatie een aantrekkelijke werkgever
in de IT-sector. ‘Met onze innovatieve oplossingen maken we het verschil voor de zorgprofessionals in de eerste lijn. Dat je daar als
IT-professional een bijdrage aan kan leveren
geeft iedere dag weer een goed gevoel’, verzekert Peter Smithjes, directeur van OmniHis.
Voor de bestaande klanten van Promedico
en OmniHis verandert er in de dienstverlening op korte termijn niets. Promedico en
OmniHis ondersteunen en onderhouden hun
producten volgens de gemaakte afspraken.

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.
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BART VAN PINXTEREN

‘Technologie kan ons
helpen de huisartsenzorg te behouden
Drie dagen per week is Bart van Pinxteren huisarts in de Utrechtse wijk Oog in Al. Daarnaast is
hij CMIO bij de regionale huisartsenorganisatie
Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en regio-organisatie Sterkz.org, en houdt hij zich bezig met de
ICT-ladder. Hoewel hij zieke mensen eigenlijk ‘te
spannend’ vond, heeft hij nooit spijt gekregen
van zijn keuze om huisarts te worden.

B

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL

art komt niet uit een doktersfamilie, toch
werd het artsenvak hem met de paplepel
ingegoten. ‘Mijn moeder had zelf graag
geneeskunde willen studeren en ze deelde haar
fascinatie voor het menselijk lichaam, dokters en
medische zaken veelvuldig. Zo kregen we seksuele
voorlichting tijdens het avondeten. Mijn vader werd
er soms niet goed van. Ik ben huisarts geworden en
mijn broers werden fysiotherapeut en kno-arts. Ik
denk dat mijn moeder ons alle drie een flinke duw
in de medische richting heeft gegeven.’

Met de angst leren dealen

In eerste instantie wilde Bart diergeneeskunde studeren, want zieke mensen vond hij te spannend. ‘Ik
was een beetje een angstige jongen, ziekten vond ik
best eng en ik dacht vaak dat ik zelf iets onder de leden had. Voor diergeneeskunde werd ik – achteraf
gezien gelukkig – uitgeloot. Ik ging scheikunde studeren, maar dat bleek niets voor mij. Vervolgens
schreef ik me alsnog in voor geneeskunde, waarvoor
ik direct werd ingeloot. Ik heb met veel plezier gestudeerd, maar het was ook pittig. Sommige vakken
betrok ik toch te veel op mezelf. Daarom vond ik
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een vak als gynaecologie heerlijk ontspannen. Alles
wat daar behandeld werd kon ik toch niet krijgen.
Gelukkig heb ik in de loop van de tijd met de angst
leren dealen.’

Afwisselend, spannend en prikkelend

Van de keuze voor het huisartsenvak heeft hij tot op
de dag van vandaag geen spijt. ‘Ik vind het een
prachtig vak. Je komt heel dichtbij mensen en het is
altijd afwisselend, spannend en prikkelend. Om de
15 minuten heb je een nieuw mens met een nieuw
probleem voor je. Mensen zijn vaak best dankbaar
en dat is bevredigend. Je hebt als huisarts redelijk
veel autonomie, maar het is wel heel druk. We moeten aan steeds meer dingen voldoen. Daarom vind ik
het fijn om in een grotere maatschap te werken. Dan
kun je de lasten beter verdelen en hoef ik me niet
letterlijk met alles bezig te houden wat naast patiëntenzorg ook bij een praktijk hoort – zoals financiën,
ICT, logistiek, personeel, onderhandelingen, enzovoort.’

Andere dingen doen

‘Bij ons in de maatschap werken we allemaal drie
dagen in de praktijk. Voor mij is het essentieel om
twee dagen andere dingen te kunnen doen. Wat ik
mis in het huisartsenvak is tijd voor reflectie en creatief nadenken. Ik sta voortdurend in de actiestand en
wordt overladen met prikkels. Als er geen patiënt
voor me zit, heb ik wel iemand aan de telefoon of is
er een assistente die iets wil bespreken. Naast het
werk in de praktijk heb ik meestal nog drie of vier
andere projecten of ondernemingen lopen, die vaak
op het snijvlak van zorg en ICT zitten. Tijdens een
sabbatical woonde ik een halfjaar met mijn gezin in
LA. Daar had ik tijd om een beetje te fröbelen, websites te bouwen en op Twitter en LinkedIn dingen te
roepen over digitalisering in de zorg. Ik zag de
mooie designs van nieuwe online platforms en hoe

FOTO: STÉPHANIE VAN EMMERIK

Bart van Pinxteren
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‘IK HEB GOEDE HOOP DAT HUISARTSEN WAT
VROLIJKER GAAN WORDEN VAN DIGITALISERING’
FOTO: MICKEY GRAAFLAND

Bart van Pinxteren

makkelijk je daar je weg op kon vinden. De tegenstelling met de lelijkheid en onhandigheid van de
applicaties waar ik als huisarts mee werkte was
groot. Huisartsen waren wel snel met automatiseren,
maar ik heb het idee dat de wet van de remmende
voorsprong ons parten heeft gespeeld.’

Digitalisering is leuk!

‘Als CMIO wil ik collega’s laten zien dat digitalisering
leuk kan zijn en dat het je werk kan vereenvoudigen.
Dat is wel een uitdaging. Huisartsen zien het vaak
als afstandelijk en machinaal, terwijl ICT in feite
heel menselijk is. Wij bedenken en maken het allemaal. Toch heb ik goede hoop dat huisartsen wat
vrolijker gaan worden van digitalisering. Er wordt
momenteel hard gewerkt aan een betere verbinding
tussen systemen, wat samenwerken eenvoudiger
gaat maken. Verder komt de digitale verbinding met
de patiënt steeds meer tot stand via PGO’s. Dit kan
bijdragen aan meer regie over de eigen gezondheid
bij de patiënt. Ook verwacht ik dat deze ontwikke-

ling de zorg voor mensen met een chronische aandoening een stuk minder bewerkelijk gaat maken.’

ICT-ladder

Om huisartsen te laten zien hoe ze een volgende
stap kunnen zetten op het vlak van digitalisering
ontwikkelde Bart samen met een ICT’er en een andere huisarts de ICT-ladder. ‘Je begint met het invullen
van een uitgebreide vragenlijst om te zien waar je nu
staat. Op de eerste treden staan zaken die je makkelijk kunt realiseren én zaken die erg belangrijk zijn,
zoals de veiligheid van je systeem. Om een trede hoger te klimmen, krijg je een prioriteitenlijst met per
punt een verbeterplan. Sinds dit jaar zetten diverse
zorggroepen de ICT-ladder in. Zo kunnen ze de bij
hen aangesloten huisartsen heel gericht ondersteunen, veelal gefinancierd vanuit de versnellingsgelden. Nu is het nog te vroeg, maar straks zouden we
ook samen met de zorggroepen kunnen onderzoeken
wat hoger op de ICT-ladder staan voor effect heeft
op bijvoorbeeld de ervaren zorg, de kwaliteit van
zorg, zorgefficiency en werkplezier.’

Doorgedraaid consumentisme

Kijkend naar de komende jaren hoopt Bart dat er een
oplossing wordt gevonden voor het probleem dat de
huisartsen overvraagd worden. ‘Ik hoop dat we er samen voor zorgen dat de huisartsenzorg zoals we die
nu kennen behouden blijft. Technologie kan ons
daarbij helpen. Sterker nog, als we ICT niet beter
gaan inzetten lopen we vast. Als onze persoonlijke
zorg die zo dicht bij de patiënt staat verdwijnt, zou
dat een kleine, of misschien wel een grote ramp zijn.
Ik hoop ook niet dat het verloren gaat in een soort “U
vraagt wij draaien-24-uurssupermarktconcept”. Voor
3 euro wordt er tegenwoordig binnen 10 minuten
een zak chips bij je thuis bezorgd. Dat heeft ook wel
weer iets gaafs, maar het is toch doorgedraaid consumentisme. Moet je daarin meegaan? En moet dat met
gemeenschapsgeld? Ik hoop zelf toch dat die wereld
geen grip op de huisartsenzorg krijgt!’

‘ALS WE ICT NIET BETER GAAN INZETTEN
LOPEN WE VAST’
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roelfnorg@meditta.nl

Ontketen(d)!
Mijn ene hobby, sprookjes schrijven
en lezen, is al meermaals voorbijgekomen. Nu wordt het tijd voor het
betuigen van mijn liefde voor een
andere. Ik ben begonnen aan het
instuderen van de Passacaglia van
Bach, BWV 582. Volgens kenners
staat BWV voor Bach Werke Verzeichnis; volgens échte kenners voor
Boel Werk Verzetten. Bach schreef
dit stuk voor pijporgel, mijn andere
hobby dus. Een passacaglia is een
soort muziekstuk met een (bas)lijn
die van het begin tot het eind te
horen is. Daarbij klinken allerlei variaties in de andere stemmen. Zoals
zo vaak deed Bach er iets bijzonders
mee. Hij sloot het stuk af met een
Fuga. Dat is een muziekstuk waarbij
een kort thema in de verschillende
stemmen herhaald wordt. Fuga is
latijn voor vlucht. De eerste keer
dat het thema gespeeld wordt, heet
‘het subject’. Die wordt gevolgd, of
achtervolgd, door de ‘dux’ en de
‘comes’. Mijn eerste orgeldocent
kon beeldend de vluchtende slaaf
aanwijzen, die achternagezeten
door de landheer en zijn page door
de partituur renden.
Wat heeft dit met huisartsgenees-

kunde te maken, hoor ik u denken.
Alles. De minister van VWS gaf in
zijn reactie op het manifest Help de
huisarts verzuipt een reactie die bol
staat van het in gesprek gaan en afspraken gaan maken. Dat lijkt meer
een voortkabbelend basthema met
wat variaties in begeleidende stemmen, dan een effectieve manier
om problemen aan te pakken. ‘Samenwerkingsafspraken’, ‘oplossen
in de keten’ – het zijn kreten die
ook de zorgverzekeraar geregeld
bezigt in gesprekken die onze
regio-organisatie over knelpunten
in huisartsenland voert. Dat huisartsen ondertussen de problemen
van andere sectoren in de zorg
aan het opvangen zijn, problemen
waar de zorgverzekeraar ook geen
oplossing voor heeft, wordt daarbij
niet benoemd. Zo vraagt de GGD
bij gebrek aan forensisch artsen
om de zorg voor arrestanten en de
eerste beoordeling van een nietnatuurlijke dood over te nemen.
Niet volgens de wet, maar ja… De
GGD is de coronajaren gewend
geraakt aan nood breekt wet, dus
waarom niet? En het zorgkantoor
vindt het vreemd dat de huisart-

senpost niet gaat schouwen in het
verpleeghuis als er geen specialist
ouderengeneeskunde is. Terwijl we
juist in onze regio alle moeite moeten doen om onze drie HAP-locaties
open te kunnen houden. Bij dit
soort gesprekken vindt de huisarts
de oplossing niet in de keten, maar
is de huisarts de oplossing voor de
keten.
Daarmee kom ik terug bij Bach.
Een orgel heeft, zoals bekend, twee
klavieren voor de handen en één
pedaalklavier voor de voeten. Zijn
basthema begint in het pedaal.
Maar Bach laat – in tegenstelling tot
bijvoorbeeld zijn voorganger Buxtehude – zijn thema naar de handen
overspringen. Het thema wordt
bevrijd van de onderste regionen
en mag omhoog, de vrijheid in.
Ondertussen zwelt het orgel aan tot
een climax, die overgaat in de fuga.
Met andere woorden: het thema,
de slaaf, is dan ontketend en vlucht
weg, achternagezeten door de heersende machten.
Maar ach, misschien geloof ik te
veel in sprookjes als ik hier een
parallel met huisartsen zie...
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Eenheid van Taal. Eenheid van Techniek. Je hoort er steeds vaker over

Ieder zijn eigen

in de zorg. Bij techniek kan iedereen zich wel iets voorstellen, maar

vaktaal en tóch

Eenheid van Taal? Moet iedereen dan dezelfde taal gaan spreken?

onderling begrip
Eigenlijk is het antwoord op die vraag heel simpel: ja!

I

edere zorgprofessional spreekt al dezelfde taal en
de meeste patiënten ook: Nederlands. Dat lijkt
een flauw antwoord. Maar bij Eenheid van Taal
gaat het erom dat iedereen zijn eigen vaktaal kan
gebruiken, terwijl men bij uitwisseling van gezondheidsinformatie elkaar onderling toch begrijpt. In
2018 heeft het RIVM samen met Nictiz een visiestuk op Eenheid van Taal in de Nederlandse zorg
gepubliceerd. Daarin beschrijven we Eenheid van
Taal als volgt: ‘Er is sprake van Eenheid van Taal als
gezondheidsinformatie voor de ene zorgverlener
of patiënt dezelfde betekenis of bedoeling heeft als
voor de andere zorgverlener, wanneer deze informatie (elektronisch) wordt uitgewisseld.’

Eigenlijk gaat het ook meer over eenheid van ‘begrip’
die elektronisch uitgewisseld moet kunnen worden.
Met andere woorden: we leren computers aan wat de
zorgverlener precies bedoelt.

De huisarts en Eenheid van Taal

Huisartsen zijn lang voorlopers op het gebied van Eenheid van Taal geweest. ADEPD, het HIS-Referentiemodel en de NHG-tabellen hebben ervoor gezorgd dat
huisartswaarneemgegevens of verhuisgegevens relatief makkelijk tussen huisartsen, praktijken en HAP’s
konden worden uitgewisseld. Dat is tussen ziekenhui-
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PIM VOLKERT

VOLKERT@NICTIZ.NL

zen nog niet geregeld. De komst van de Wegiz, de Wet
op Gegevensuitwisseling in de Zorg, zal daar zeer
waarschijnlijk verandering in brengen. Deze wet stelt
dat bepaalde gegevensuitwisselingen tussen zorgverleners verplicht elektronisch moeten verlopen.
Maar ook huisartsen moeten nog in actie komen. En
dat gebeurt gelukkig al. Hun informatie-uitwisselingen, de verwijzing van de huisarts naar de medisch
specialist en het ontslagbericht van de specialist voor
de huisarts worden van Eenheid van Taal voorzien. De
medisch specialist ziet de verwijzing binnenkomen.
Die is nu wel digitaal, maar hij kan er niets anders
mee dan van het scherm lezen. Wellicht dat hij de ingangsklachten overtypt, maar dat is het.
Hoe ontslagberichten bij de huisarts aankomen behoeft hier natuurlijk geen uitleg. Maar hoe handig zou
het zijn als relevante informatie met een paar klikken
in het eigen dossier in de juiste velden met de eigen
termen (en codes) terecht zou komen? Niet alleen
werkt dat sneller, het voorkomt ook fouten bij het
overtypen.
Inmiddels kunnen steeds meer patiënten inloggen in
een ziekenhuisportaal en soms ook al in hun PGO
(persoonlijk gezondheidsomgeving) om diagnoses, in-
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Pim Volkert

grepen en medicatie in te zien. In toenemende mate
lezen patiënten deze termen en beschrijvingen in de
‘taal van de patiënt’. Sommigen noemen dit ook wel
lekentaal, wij spreken liever van ‘patiëntvriendelijke
termen’.
Ook huisartsen gebruiken in toenemende mate patientportalen. Nu moeten we er nog voor zorgen dat
voor één aandoening bij een patiënt, ook overal dezelfde patiëntvriendelijke term getoond wordt aan de
patiënt. Dat wil zeggen: in alle portalen en persoonlijke gezondheidsomgevingen die de patiënt gebruikt.
Het gaat immers om een en dezelfde patiënt die zich
steeds vaker in een netwerk van verschillende zorgverleners en zorginstellingen bevindt. Ook hier is dus
Eenheid van Taal noodzakelijk. Het wordt voor de patiënt namelijk mogelijk om over één aandoening alle
informatie bij elkaar te zien. Bijvoorbeeld van de
huisarts, medisch specialist en fysiotherapeut.

Hoe je Eenheid van Taal ‘maakt’

Op de achtergrond werken we hard om Eenheid van
Taal voor elkaar te krijgen. Een hele klus. Met ons
team van medische terminologen werken we bijvoorbeeld samen met partijen als het NHG, verpleegkundigen, ziekenhuizen en fysiotherapeuten om de verschillende vaktalen aan elkaar te knopen. En steeds

vaker doen we dat ook met vertegenwoordigers van patiënten. Kanker.nl is daar een
mooi voorbeeld van. Zij helpen ons aan
patiëntvriendelijke termen en beschrijvingen voor de negen meest voorkomende
oncologische aandoeningen.
Bij Nictiz staan we aan de lat om data, oftewel gezondheidsgegevens, in de verschillende informatiesystemen herbruikbaar te
maken. Voor overdracht, voor onderzoek
en voor slimme software, zoals kunstmatige intelligentie. Hierbij maken we gebruik
van de internationale terminologieën van
LOINC en SNOMED. Beide hebben we geschikt gemaakt voor Nederland. Bij LOINC
gaat het om de labtests en bij SNOMED
om de andere medische begrippen. Bij
SNOMED hebben we het over 275.000
medische begrippen, waar elk half jaar
nieuwe begrippen bijkomen. SNOMED en
LOINC vormen de basis van internationale
standaarden waarmee verschillende andere nationale en internationale standaarden
met elkaar gekoppeld kunnen worden. Zoals de ICPC-tabellen voor huisartsen en de
ICD-10 voor ziektestatistieken.
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De vaktaal van de huisarts
Door nieuwe medische inzichten zullen ook de
huisartsen behoefte hebben om de nieuwe medische begrippen die daar bijhoren, vast te leggen in hun dossier. Dat vraagt om samenwerking met het NHG en het terminologieteam bij
Nictiz. Het uitgangspunt is wat ons betreft de
zorgprofessional die adequaat dossier moet
kunnen voeren. Wij volgen daarin.
Om Eenheid van Taal te creëren is de hulp van
huisartsen nodig. Bijvoorbeeld om mee te helpen de voorgestelde koppelingen tussen ICPC
en SNOMED te valideren. Of tussen Tabel XX
en LOINC. LOINC gaat over de labtests. Het is
dus goed mogelijk dat het NHG of mijn team
straks huisartsen zoekt om ons te helpen. Zoals
gezegd zullen de meeste huisartsen er in eerste
in instantie niet heel veel van merken. Op het
moment dat u merkt dat het makkelijker is de
gegevens uit een ontslagbrief of labuitslag in
uw eigen dossier te verwerken, hebben wij ons
werk goed gedaan. Waarschijnlijk zijn we dan
alweer druk bezig om Eenheid van Taal te creëren tussen andere beroepsgroepen in de zorg
of het sociaal domein.

Zoals eerder gezegd houdt elke professie zijn eigen
vaktaal. Er komen immers geen nieuwe lichaamsdelen
of ziektebeelden bij door Eenheid van Taal. Dat maakt
ons werk soms ook wel een beetje ondankbaar. Als wij
(de betrokken partijen) ons werk goed doen, merkt
een huisarts er in eerste instantie niet veel van. Een
medisch specialist daarentegen wel, die ziet ‘opeens’
dat hij een verwijzing makkelijker in het EPD kan verwerken. Ook onderzoekers merken het: zij krijgen veel
betere data uit het zorgnetwerk zonder dat ze daar allerlei capriolen voor hoeven uit te uithalen.
Huisartsen profiteren ook van Eenheid van Taal. Bijvoorbeeld wanneer zij de relevante gezondheidsgegevens uit ontslagbrieven van medisch specialisten kunnen overnemen in de betreffende velden in hun HIS.
Om dit mogelijk te maken koppelen we (de vakterm is
‘mappen’) medische begrippen uit SNOMED aan de
NHG-tabellen, zoals de ICPC-tabel. Een heel precies
werkje, waarbij ons team een bepaalde koppeling
voorstelt en een zorgverlener gevraagd wordt de koppeling te valideren.

Hoe werkt Eenheid van Taal?

Als sportduiker heb ik een duikopleiding gedaan en
daarvan zijn duikongevallen een belangrijk onderdeel.
Bijvoorbeeld een klaplong, een van de meest voorkomende duikaandoeningen, waarover je tijdens de opleiding dus veel moet leren. Zoveel dat je op een gegeven moment weet dat het om een pneumothorax gaat.
In SNOMED ziet dat er dan zo uit (zie figuur 1).

Figuur 1. Voorbeeld van een pneumothorax in www.SNOMEDbrowser.nl
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‘Eenheid van taal hebben we nodig om echt te gaan samenwerken in de zorg en uit de
silo’s te komen. Het betekent niet dat we altijd exact dezelfde taal spreken, elke specialisme heeft immers ook zijn eigen vocabulaire, maar we moeten wel afspraken hebben over wat dan de vertaling is. Vertaling geeft echter ook altijd enige ruis, dus daar
waar we echt dezelfde taal kunnen spreken, moeten we dat ook doen. Dat zal onze
mogelijkheden verruimen, van binnen de huisartsenzorg in Nederland naar de gehele
zorg, misschien wel wereldwijd.’

Mariëtte Willems huisarts, CMIO Stichting LEGIO, voorzitter CMIO Netwerk Eerste Lijn

Ook is te zien in welke subsets pneumothorax voorkomt. Subsets, ook wel referentiesets genoemd, worden voor een specifiek doel of doelgroep samengesteld. SNOMED bevat circa 120.000 aandoeningen
en klachten. Per beroepsgroep worden dan interna
tionale of nationale sets met relevante begrippen
samengesteld. In dit voorbeeld zijn dat de Pathologieset, de DHD Diagnosethesaurus (set van diagnoses die
in de Nederlandse ziekenhuizen gebruikt wordt) en
de internationale huisartsenset. Die laatste is waarschijnlijk erg vergelijkbaar met de Nederlandse ICPCtabel van NHG.
Ook is te zien dat er nog veel varianten (‘kinderen’)
van de pneumothorax zijn. Om te beginnen de acute
en chronische varianten. Voor de gemiddelde huisarts

volstaat pneumothorax ook prima voor deze specifiekere varianten, te coderen met de ICPC-code R99.04.
Op www.nictiz.nl/evtdemo kunt u dit zelf proberen
(zie figuur 2).
Probeer gerust ook een aantal andere termen in het
scherm van de huisarts (links), medisch specialist
(rechts) of de patiënt (in het midden). U zult zien
dat er vaak een vraagteken verschijnt. Dat komt omdat het koppelen (mappen), nog niet voltooid is.
Bij de medisch specialist ziet u ook de ICD-10-code
staan. ICD staat voor de International Classification for
Diseases. Dit terminologiestelsel wordt gebruikt om
mortaliteits- en morbiditeitsstatistieken naar het CBS
te sturen. SNOMED is ook gemapt naar ICD-10.

Figuur 2. Demonstratie van Eenheid van taal op www.nictiz.nl/evtdemooorbeeld van een pneumothorax in www.SNOMEDbrowser.nl

Om te lezen
RIVM-rapport 2018-001 – Eenheid van Taal in de Nederlandse zorg
www.nictiz.nl/nieuws/belangrijke-stap-in-digitale-gegevensuitwisselingtussen-huisarts-en-ziekenhuis/
www.snomed.nl
Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg
www.nen-egiz.nl/

Pim Volkert houdt zich als
teamleider van het Nictiz
Terminologiecentrum bezig
met het gebruik van (medische) terminologieën in informatiesystemen.
Hij coördineert onder andere de nationale ontwikkelingen rond SNOMED. Internationaal is hij
actief als rapporteur van het eHealth Network
Subgroup on Semantics. Als opleider is hij betrokken bij de opleiding Klinische Informatica
aan de TU Eindhoven. Hier leidt Pim klinische
informatici op, en verzorgt hij trainingen voor
de leergang voor CMIO/CNIO’s en ook die
voor CMIO’s van de eerstelijnszorg. Zijn grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat informatiesystemen zorgverleners daadwerkelijk helpen hun werk beter uit te voeren. De 27 jaar
ervaring bij ziekenhuizen en leveranciers helpen hem daarbij.

FOTO: EELKJE COLMJON

Pim Volkert
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Wist u dat u met VIPLive slimmer kunt
samenwerken, voor en mét patiënten?
In VIPLive, het regionale gezondheidsplatform,
staat u als huisarts en regievoerder centraal. VIPLive
biedt u meer dan declareren. Het biedt ook inzicht
in uw populatie en u kunt samenwerken met uw
ketenpartners via chats, consultaties en verwijzingen.
VIPLive verbindt processen en systemen, overal waarbij
de samenwerking van huisartsen met zorgverleners

VIPLive voor slimmer
samenwerken

meerwaarde heeft. Daarbij is het HIS de belangrijkste
bron voor zorgregistratie en worden patiënten
desgewenst, eenvoudig betrokken.
VIPLive ondersteunt u op maat. Neem contact op met
een van onze consultants of vraag een demo aan om
ùw programmatische zorg en regionale samenwerking
slimmer te organiseren.
Surf

www.viplive.nl/huisarts

Mail info@viplive.nl
Bel

0800 - 5281020

Wij verzenden jouw mailing

Met ons online portaal helpen we jou op een efﬁciënte
manier b� het opstellen en verzenden van de jaarl�kse griep
en pneumokokken mailing
• Ongeacht jouw HIS leverancier
• Regie over jouw brief en het verzendmoment
• Gemakkel�k; van opstellen tot verzenden
• Efﬁciënt; zowel in t�d als kosten
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Scan de QR-code
en neem contact
met ons op

Hoe ik doktersassistente werd
Weinig mensen die ik ken konden zo ontwapenend zijn als Hans. Hij had een soort
onthutsend direct gedrag dat je dat vaak bij kinderen tegenkomt. En Hans was
een volwassen man. Een huisarts ook. Misschien dat hij daarom wegkwam met
vragenstellen op het onbehoorlijke af. Daar stond tegenover dat hij zelf nauwelijks
geheimen had. Of, als hij die wel had, ze gewoon vertelde. Soms met lichte gêne
en twijfel, maar meestal een beetje gniffelend. Alsof hij het zelf niet geloven kon
dat iemand van zijn leeftijd nog geheimen had, en daarover nog schaamte kende
ook.
Omdat ik pas laat carrière maakte als doktersassistente, leerde ik Hans ook laat in mijn leven kennen. Hij
was het die mij op weg hielp, zoals hij ook een andere
dame op leeftijd een kans bood. Zij had een jarenlange
loopbaan opgebouwd tussen de kledingrekken van een
dameszaak. Mijn werkervaring lag ook ver verwijderd
van alles wat met de zorg te maken had.
Op de dag dat ik bij hem solliciteerde, kleedde ik me in
wit. Ik hoopte, denk ik nu, iets verpleegsterachtigs uit
te stralen. Hans nam me aan, zonder dat ik een adequate opleiding tot doktersassistente had. In die periode dweepte ik nog met het willen schrijven van een
groot meesterwerk. Hij prikte daar – met zijn jarenlang
opgebouwde mensenkennis – dwars doorheen en investeerde in me door me de eenjarige doktersassistentopleiding te laten volgen. Nadat ik die had behaald,
noemde hij me soms zuster Myrte. Nog steeds weet ik
niet of dat per se complimenteus bedoeld was, maar ik
mis het wel.
Toen Hans met pensioen ging, had ik naar een andere
praktijk kunnen overstappen. Mijn ‘terugbetaaljaren’
zaten erop. Dat was bij de dameskledingverkoopas-

sistente nog niet het geval. Toch vertrok zij en bleef ik,
in zekere zin uit loyaliteit aan Hans. Hij had een mooie
praktijk opgebouwd en bovendien waren de twee
nieuwe opvolgsters prima huisartsen.
Patiënten konden al die 35 jaar dat hij als huisarts
werkzaam was, rekenen op een grote portie empathie.
Met 68 jaar ging hij met pensioen. Hij verhuisde van
zijn aan de rand van de stad gelegen boerderij naar
een woning in de stad. In de begintijd van zijn pensioen wist hij zich nuttig te maken als invalarts op zijn
oude praktijk. Soms ook elders, maar dat had niet zijn
voorkeur. Het idee om ‘uitgerangeerd’ ergens te verpieteren ging hij met man en macht tegen, onder meer
door zijn werkzame leven voort te zetten bij het Expertisecentrum Euthanasie. Hier kwamen mensenkennis
en levenservaring samen – Hans kon dit. Maar hieraan
kwam door zijn plotselinge overlijden abrupt een eind.
Ik zou wat graag grootser en meeslepender over hem
willen schrijven. Maar ik ben nu eenmaal, mede door
hem, doktersassistente geworden en geen auteur van
bestsellers.
Tekst-ster@ziggo.nl
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PATIËNTEN EN HUN DOSSIERS OP DE TOCHT

Help, de huisarts stopt
en heeft geen opvolger

Jarenlang leverde de bewaarplicht voor patiëntendossiers nauwelijks problemen op. Als een huisarts
stopte met werken, nam een opvolger de honneurs
waar. Maar wat te doen als er geen opvolger is? Die
situatie doet zich in perifere regio’s met enige regelmaat voor. Ook in Midden-Limburg worstelden regiomanagers, zorgverleners en de zorgverzekeraar met
1300 patiënten en evenzovele dossiers die een goed
heenkomen zochten. Op de valreep bood de online
huisartsenpraktijk Arene uitkomst. Roelf Norg, huisarts te Haelen en medisch manager bij zorggroep Meditta: ’Zonder hun tussenkomst hadden we met de
handen in het haar gezeten.’

E

ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

en kleine apotheekhoudende huisartspraktijk
in Midden-Limburg. De betreffende huisarts
is op leeftijd en geeft aan per 1 januari 2022
te stoppen met werken. Een opvolger wordt niet gevonden, temeer daar de praktijk met 1300 patiënten
nauwelijks rendabel is. Wat te doen? De huisarts besluit dat zijn patiënten hun dossiers bij hem kunnen
ophalen, zodat ze hun medische informatie aan een
nieuwe huisarts kunnen overhandigen. ‘Dat is niet
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volgens het boekje’, zegt Roelf Norg, huisarts in de
betreffende regio. ‘Patiëntendossiers kunnen op deze
manier al snel zoek raken. We tobden natuurlijk ook
over de patiëntenzorg, want 1300 mensen zaten
opeens zonder huisarts.’

Kort dag

Tot begin december van het vorige jaar werd naarstig gezocht naar een uitweg, het liefst in de vorm
van voortzetting van de huidige praktijk. De regiomanagers, zorgverzekeraar CZ en ook de Inspectie
werden daarbij ingeschakeld. Toen alle mogelijke
oplossingen waren afgevinkt, suggereerde zorgverzekeraar CZ om bij de online huisartsenpraktijk Arene aan te kloppen. ’Het was kort dag’, zegt Norg, ‘we
hadden nog amper een maand te gaan. Arene is een
internetpraktijk, die onlangs in onze regio van start
is gegaan. Ze werken samen met een huisarts, die de
fysieke beoordeling voor zijn of haar rekening neemt
en oren uitspuit, longen beluistert. Alle patiëntendossiers zijn naar Arene overgeheveld en daar bewaard en beheerd. Een tijdrovende klus, ook omdat
de patiënten snel en goed geïnformeerd moesten
worden.’

Handen ineen

‘In regio’s waar een huisartsentekort is, zorgen wij
ervoor dat mensen toch huisartsgeneeskundige zorg
kunnen krijgen,’ zegt Jasper Schellingerhout, huisarts en initiatiefnemer van Arene. ‘Zestig tot 70 procent van alle binnenkomende zorgvragen kan via

technieken zoals beeldbellen worden afgehandeld.
De zorgverzekeraar heeft ons en de huisartsen in de
omgeving gevraagd om de handen ineen te slaan,
zodat we die 1300 patiënten, in afwachting van een
definitieve oplossing, zorg konden bieden. Daar hebben we met z’n allen de schouders onder gezet. Wat
betreft capaciteit kon Arene dat wel bolwerken. We
hadden alleen geen tijd voor conversie, zodat alle
1300 dossiers handmatig overgezet moesten worden. Een fikse klus.’

steld, omdat het dorp zijn dorpsdokter kwijt was. Heel
begrijpelijk. Ik gun iedereen een fysieke huisarts om
de hoek.’

Internetdokter

‘IK GUN IEDEREEN
EEN FYSIEKE HUISARTS
OM DE HOEK’

De patiënten kregen te horen dat ze voorlopig bij een
online huisarts werden ondergebracht. De reacties liepen uiteen. Schellingerhout: ‘Een deel van de mensen
vond het prima, zij waren al lang blij dat er een oplossing was bedacht. Anderen vonden het helemaal niks.
Op zo’n andere manier zorg ontvangen, daar zaten ze
niet op te wachten. Ze waren natuurlijk ook teleurge-

Tussenstation

Inmiddels heeft het merendeel van de patiënten een
nieuwe huisarts gevonden. ‘We verwachten’, zegt
Schellingerhout, ‘dat per 1 juli iedereen die dat wil
een andere huisarts heeft. Het is denkbaar dat een

Jasper Schellingerhout
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Vacature
hoofdredacteur
Ben je geïnteresseerd in de ontwikkelingen binnen de eerstelijns-ICT? Heb je daar ideeën over en
wil je graag huisartsen en hun personeel informeren over de zo belangrijke zaken rond de HISsen
en andere ICT-gerelateerde onderwerpen? Dan ben jij misschien onze nieuwe hoofdredacteur.
Wat ga je doen?
Samen met een enthousiaste redactie, hulp van het redactiebureau en onze freelanceschrijvers zorg je voor een
mooie uitgave van SynthesHis. Periodiek komt de redactie
bij elkaar om de content voor het volgende nummer te
kiezen. Welke onderwerpen zijn geschikt en vooral nuttig
voor onze doelgroep? Je draagt – samen met de overige
redactieleden – onderwerpen aan en neemt beslissingen.
Bewaken van de financiën van het blad is natuurlijk een
taak van de hoofdredacteur.
Wat zoeken we?
Een enthousiaste collega met affiniteit voor zowel huisartsen-ICT als het maken van een periodiek. Iemand met visie, die meedenkt over de ontwikkeling en vorm van het
blad. Iemand die bereid is leiding te geven aan de redactie
en het redactiebureau, en goed kan samenwerken.

Over SynthesHis
SynthesHis verschijnt driemaal per jaar en is sinds 22 jaar
het tijdschrift voor huisartsenpraktijk en informatisering.
Het besteedt aandacht aan nieuwe ontwikkelingen en bevordert samenwerking op het gebied van ICT voor huisartsen. ICT is al jaren onmisbaar gereedschap voor de dagelijkse praktijk. Het blad wordt gemaakt in opdracht van de
gebruikersverenigingen van vijf HIS-pakketten, te weten
MicroHIS, OmniHis, CGM HUISARTS, Promedico ASP en
Promedico VDF. De redactie is onafhankelijk.
Tijdsbesteding: ongeveer 20 uur per 3 maanden.
Vergoeding: marktconform.
Zie jij jezelf als de nieuwe hoofdredacteur? Of heb je
toch nog wat vragen? Stuur je sollicitatie en/of vragen
naar secretariaat@nedhis.nl. We nemen dan zo spoedig
mogelijk contact met je op.

kleine groep patiënten bij ons in zorg blijft, maar dat
is niet ons streven. Het is ons doel om in te springen
op plekken waar vanwege een huisartstekort problemen ontstaan. De ene keer is dat in een snelgroeiende gemeente, waar een patiëntenstop is afgekondigd. Op andere momenten leveren we zorg aan arbeidsmigranten of werken we in opvanglocaties voor
Oekraïense vluchtelingen. Het probleem is in Nederland alom aanwezig. In Midden-Limburg hebben we
gefungeerd als tussenstation. Daardoor ontstond er
tijd en ruimte om in de bestaande praktijken extra
capaciteit te creëren. Intussen verzorgden wij het beheer van de dossiers, zodat we die netjes konden
overdragen aan de nieuwe huisarts.’

Geen waterdichte regels

Het Limburgse voorbeeld bewijst eens temeer welke
problemen zich voordoen als een stoppende huisarts
geen opvolger vindt. Hoe vergaat het de patiënten?
Wat gebeurt er met de medische dossiers? Twintig
lange jaren blijft de stoppende huisarts verantwoordelijk voor het bewaren en beheren ervan. Wat gebeurt er als zo iemand vroegtijdig overlijdt? Of een
wereldreis maakt en geruime tijd in de binnenlanden van Borneo ronddoolt? De BIG-registratie verliest? Op dit terrein zijn er vooralsnog geen waterdichte en werkzame regels, weten ingewijden bij het
KNMG. Beleidsmedewerkers van de LHV zijn hier-

over in gesprek met het Ministerie van VWS en de
zorgverzekeraars.

Uniforme ICT-oplossing

De afgelopen jaren hebben de drie partijen meerdere
keren rond de tafel gezeten. ‘De problemen rond het
dossierbeheer belanden nu ten onrechte op het bord
van de huisarts die stopt en geen opvolger heeft’, beaamt een woordvoeder van de LHV. ‘De oorzaak ligt
bij de landelijk wettelijke verplichting, die niet altijd
realistisch en haalbaar is. Daar moet dus ook de oplossing gezocht worden. Wij bepleiten een uniforme ICToplossing voor het hele land om in dit soort gevallen
dossiers te kunnen beheren. We willen daarbij uitzoeken of het mogelijk is om regionaal toegang te krijgen
tot de landelijk opgeslagen dossiers, zonder dat daarmee de verantwoordelijkheid voor het beheer regionaal komt te liggen.’

Werk aan de winkel

Een concrete oplossing laat vooralsnog op zich
wachten. De coronapandemie en de daaraan
verbonden ICT-werkzaamheden hadden de afgelopen periode alle prioriteit. De LHV geeft aan dat
het belangrijk is om dit thema snel en gezamenlijk
op te pakken. Werk aan de winkel voor overheid,
zorgverzekeraars, ICT-leveranciers en huisartsverenigingen.

‘1300 MENSEN ZATEN OPEENS ZONDER HUISARTS’
Roelf Norg
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SLIMME MEDICATIEBEWAKING

Minder meldingen
met medisch farmaceutische beslisregels
Zo, nog even een recept maken. Diclofenac-natriumtablet msr 25 mg 3x per dag. Omeprazol
heeft ze al, dus dat hoeft er niet bij. Klaar. ‘Mevrouw, het recept is naar de apotheek gestuurd.
Ik wens u veel beterschap toe, en tot ziens.’ Wat
heeft het voorgaande met medisch farmaceutische beslisregels te maken? Alles, want de check
die op de achtergrond heeft plaatsgevonden,
heeft dankzij verbeteringen van die check nu
juist géén signaal opgeleverd.
LEONORA GRANDIA

H

LEONORA.GRANDIA@Z-INDEX.NL

et is een dagelijks terugkerend fenomeen,
de meldingen op het scherm bij het voorschrijven van medicatie. Het is de medicatiebewaking die zijn werk doet, gebaseerd op de
G-Standaard. De afgelopen jaren is aan de verbetering van deze medicatiebewaking gewerkt door de
medicatiebewaking slimmer te maken met medisch

MFB’S GEVEN EEN
INHOUDELIJKE VERBETERING
VAN DE SIGNALERING
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farmaceutische beslisregels (MFB’s). U hebt daar
al eerder over kunnen lezen in SynthesHis en in dit
artikel krijgt u een update. Ook leest u hoe dit in de
praktijk werkt, want daar gaat het uiteindelijk om.

De laatste ontwikkelingen

MFB’s zijn een vernieuwing van de medicatiebewaking. Die vernieuwing bestaat eruit dat allerhande
patiëntgegevens bij de medicatiebewaking betrokken
kunnen worden, waardoor de signalering specifieker
op de patiënt wordt toegesneden. Zo kunnen bijvoorbeeld de leeftijd, labwaarden, indicaties en de
aan- of afwezigheid van comedicatie bij de signalering worden betrokken. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds om overbodige signalen te kunnen
wegvangen, zodat er alleen signalen overblijven die
er echt toe doen. En anderzijds om risicosituaties te
kunnen detecteren waar dat in de klassieke bewaking niet mogelijk was.
Waar staan we nu met deze ontwikkeling? Welke
verbeteringen zitten al daadwerkelijk in de G-Standaard, en wanneer krijgt u wat in uw HIS?

Verbeteringen

In tabel 1 kunt u zien welk soort MFB’s er momenteel in de G-Standaard zijn opgenomen. Twee belangrijke verbeteringen zijn de bewaking op verminderde nierfunctie en de maagbescherming.
Zo is de bewaking op verminderde nierfunctie verbeterd doordat deze nu op de e-GFR is gebaseerd in
plaats van op de contra-indicatie, met adviezen uitgesplitst per klaringsrange. Als de nierfunctie niet

Tabel 1. Overzicht van MFB’s in de G-Standaard

bekend is wordt rekening gehouden met de leeftijd
en met het feit of de patiënt chronisch vijf of meer
middelen gebruikt, zoals de NHG-Standaard Chronische Nierschade adviseert.
De MFB Maagbescherming controleert overeenkomstig de NHG-Behandelrichtlijn Preventie van maagcomplicaties door geneesmiddelgebruik of iemand
bij gebruik van een middel dat de maag- of darmwand aantast in aanmerking komt voor maagbescherming op basis van leeftijd of andere risicofactoren. En of dit er al bij wordt gegeven of niet, want
juist dát betekent dat onnodige signalering achterwege blijft. Enkele interacties die over maagbescherming gaan, zijn in deze MFB opgenomen.
MFB’s vormen niet alleen een inhoudelijke verbetering van de signalering, maar brengen ook andere
vernieuwingen met zich mee.
In de MFB’s wordt aangegeven op welk moment dat
de MFB moet worden doorlopen. Bijvoorbeeld bij
het staken van een middel, als het staken van het
ene middel effect heeft op een ander middel dat de
patiënt gebruikt. In dit geval is in de MFB aangegeven dat deze bij het staken van het relevante middel
doorlopen moet worden. Dit sluit ook heel mooi aan
bij het medicatieproces, dat voorziet in het kunnen

vastleggen van een stop-medicatieafspraak.
Ook kan het van belang zijn om een MFB opnieuw
te doorlopen als er wat in de situatie van de patiënt is
veranderd. Bijvoorbeeld op het moment dat u een
contra-indicatie vastlegt, want misschien gebruikt de
patiënt medicatie die niet of niet met de standaarddosering gebruikt mag worden.
Als MFB’s gebruikmaken van patiëntgegevens, is het
natuurlijk ook de vraag hoe de koppeling is tussen
de MFB en deze patiëntgegevens. Voor de contra-indicaties is dat niet anders dan zoals het altijd was:
de MFB linkt naar de vastgelegde contra-indicatie,
en de contra-indicatie kan vastgelegd worden met
behulp van een koppeltabel met de ICPC-code.
Voor het gebruik van labwaarden of indicaties is een
koppeling opgenomen tussen de zogenaamde ‘bouwsteen’ van de MFB voor zo’n gegeven en de NHGlabcodetabel c.q. de ICPC-code. Deze koppeling
wordt in samenwerking met het NHG onderhouden.

Bouwstenen

Wat vergt het van de HISsen om MFB’s te implementeren? Best veel. Om MFB’s te kunnen gebruiken,
moeten ze de vraag- en antwoordstructuur inbouwen. Dat is de grootste klus. En daarnaast is er voor
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elk soort gegeven dat een MFB kan uitvragen, een
zogenaamde ‘bouwsteen’ gemaakt. Een bouwsteen
voor leeftijd, een bouwsteen voor e-GFR, een bouwsteen voor het zoeken in de actuele medicatie, enzovoort. Elk van deze bouwstenen vergt een aparte implementatie. Het implementeren hiervan betekent
ontwikkeltijd.
Het bedenken van de bouwstenen en een goede aansluiting hiervan bij de softwaresystemen, vraagt een
nauwe samenwerking tussen de bedenkers van de
MFB’s en de softwareleveranciers. Het afgelopen jaar
is er op dit vlak hard gewerkt, en zijn gezamenlijk de
exacte definities van de bouwstenen opgesteld. Ook
is de set van bouwstenen vastgesteld die in MFB’s
gebruikt kunnen worden. Zodoende sluit de bedoeling van de MFB zo goed mogelijk aan bij de mogelijkheden van de software, wat de functionaliteit
voor u in de praktijk weer ten goede komt.

De praktijk

Mooi verhaal, maar wat levert dit nu écht op voor de
praktijk? Hanneke Tan, apotheekhoudend huisarts te

OM MFB’S TE KUNNEN GEBRUIKEN, MOETEN HISSEN
DE VRAAG- EN ANTWOORDSTRUCTUUR INBOUWEN
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Nieuwe Tonge vertelt daarover het volgende.
‘Als Promedico VDF-gebruiker hadden we de luxe dat
de MFB’s al vroeg waren geïmplementeerd. Voordat
we deze MFB’s hadden, kregen we platte tekst waarin de diverse keuzen stonden. Met het Zorg Registratie Systeem (ZRS) kon de keuze vastgelegd worden.
Maar de bewaking keek niet in het huisarts- of apotheeksysteem, dat moest de gebruiker zelf doen,
maar werd er wel op attent gemaakt. Met de ingebruikname van de MFB’s kijkt de bewaking wél in
het systeem, en dat levert tijd op en veel minder ergernis.
Een voorbeeld hiervan is bij ouderen het voorschrijven van NSAID’s. Dan wordt altijd gecheckt of er ter
preventie een maagbeschermer moet worden voorgeschreven. In het ZRS kreeg je wel een melding,
maar moest de gebruiker nog even checken of die er
al was of nog voorgeschreven moest worden. De
MFB checkt dit zelf. Als de voorschrijver een NSAID
voorschrijft, dan wordt er in het systeem gecheckt of
er al een maagbeschermer wordt gebruikt. Is deze al
aanwezig, dan krijgt de gebruiker geen melding
mee. Overigens zijn de MFB’s wel in te zien. De gebruiker kan afgehandelde MFB’s altijd inzien, maar
hoeft geen nutteloze medicatiebewakingsmeldingen
door. Te veel meldingen maakt de gebruiker onoplettender, dus is het goed dat deze medicatiebewakingssignalen niet meer afgehandeld moeten worden.’

Je leven leven
zoals jij dat wil
Even voor achten snel ik naar boven.
ReumaNederland trakteert deze avond
op een informatief programma, online.
Een cadeau aan alle collectanten. Het
programma gaat over artrose: het thema tijdens de collectecampagne in
2022.
Presentatrice Anita Witzier is ambassadeur voor ReumaNederland en ervaringsdeskundige. Zij leidt de avond, ik luister graag naar haar. ‘Artrose kan je leven tot stilstand brengen. Vanavond zal Jill Erens, boegbeeld
in de campagne, dat persoonlijk toelichten. Daarnaast zullen aan het woord komen prof.dr. Margreet Kloppenburg, reumatoloog, Leiden UMC, en
prof.dr. Lodewijk van Rhijn, orthopedisch chirurg,
UMC Utrecht.’ Er luisteren en kijken bijna tweehonderd collectanten.
Reumaoffensief
Margreet Kloppenburg, hoogleraar reumatologie,
speelt een belangrijke rol in het reumaoffensief
dat ReumaNederland is gestart. Vanavond vertelt
zij in gewonemensentaal. Wat is artrose eigenlijk
en waarom verdient het meer aandacht?

Volksvijand nummer een
Wij vewachten dat in 2040 2,3 miljoen mensen leven met artrose, aldus Kloppenburg. ‘In 2020 wa-

ren dit er ruim 1,5 miljoen. Daarom zeggen
wij: artrose moet volksvijand nummer 1
zijn. Daar moeten wij echts iets aan doen.’
Een hoofdrol in de collectecampagne
speelt de 29-jarige Jill Erens uit Limburg.
Zij toont in woord en beeld de impact
van artrose op haar leven. Witzier: ‘Wat
motiveerde jou om ja te zeggen toen je
hiervoor werd gevraagd?’ Erens: ‘Ik heb ja
gezegd omdat ik via deze campagne veel
mensen bereik. Omdat ik zo help geld in te zamelen en omdat ik wil benadrukken dat artrose
geen ouderdomsziekte is.’
Erens: ‘Ik merkte pijn bij en na het voetballen. Een
paar operaties blijken geen blijvende oplossing.
Het eindstation zal een prothese zijn, maar daarvan is de levensduur beperkt. Sporten is mijn grote gemis. Winkelen of tuinieren moet ik plannen
met daarvoor en daarna rust. Mijn wens voor de
toekomst is dat je kunt genezen van artrose, zodat
je je leven kunt leven zoals jij dat wil.’
Behandeling is nog geen genezing
Lodewijk van Rhijn (orthopedisch chirurg) is Het
Beweeghuis gestart: een zorgnetwerk in Maastricht-Heuvelland voor mensen met beweegklachten. Medisch specialisten van het Maastricht UMC,
huisartsen, fysiotherapeuten en beweegcoaches
werken in dit netwerk intensief samen, voor de
best mogelijke beweegzorg en -begeleiding. Op de
vraag: ‘Waar staan we nu?’, antwoordt Van Rhijn:
‘We zitten in de fase van symptoombehandeling,
kijk maar naar Jill. Behandeling is tot nu toe geen
genezing. Het is een zoektocht om te komen tot
middelen die het ziekteproces kunnen remmen,
stoppen of omdraaien.’
Klokslag negen sluit Anita Witzier een onderhoudend, boeiend en informatief uur af. Een mooi
cadeau.
info@niccommunicatie.nl
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‘Artrose is een vorm van reuma. Deze vorm kan in
elk gewricht optreden, maar relatief vaak aangedaan zijn knie, heup, grote teen, vingers, de onderrug en de nek. Kraakbeen daar wordt brokkelig
en gaat achteruit in kwaliteit.’ Kloppenburg benadrukt dat het geen gewrichtsslijtage is. ‘Artrose
ontstaat doordat je gedurende je leven beschadigingen oploopt. Kleine, doordat je je bijvoorbeeld
verstapt en grote, bijvoorbeeld door een sporttrauma. Je lichaam gaat repareren, maar daar raakt de
balans zoek. Door die verstoorde balans ontstaat
artrose in een gewricht.’

UNICATIE.NL

INFO@NICCOMM

Het declareren van verrichtingen is een maandelijks terugkerend proces in de
huisartsenpraktijk. Of beter gezegd, dagelijks terugkerend, want bij iedere handeling moet nagedacht worden of deze ‘declarabel’ is. Het lijkt dus routine,
maar het is goed om af en toe eens stil te staan bij de ingeslepen patronen. Doet
iedereen het goed?

Declareert u wel
op de juiste wijze?
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

Om na te gaan of u op de juiste wijze declareert is
de Vektis-praktijkspiegel (www.vektis.nl/huisartsenzorg) een goede start. Hier ziet u de door uw praktijk gedeclareerde zorg in 2020, afgezet tegen de
verwachtingen op basis van de samenstelling van uw
praktijkpopulatie. Het is natuurlijk geen directe afspiegeling van uw declaratiegedrag, maar grote verschillen kunnen wel een aanleiding zijn er eens naar
te kijken. Hebt u relatief weinig lange consulten en
veel reguliere consulten gedaan? Dan kan het zijn
dat u inderdaad snel en effectief gewerkt heeft, maar
het is ook mogelijk dat u aan het eind van het consult beter op de klok moet kijken voordat u een verrichting invoert. In enkele HISsen wordt de tijdsduur
dat een dossier geopend is bijgehouden, ook is het
mogelijk om een timer op uw pc te laten meelopen.
Ook voor de M&I-verrichtingen is te zien hoeveel u
er gedeclareerd hebt in vergelijking met de verwachting. Worden er in uw praktijk inderdaad weinig therapeutische injecties (cyriax) gezet of wordt vergeten de bijpassende verrichting in te voeren?
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De zorgverzekeraar kan de praktijkspiegel overigens
aangrijpen om eens met u te komen praten wanneer
u met uw verrichtingen ver boven de verwachtingen
uitstijgt…

Dubbele verrichtingen

Tot twee jaar geleden mocht u per patiënt maar één
verrichting per dag declareren. Dat is nu aangepast.
Voor ieder apart contact met de praktijk mag een
consult gerekend worden als het ook om aparte
klachten gaat. Bijvoorbeeld wanneer iemand in de
ochtend op het spreekuur komt voor rugklachten en
’s middags de assistentezijn oren uitspuit. U rekent
twee keer een consult, waarbij de tijdsduur leidend
is voor het type consult (korter dan 5 minuten,
tussen 5 en 20 minuten of langer dan 20 minuten).
Hetzelfde geldt als u in de ochtend telefonisch advies over rugklachten geeft.
Het is voor de declaratie niet van belang of een consult (gedefinieerd als antwoord op een gezondheidsvraag) op de praktijk, telefonisch, via beeldbellen of
via een e-consult wordt afgehandeld. De CTG-code
hangt af van de tijdsduur. Voor uw eigen overzicht is

het wel handig om in het HIS verschillende verrichtingencodes te gebruiken. U kunt bijvoorbeeld respectievelijk CN, TN, BN en voor de verschillende
vormen van contact met een duur tussen 5 en 20 minuten allemaal koppelen aan CTG-code 12011.

Bijzondere verrichtingen

Een verrichting zoals een therapeutische injectie
mag u los naast een consult rekenen wanneer u het
onderzoek en het advies om tot de injectie te komen
tijdens hetzelfde contact doet. Komt de patiënt enkele maanden later voor een herhaalinjectie, dan mag
u slechts de injectie rekenen. Hetzelfde geldt bij het
maken, interpreteren en bespreken van een ecg of
een chirurgische ingreep die u aansluitend aan de
indicatiestelling uitvoert.
De verrichtingen postoperatief consult, trombosebeen, verrichting ter vervanging van specialisten
bezoek, varices scleroseren en het aanmeten en
plaatsen van een pessarium zijn vervallen. U mag
echter voor al deze verrichtingen nog steeds een
lang consult (CTG-code 12001) rekenen, onafhankelijk van de werkelijke duur van het contact. Ook om
vergissingen te voorkomen is het verstandig om hier
weer aparte verrichtingencodes voor in uw HIS te
gebruiken.
Voor postoperatief consult thuis mag u een lange
visite rekenen (CTG-code 12003)

Intensieve zorg

Bij patiënten die van het CIZ een indicatie voor beschermd wonen of herstelzorg (de vroegere ZZP 5 of
hoger) hebben gekregen, mag u visites intensieve
zorg rekenen. Ook zolang zij in afwachting van opname nog thuis wonen. Zorg dat deze patiënten geoormerkt zijn met een pop-up of ruiter, zodat u de
juiste verrichting kunt invoeren.

DBC

Het is belangrijk om op te letten wie de betaler van
een verrichting moet zijn, de zorgverzekeraar of de
DBC/zorggroep. Het ene HIS heeft de default-instelling voor de vraag ‘verrichting valt onder DBC’ op
ja staan, een ander HIS op nee. Wijs waarnemers,

stagiaires en nieuwe medewerkers erop dat ze hier
alert op moeten zijn.

Inschrijftarieven

Tijdige ION-inschrijvingen zijn van groot belang voor
een goede afhandeling van inschrijftarieven. Zorg
voor protocollen met afvinklijsten of mutatielijsten
voor inschrijvingen, uitschrijvingen, geboorte, overlijden, verhuizen naar WLZ-instelling. Hiermee kunt u
borgen dat de inschrijfdatum in de praktijk juist
wordt ingevuld en tijdige ION-aanmelding wordt gedaan. Uitschrijving uit de praktijk is van belang om
de rompslomp van afgewezen declaraties te vermijden. Denk er bij het declareren van de inschrijftarieven ook aan om nog een run te draaien over het
voorgaande kwartaal om pasgeborenen die nog geen
verzekering hadden alsnog te declareren.

Buitenlands verzekerden

Voor buitenlands verzekerden mag u het passantentarief rekenen. Ook als ze vast bij u in de praktijk komen, want u kunt geen inschrijftarieven in rekening
brengen. U laat de patiënt zelf betalen, waarna hij de
rekening zelf in kan dienen bij zijn zorgverzekering.
Bij patiënten met een internationaal verzekerings
bewijs kunt u de rekening ook indienen bij Zilveren
Kruis. Zie hun website voor de voorwaarden: https://
www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/declareren/
medische-zorg-bij-tijdelijk-verblijf-in-nederland.

Gemiste contacten

Last but not least is het van belang voor het indienen
van de declaratie om de lijst met gemiste contacten
door te lopen. Deze lijst kan het HIS genereren. U
doet dat om de gemiste verrichtingen alsnog aan te
vullen, maar ook om zich herhalende ‘missers’ op te
sporen. Zijn de medewerkers onvoldoende op de
hoogte van de declaratieregels, is een zorgprofiel niet
genoteerd, werkt de stagiaire niet zorgvuldig genoeg?.
Bron: LHV-Declareerwijzer 2022
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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THUISARTS.NL ALS GEMEENSCHAPPELIJK WOORDENBOEK

De ambities van
een jubilerende site
Dit jaar bestaat Thuisarts.nl tien jaar. In één decennium is de site uitgegroeid tot een populaire
en betrouwbare medische informatiebron voor
burgers, huisartsen en medisch specialisten.
‘Thuisarts.nl is een succes en moet dat ook blijven’, zegt Swanet Woldhuis, clusterhoofd Thuisarts.nl & E-health & Informatisering Huisartsenzorg van het NHG. ‘Onze informatie wordt samen met de beroepsgroep ontwikkeld en is 100
procent betrouwbaar.
ANNET MUIJEN

ANNET.MUIJEN@PLANET.NL

Terug naar het prille begin. Waarom is Thuisarts.nl
in het leven geroepen?
Swanet Woldhuis: ‘Jarenlang werkten we met folders
om patiënten van medische informatie te voorzien.
Dat drukwerk was lastig up-to-date te houden. Tien
jaar geleden is besloten om de folders te digitaliseren
en op de NHG-website te plaatsen. Dat bleek geen
succes. Vervolgens is er bedacht dat een publieke
website wellicht de drempel kon verlagen en is
Thuisarts.nl gelanceerd.’
Hoe is de opbouw van de site ter hand genomen?
‘Er is gestart met het digitaliseren van de patiëntfolders en patiëntbrieven. Later zijn daar de richtlijnen
van het NHG bijgekomen. Die zijn vanuit patiëntper-
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spectief herschreven. In 2016 is informatie uit medisch specialistische hoek toegevoegd. Dat betrof
dertig richtlijnen over veel voorkomende aandoeningen. Ook andere partijen, zoals de ggz, wilden graag
eigen richtlijnen in begrijpelijke taal op Thuisarts.nl
plaatsen. We hebben ook getoetst of een chatboxfunctie in een behoefte voorzag, maar dat was minder succesvol. Anderhalf jaar geleden zijn we gaan
kijken hoe we onze unieke formule kunnen inzetten
voor het hele zorglandschap. Dat houdt in dat we
wetenschappelijke informatie zodanig vertalen dat
die kennis toegankelijk is voor professionals van verschillende pluimage, en ook voor consumenten. Inmiddels hebben we een prototype Thuisarts 2.0 ontwikkeld, waarmee we ons ook meer op de preventieve kant en zelfzorg richten. Dat sluit aan bij een verzoek van huisartsen. Het helpt mensen bij het vinden
van wegen om dingen zelf op te lossen, maar het is
ook nuttig ter voorbereiding van een consult.’
Wat weten jullie over de gebruikers?
‘We doen voortdurend gebruikersonderzoek door
middel van directe feedback, enquêtes of focusgroepen. Dat zit in ons DNA. We schrijven de informatie
vanuit het perspectief van de gebruikers. Dat zijn
niet alleen de burgers, maar ook de huisartsen en
medisch specialisten. Die diversiteit maakt het bijzonder. Al die groepen willen wij optimaal faciliteren
met goede voorlichting over preventie, gezondheid,
ziekte en passende zorg. We kunnen alleen succesvol
blijven als we aansluiten bij de behoeften die leven
onder de verschillende gebruikersgroepen. We schrijven onze informatie op B-1-taalniveau. Dat is niet te
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Swanet Woldhuis

makkelijk, maar ook niet te moeilijk en voor 80 procent van de Nederlanders goed te begrijpen.’
Eén op de vijf vist achter het net.
‘We willen voor hen een aanvullende “kanaalstrategie” ontwikkelen. Daarmee kunnen we informatie op
maat en in het juiste kanaal bieden aan specifieke
doelgroepen, indien dat noodzakelijk lijkt. Neem
voorlichting voor verstandelijk gehandicapten rond
COVID-19. Voor zo’n groep kun je iets maken met
veel beeldmateriaal dat voor hen begrijpelijk is. We
kunnen dat natuurlijk niet voor alle specifieke doelgroepen doen. Momenteel kennen we alleen een
website, maar als het goed is beschikken we in de
toekomst ook over een app. Dan willen we ook an-

dere kanalen inzetten om specifieke doelgroepen te
bereiken. Een voorbeeld: op dit moment heerst er
relatief veel schurft in studentenhuizen. Dat zien wij
al in een vroeg stadium, omdat we het zoekgedrag
van mensen kunnen volgen. Vervolgens kun je informatie maken om die specifieke doelgroep proactief
te benaderen via kanalen die zij veelvuldig benutten,
denk aan Instagram, TikTok, Facebook. We gaan
daarbij samenwerken met partijen die op die terreinen veel ervaring hebben, zodat onze informatie de
doelgroep optimaal bereikt.’
Hoe reageren gebruikers op jullie aanbod?
‘De reacties zijn overwegend positief. Wij toetsen dat
regelmatig en vragen of ze met onze informatie vol-
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‘IEDERE EURO DIE
WE AAN DE SITE
UITGEVEN, LEVERT
5 EURO OP’
ledig, voldoende of niet zijn geholpen. Een grote
meerderheid voelt zich volledig geholpen en een
kleine groep voelt zich niet geholpen.’
Thuisarts.nl is meerdere keren gelauwerd.
‘Klopt. We hebben in de afgelopen jaren prijzen gehad voor de best bezochte website, voor de beste
website op het gebied van gezondheid, voor de
meest populaire website en onlangs nog voor het
meest innovatieve product. Dat is natuurlijk een fantastische opsteker voor ons team en een stimulans
om een volgende keer nog beter uit de bus te komen. We beschikken over weinig middelen en dan is
het des te mooier om toch in de prijzen te vallen. Uit
de impactanalyse van ons nieuwe prototype Thuisarts 2.0 is gebleken dat iedere euro die we aan
Thuisarts uitgeven in feite 5 euro oplevert. In die zin
is het ook echt de moeite waard om een volgende
stap te zetten en Thuisarts te transformeren naar een
platform. Daarmee kunnen we de komende jaren
onze informatie distribueren naar de huisartsenposten en de ziekenhuizen. Zodoende zorg je ervoor dat
op alle plekken eenduidige informatie beschikbaar
is. Dat is nu niet het geval. Ziekenhuis A biedt net
even andere informatie dan ziekenhuis B en die
wijkt weer af van de informatie op onze site. Het is
veel efficiënter als alle ziekenhuizen dezelfde basisinformatie uitdragen en die aanvullen met hun eigen
specifieke informatie. We onderzoeken op dit moment ook hoe we een koppeling met de Persoonlijke
Gezondheid Omgeving (PGO) kunnen realiseren. Als
dat lukt, kun je relevante algemene informatie opslaan in het eigen PGO en dat delen met je arts.’

‘WE WILLEN BEREIKEN DAT
IEDEREEN OP THUISARTS.NL
KIJKT EN WEET DAT DE DOKTER DEZELFDE SITE BENUT’
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In hoeverre zijn huisartsen betrokken bij de ontwikkeling van Thuisarts.nl?
‘Huisartsen zijn er vanaf het begin bij betrokken. De
redactie telt een aantal huisartsen, onze hoofdredacteur is huisarts en ook in de adviesraad zijn huisartsen goed vertegenwoordigd. We proberen zo dicht
mogelijk onder de huid van de gebruikers te kruipen, zodat Thuisarts.nl ook echt beleefd wordt als
iets van henzelf. Dat consumenten, patiënten en artsen het als gemeenschappelijk woordenboek gebruiken en erop kunnen vertrouwen dat de informatie

samen met de beroepsgroep wordt ontwikkeld en
100 procent betrouwbaar is.’
Onlangs is er gebrainstormd over de verdere ontwikkeling van de site. In welke richting wordt er
gedacht?
‘We zijn nu anderhalf jaar bezig om op basis van de
behoeften van gebruikers van het interne NHG-programma een digitaal landelijk platform te maken.
Dat platform moet de autoriteit zijn voor mensen die
op zoek gaan naar een handelingsperspectief met
betrekking tot hun gezondheid en ziekte. We maken
relevante en betrouwbare medische informatie breed
toegankelijk, zodat gebruikers meer grip krijgen op
hun gezondheid. Bovendien helpt Thuisarts alle
huisartsen en medisch specialisten om patiënten optimaal te begeleiden voor, tijdens en na het consult.
Zo wordt ook de relatie tussen arts en patiënt versterkt.’
Wat beleeft uzelf aan dit werk? Wat is uw drive?
‘Ik ben meer de kwartiermaker die met de strategiegroep het platformconcept ontwikkelt en probeert
om daar voldoende bestuurlijk en domeinoverstijgend draagvlak voor te vinden. Eigenlijk is er tien
jaar geleden iets heel slims bedacht en het is heel
leuk om te kijken hoe we die slimme formule met de
kennis van nu nog beter en duurzamer kunnen inzetten. We hebben te maken met capaciteitstekort in
de huisartsenzorg en steeds meer spelers in het veld,
die vaak met een fiks investeringsbudget een toonaangevende positie in de markt van de gezondheidszorg trachten te veroveren. Wij willen ervoor zorgen
dat we ondanks onze beperkte middelen huisartsenzorg zo veel mogelijk kunnen ondersteunen en die
groepen voor blijven. Dat kun je alleen maar succesvol doen door met verschillende partijen domeinoverstijgend samen te werken.’
U rept over beperkte middelen. Beluister ik een
verzuchting?
‘Momenteel beschikken we eigenlijk over te weinig

‘WE MOETEN VOORKOMEN
DAT MENSEN OP ALLERLEI
SITES GAAN KIJKEN
EN MET DAT RATJETOE
AAN INFORMATIE BIJ
DE HUISARTS AANKLOPPEN’

‘WE HOPEN DAT
WE THUISARTS.NL
MEER ALS
COLLECTIEVE
VOORZIENING
GEFINANCIERD
KRIJGEN’
middelen om de gewenste omslag richting een digitaal platform te maken. Commerciële partijen zoals
Google kunnen moeiteloos grote stappen zetten. Wij
maken wel slim gebruik van Google. Zo kunnen we
toch veel bezoekers trekken, hoewel we geen cent
aan reclame uitgeven. Verschillende kapitaalkrachtige partijen proberen markt in de gezondheidszorg te
veroveren. Wij moeten zien te voorkomen dat mensen op allerlei sites gaan kijken en met dat ratjetoe
aan informatie bij de huisarts aankloppen. Dat
maakt een tienminutenconsult er niet eenvoudiger
op. We willen bereiken dat iedereen op Thuisarts.nl
kijkt en weet dat de dokter dezelfde site benut. Dat
betekent dat je moet blijven investeren in het up-todate houden van je informatie, in het toevoegen van
verhelderende afbeeldingen, in je techniek, in de
snelheid van je website. Dat hoeft niet gigantisch
veel geld te kosten, maar wel meer dan we nu kunnen investeren.’
Dat geld hopen jullie ergens vandaan te halen?
‘We hopen dat we Thuisarts.nl meer als een collectieve voorziening gefinancierd kunnen krijgen. Daarover zijn we in gesprek met het Ministerie van VWS
en de zorgverzekeraars. Met die financiële steun
kunnen we onze vleugels verder uitslaan. Op dit moment loopt er een pilot met Beter Dichtbij. Een koppeling tussen dat communicatiemiddel en het informatiemiddel Thuisarts.nl is vanuit gebruikersperspectief aantrekkelijk. Het is ook onze ambitie om
binnen vijf jaar goed geïntegreerd te zijn in alle huisartsenposten, zodat die niet langer bedolven worden
onder vragen die daar niet thuishoren. Ten slotte kijken we in een andere pilot hoe we patiënten met
COVID-19 snel in een grote onderzoeksgroep kunnen includeren.Thuisarts.nl is een veel bezochte site
waar veel data worden verzameld, waar anderen
hun voordeel mee kunnen doen. Kortom, aan enthousiasme, plannen en ambitie geen gebrek. Nu de
laatste stap, de collectieve financiering nog.’
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SLIM INSPELEN OP TOENEMENDE ZORGVRAAG
EN TEKORT AAN PROFESSIONALS

Wat doen huisartsenregio’s
met de gelden
voor digitalisering?
Regionale huisartsenorganisaties kunnen via de
zorgverzekeraar een ﬁnanciële bijdrage aanvragen voor versnelling van de digitalisering van
de huisartsenzorg. Inmiddels zitten we in de
fase dat de projecten die hieruit voortkomen,
worden uitgerold. We vroegen ons af wat er in
de praktijk met de gelden is gedaan en mochten
daarvoor bij twee regio’s achter de schermen
kijken.
FEMKE BERENDS

FEM.BERENDS@GMAIL.COM

Om de huisartsenzorg te versterken hebben Minister
Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport, de LHV,
InEen (vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg), Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in 2018 het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022 ondertekend. Hieronder valt onder meer de afspraak dat er voor regionale huisartsenorganisaties € 50 miljoen beschikbaar
is om de digitalisering van de huisartsenzorg te versnellen.

‘MIJN ADVIES AAN REGIO’S
IS TE ZORGEN VOOR BREED
DRAAGVLAK'

SAM SIEMSSEN
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Een praktijkvoorbeeld

RegiozorgNU is een regionale huisartsenorganisatie
in de regio Noordwest Utrecht. Hier zijn ongeveer
tachtig huisartsenpraktijken bij aangesloten, die samen meer dan 250.000 inwoners bedienen. Onder
de naam NUdigitaal zet RegiozorgNU in op versnelling van de digitalisering van de huisartsenzorg. Sam
Siemssen, directeur, en Doike Zweers, programmamanager Versnelling Digitale Huisartsenzorg, leggen
uit hoe ze dat aanpakken.
Sam Siemssen: ‘Wij zijn ervan overtuigd dat we met
digitale middelen de huisartszorg ook in de toekomst
toegankelijk kunnen houden met minimaal hetzelfde
kwaliteitsniveau. Met digitalisering kunnen we inspelen op het tekort aan zorgprofessionals, de toenemende vergrijzing en het complexer worden van zorgvragen. We hebben daarom de mogelijkheid om gebruik
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Doike Zweers en Sam Siemssen

te maken van het digitale versnellingsprogramma met
beide handen aangegrepen. Met deze financiële ondersteuning is het voor ons mogelijk om IT strategisch
in te zetten en een versnelling aan te brengen. Met dit
geld konden we bijvoorbeeld een ervaren programmaleider aannemen en de benodigde voorinvesteringen doen voor een goede basis- en infrastructuur.’

dingen volgordelijk op het juiste moment doen. Ook
coördineert ze de afstemming tussen de drie projectleiders. Het is haar taak ervoor te zorgen dat het
programma en de projecten worden uitgevoerd. Een
stuurgroep met verschillende stakeholders ziet erop
toe dat de verschillende projecten ook binnen de kaders, het begrote budget en tijd worden gerealiseerd.

Wat is jullie aanpak?

Een van de deelprojecten onder het thema infrastructuur is het opzetten van een samenwerkingsplatform. Hierin werken mensen met verschillende
kennis samen: mensen die kennis hebben van de inhoud van het systeem, mensen die verstand hebben
van techniek en mensen die de zorgvraag in de wijk
kennen.’

‘We zijn in zomer 2021 van start gegaan. De eerste
maand hebben we gebruikt om het programma goed
op te tuigen en een programmaleider aan te trekken.
Die hebben we gevonden in de persoon van Doike
Zweers.’
Doike Zweers: ‘Een werkgroep had al met input van
de bij ons aangesloten praktijken een plan opgesteld.
Dat hebben we aangepast aan de indeling in de drie
thema’s, zoals LHV, ZN en InEen die hanteren: “versnellen en versterken van infrastructuur”, “datamanagement” en “zorginnovatie en organiseren van
zorg op afstand”. Deze drie thema’s hangen nauw
met elkaar samen en daaronder valt een aantal verschillende deelprojecten.’

Bewaking van de samenhang

Siemssen vult aan: ‘Doike bewaakt de samenhang
tussen de drie thema’s en zorgt ervoor dat we ook de

Alle praktijken zijn direct betrokken bij
het digitaliseringsprogramma

Doike Zweers: ‘We hebben een klankbordgroep opgericht, waarin alle bij ons aangesloten praktijken
zijn vertegenwoordigd. Samen met hen hebben we
het digitaal werkplan gemaakt. Daarbij hebben we
de projecten benoemd en de praktijken gevraagd om
hun aandachtspunten in te brengen.
Naast de klankbordgroep hebben we projectgroepen
en een stuurgroep, zo zorgen we ervoor dat de thema’s goed geborgd zijn bij onze achterban. Het is be-
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'HET FACILITEREN VAN
PATIËNTENZORG OP
AFSTAND KUN JE PAS ECHT
GOED DOEN ALS JE HET
SYSTEEMLANDSCHAP OOK
AAN DE ACHTERKANT
VEREENVOUDIGD HEBT'
SAM SIEMSSEN
langrijk dat de beweging óók vanuit onderop komt
en niet opgelegd wordt. ‘

Toewerken naar één HIS voor alle
praktijken?

Een belangrijke vraag die nu voorligt is of de regio
naar één HIS voor alle praktijken moet toewerken.
Siemssen: ‘Wij denken dat dit vele voordelen biedt.
Het faciliteren van patiëntenzorg op afstand kun je
pas echt goed doen als je het systeemlandschap ook
aan de achterkant vereenvoudigd hebt. Het doorvoeren en implementeren van e-healthtoepassingen en
innovaties wordt daarmee vele malen makkelijker.

Standpunt van NedHIS over
(al dan niet gedwongen)
overgaan op één HIS
Na een melding bij NedHIS dat een zorgverzekeraar voor
uitkering van de digitaliseringsgelden de voorwaarde had
gesteld dat de aanvragende organisatie het aantal HISsen
in de regio moest terugdringen tot maximaal drie, heeft het
bestuur hierover een standpunt ingenomen en een visiestuk opgesteld. Hierin wordt deze bemoeienis van de zorgverzekeraar – en impliciet de gedwongen keuze voor één
HIS in de regio – als uitermate ongewenst beschreven.
NedHIS is van mening dat de huisarts zijn eigen (digitale)
gereedschappen moet kunnen kiezen om zijn werk efficiënt
en met plezier te kunnen blijven doen. Daar hoort een vrije
keuze voor een HIS bij. De digitaliseringsvisie van de regioorganisatie zal hierop moeten aansluiten, waarbij standaardisatie gericht op uniforme onderlinge uitwisseling van informatie een belangrijk doel kan zijn.
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Ook wordt het eenvoudiger om de praktijken aan de
IT-kant te ondersteunen.
Er zitten natuurlijk ook de nodige risico’s en nadelen
aan, waar we samen met de huisartsen goed naar
moeten kijken alvorens we tot een besluit overgaan.
Overstappen naar een ander HIS kent de nodige uitdagingen en dat is natuurlijk niet iets waar je als
huisarts op zit te wachten. De patiënthistorie moet
zonder verlies van gegevens worden overgezet, je
moet leren omgaan met een ander HIS en je moet
samenwerkingsafspraken op een andere manier maken, gerelateerd aan het HIS. Dit komt dan boven op
de dagelijkse werkzaamheden, terwijl de werkdruk
al hoog is.
Huisartsen hebben dus terechte zorgen en we zijn
aan het nadenken hoe we die zorgen kunnen wegnemen. Uiteindelijk zijn het de huisartsen die bepalen
of we overgaan op één systeem. Draagvlak is daarbij
cruciaal.’

Nog een praktijkvoorbeeld

In de regio Zuidoost-Brabant hebben drie eerstelijnssamenwerkingsverbanden gezamenlijk de digitaliseringsgelden aangevraagd. Het betreft Zorggroep
DOH, Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE)
en PoZob. Dennis van de Rijt is programma Omzorg
bij DOH en SGE. Hij vertelt ons hoe deze organisaties de digitaliseringsgelden inzetten.
‘Omzorg gaat over het slim omgaan met de toenemende zorgvraag en het tekort aan zorgprofessionals
in vooral de huisartsenzorg. In dat kader zijn we in
2019 gestart met de implementatie van het patiëntenportaal. In deze online omgeving kunnen patiënten zelf hun labuitslagen en dossier inzien, herhaalrecepten aanvragen, e-consulten doen en online afspraken inplannen. Inmiddels zijn al onze praktijken
aangesloten op een patiëntenportaal.
De volgende stap is het stimuleren van het gebruik
van het portaal. Enerzijds om te voorkomen dat patiënten door het tekort aan doktersassistentes te lang
in de wacht staan als ze de praktijk bellen. Anderzijds om de telefoondruk voor de praktijk te verminderen. Tegelijkertijd wordt de patiënt hiermee meer
eigenaar van zijn eigen gezondheidszorg. Dit doen
we met de pilot Digitaal Dichtbij, waar we de digitaliseringsgelden onder meer voor inzetten. We zijn
daarmee eind 2020 bij zeven praktijken gestart, die
digitalisering als speerpunt hebben.’

We laten een ontwikkelperspectief zien
Om praktijken beter te kunnen ondersteunen bij de
implementatie van Digitaal Dichtbij, hebben we er
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'MET DE DIGITALISERINGSGELDEN LUKT HET ONS
OM NOG MEER PATIËNTEN
GEBRUIK TE LATEN
MAKEN VAN DE DIGITALE
MOGELIJKHEDEN'
DENNIS VAN DE RIJT
in om patiënten te verleiden meer gebruik te maken
van het patiëntenportaal, de zelftriage-app
Moetiknaardedokter, Thuisarts.nl, EVIE (voorheen
MindDistrict), leefstijlinterventies en groepszorg.
Ook gaan we met het geld een campagne voeren via
wachtkamerschermen, posters, flyers, social media
en de websites.’

Hebben jullie ervaringen waarvan
anderen iets kunnen leren?
Dennis van de Rijt

eerst voor gezorgd dat alle bij ons aangesloten praktijken dezelfde systemen gebruiken, zoals het HIS,
het patiëntenportaal en het telefoonsysteem. Hierdoor kunnen we de praktijken ook beter met elkaar
vergelijken en hen een ontwikkelperspectief laten
zien. Zo laten we ieder kwartaal zien wat de voortgang is bij de praktijken en welke praktijken koploper zijn. Vervolgens onderzoeken we hoe deze koplopers dat doen, wat enorm helpend is voor het hele
ontwikkelproces. Als onderdeel van onze veranderaanpak hebben we een doktersassistente van een
koploperpraktijk ingehuurd om met ons mee te lopen bij andere praktijken, zodat zij kennis vanuit de
praktijk kan overdragen.
Het resultaat is dat DOH en SGE in Nederland koploper zijn voor het gebruik van het patiëntenportaal.
In het OPEN-programma zien we dat 40 tot 44 procent van onze patiënten het afgelopen jaar zijn eigen
online dossier heeft ingezien. Landelijk is dat 12 procent.’

Digitaliseringsgelden inzetten om
patiënten te verleiden

‘Met de digitaliseringsgelden lukt het ons om nog
meer patiënten gebruik te laten maken van de digitale mogelijkheden. Zo richten we de websites er op

Dennis van de Rijt: ‘Het is heel belangrijk dat regio’s
de verbinding leggen met de professionals op de
werkvloer. De vernieuwing moet voor hen betekenis
hebben, zodat zij eigenaar zijn en dat wij dat faciliteren. Zet daarbij vooral in op het leren van elkaar.
Hoe het in de praktijk werkt, weten ze zelf immers
het beste.
Mijn tip voor praktijken: digitalisering is iets wat niet
meer weggaat. Het kan een substantiële bijdrage leveren aan het slim omgaan met de toenemende
zorgvraag. Het is daarom essentieel dat huisartsenpraktijken met al hun medewerkers heel goed nadenken over het organiseren van de communicatie
met de patiënt. Dat is iets van de lange adem en gaat
veel verder dan alleen het inzetten van een portaal.
Als je weet wat er aan zit te komen qua zorgvraag en
je blijft op de oude manier werken, dan loop je vast.
Dus hoe eerder je de digitaliseringsslag maakt, hoe
beter.
Sam Siemssen: ‘Mijn advies aan regio’s is te zorgen
voor breed draagvlak. Dit doe je door goed te communiceren en door alle belanghebbenden er vroegtijdig bij te betrekken. Besteed veel tijd aan je plan
en tuig een goede projectorganisatie op. Maak het
niet te groot, liever minder en goed, dan veel en
half. En tot slot, wel een beetje een cliché, maar zeker belangrijk: verlies het doel niet uit het oog.’
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CGM-HUISARTS
Het e-consult in
het patiëntenportaal

Aan het afhandelen van een e-consult in het patiëntenportaal gaat
een uitgebreide administratie vooraf. Bedenk daar bij dat het om een
communicatiekanaal gaat waarbij
medische informatie de lijnen passeert. Dit kanaal moeten we gaan
benutten als er blijvend tijdwinst
nodig is in de toenemende zorgvraag.
Als voorbeeld neem ik het aanmelden van een patiënt in CGM Life
eServices. De eerste stap zet u bin-

Figuur 1. Het CGM eServices-scherm
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nen het NAW-menu vanuit Patiëntbeheer. Daar moet in de rubriek
voor het persoonlijke e-mailadres
een
e-mailadres zijn ingevuld. Het beste
is het wanneer het persoonlijk
e-mailadres voor ieder gezinslid
verschillend is. Toch kan ook, bijvoorbeeld voor minderjarigen, een
eService-account handig zijn. In dat
geval kan het persoonlijk e-mailadres van een van de ouders in de
bedoelde NAW-rubriek worden gebruikt, met als direct aansluitende

toevoeging #1 of #2. Zo kunnen er
e-consulten worden verwerkt van
minderjarige patiënten die geen
eigen e-mailadres hebben.
De tweede stap is bewerkelijker.
Hierbij moet voor de juridische
borging via het menu eServices
onder Patiëntbeheer tweemaal een
toestemmingsverklaring worden
geprint, zodat een ervan, ondertekend door de patiënt, kan worden
opgenomen in de administratie
van de praktijkorganisatie. Pas

voor alle patiënten gelijk en in te
stellen onder het hoofdmenu
Systeembeheer. Bij het bereiken
van dit maximum is ook een standaardbericht in te geven, zodat
het voor de patiënt duidelijk is
wat er verlangd wordt. Dezelfde
instelling is ook bruikbaar bij vakanties of andere redenen van afwezigheid. Het maximum wordt
dan op 0 gezet en de retourtekst
wordt daarop aangepast.

Figuur 2. De knop Verwerk DC

als de toestemmingsverklaring is
geprint, kunnen de vervolgstappen
worden uitgevoerd via de knoppen
in het eServices-scherm (figuur 1).
Als alle administratie is uitgevoerd,
kan de patiënt in het portaal een
e-consult genereren. De e-consulten komen binnen via het Postvak
en kunnen daar worden ingezien.
Alleen medewerkers in de praktijk
met een eigen AGB kunnen dit afhandelen.
Door de bewuste regel in Postvak
te selecteren kunt u de afhandeling

uitvoeren via de knop Verwerk DC
(figuur 2). De vraag van de patiënt
wordt in de S-regel getoond en
voor de verwerking vult u in de
P-regel een antwoord in. Alles wat
u daar hebt ingevuld, stuurt u naar
de patiënt. Natuurlijk niet in een
direct e-mailbericht, maar naar de
account in het portaal.
Het is verstandig om het aantal reacties op eenzelfde e-consult te
beperken. Zo voorkomt u dat er
een eindeloze vraag-antwoordreeks ontstaat. Het maximaal aantal reacties op een e-mailbericht is

Daarnaast kan het ook nodig zijn
om één bepaalde patiënt voor het
portaal alleen voor e-consulten uit
te sluiten. Het is dan wel belangrijk om dat goed af te spreken.
Hoe het nu te merken is of een patiënt is aangemeld, is moeilijk te
zeggen. In directe zin natuurlijk
wel, want u ziet de door de patient aangemaakte e-consulten in
het Postvak verschijnen. Verder
ziet u het in het werkscherm, dat
ook het soort contact toont. Daar
zal immers bij het soort contact
ook EC voorkomen.
RENÉ VAN LEEUWEN

RENE.VAN.LEEUWEN@PLANET.NL
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MicroHIS
Het patiëntenportaal

In MicroHIS kunt u gebruikmaken
van het patiëntenportaal van Pharmeon. Zowel in de beheeromgeving
van Pharmeon als in die van MicroHIS moet een aantal instellingen gedaan worden om het portaal naar
eigen wensen te kunnen gebruiken.
In Pharmeon zijn de welkomstteksten die de patiënt ziet in zijn portaal/app en in de e-mailberichten
aan te passen. Maar er zijn nog

Figuur 1. Twee agenda’s voor één persoon
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meer instellingen om over na te
denken.

De webagenda

U kunt aangeven of u een e-mailnotificatie wilt ontvangen als een patient een afspraak heeft gemaakt.
Hiermee krijgt u inzicht in het aantal en de reden van gemaakte afspraken, zodat deze door de assistente getrieerd kunnen worden. On-

der meer afhankelijk van de praktijkpopulatie kan dit heel zinvol zijn.
Dit kost echter wel tijd, die wellicht
niet opweegt tegen het bespaarde
telefoongesprek bij het maken van
de afspraak.
Pharmeon biedt de mogelijkheid om
de patiënt te laten kiezen tussen een
reguliere afspraak, beeldbelafspraak
of belafspraak. De afspraaktypen uit

Figuur 2 (links)
De verschillende afspraakmogelijkheden
in het portaal

beheer.pharmeon.nl en de webafsprakenblokken in MicroHIS zijn
nog niet aan elkaar gekoppeld,
waardoor de telefonische en beeldbelafspraken tussen het reguliere
spreekuur terecht kunnen komen.
Als u dit ongewenst vindt en toch
verschillende afspraaktypen wilt
aanbieden, kunt u voor de verschillende afspraaktypen in MicroHIS
verschillende agenda’s aanmaken.
Maak hiervoor een extra medewerker aan (in het voorbeeld in figuur 1
is dit ‘C2’), die niet in MicroHIS
hoeft te werken maar slechts gebruikt wordt voor de agendanaam.
In figuur 2 is te zien hoe dit er voor
de patiënt in het portaal uitziet.
Voor de assistentes zijn op vergelijkbare wijze twee agenda’s gemaakt,
ieder op naam van een van de medewerkers. Voor een agenda die
door meerdere medewerkers gebruikt wordt, maakt het niet uit op
wiens MicroHIS-account deze wordt
aangemaakt. De patiënt ziet in het
portaal in de instellingen van de
agenda de naam die aan de agenda
gegeven is.

In de agenda van MicroHIS moet
zowel voor de medewerker als voor
het afspraaktype aangegeven worden of deze toegankelijk is voor
webafspraken. Zo kunt u beheren
welke afsprakenblokken toegankelijk worden. Daarnaast kunt u per
afspraaktype aangeven of de patiënt
de gemaakte afspraak in zijn portaal
kan zien. Dit kan dus ook voor afspraken die niet toegankelijk zijn
voor webafspraken.
In figuur 3 is te zien dat het ‘telefonisch spreekuur’ niet toegankelijk is
voor webafspraken, maar het ‘telefonisch spreekuur web’ wel.

Berichten en e-consulten

Voor de berichten en e-consulten
kunt u in de beheeromgeving aangeven of u een niet-gelezennotificatie wilt krijgen. U ontvangt dan na
een week van Pharmeon een e-mail
met de tekst ‘U heeft onlangs een
bericht gestuurd (via uw informatiesysteem of de online beheeromgeving) aan een patiënt. De patiënt
heeft dit bericht nog niet gelezen.
Mogelijk wilt u naar aanleiding van
dit bericht de patiënt op een andere

Figuur 3 (boven)
De verschillende instellingen
per afspraaktype

manier proberen te bereiken. Gegevens patiënt: 2000-01-01 (v)’.
Tevens moet u aangeven of u toestaat dat de patiënt bijlagen (foto’s,
documenten) aan het e-consult toevoegt. Deze bijlagen worden dan
automatisch in MicroHIS aan het econsult gekoppeld. Wilt u een bijlage naar de patiënt versturen, dan
kan dit nog niet rechtstreeks vanuit
MicroHIS, maar wel vanuit de beheeromgeving van Pharmeon.
In de agenda-instellingen van MicroHIS moet u per medewerker aangeven of deze e-consulten mag ontvangen en/of patiëntberichten mag
versturen. Het is dus mogelijk in te
stellen dat een medewerker (bijvoorbeeld een stagiaire) patiënten
wel berichten kan sturen, maar via
e-consult geen vragen kan krijgen
(zie figuur 4).
In het werkblad van MicroHIS is
aan het vinkje voor het bericht te
zien of de patiënt het bericht gelezen heeft. Dit kleurt dan van groen
naar blauw. Bij een gelezen antwoord op een e-consult verkleurt
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Figuur 5. Een blauw wereldbolletje
geeft aan dat de patiënt
een antwoord gelezen heeft.
Figuur 4. De e-consultinstellingen
zijn per gebruiker in te stellen.

het wereldbolletje naar blauw, zoals
te zien in figuur 5.

Smartconsult

Sinds enige tijd is het mogelijk om
bij Pharmeon ook een module af te
nemen voor digitale consultvoorbereiding. De patiënt krijgt dan bij het
maken van een afspraak enkele triage- en anamnesevragen die passen
bij veelvoorkomende aandoeningen,
zoals buikpijn, anticonceptie, en
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oog- en huidklachten. Bij spoed
krijgt de patiënt het advies meteen
te bellen. Voor soa’s en blaasontsteking wordt automatisch een advies
over de diagnostiek gegeven en
wordt bepaald of een fysieke afspraak nodig is of dat bijvoorbeeld
het brengen van urine volstaat. Het
consult kan dan verder als e-consult
worden afgehandeld.
De ingevulde antwoorden en gege-

ven adviezen komen in de S-regel
van MicroHIS te staan.
Wilt u zien hoe het Uwzorgonlineportaal er voor de patiënt uitziet?
Kijk dan op deze website:
https://digivitaler.nl/service/portaalhuisarts/digivitaler-portaalhuisarts-demo.php.
CAROLINE NORG-SCHULPEN
PRAKTIJK.NORG@HOME.NL

OmniHis Scipio
Hoe u kunt zien welke
patiënt zijn
dossier heeft ingezien
De patiënten bekijken hun gegevens
voornamelijk via het portaal van
Pharmeon, de inzagemogelijkheid
via PGO’s is beloftevol en het aandeel is groeiende.
U kunt in het NAW-venster van een
patiënt aan het pictogram gelokaliseerd voor het e-mailadres zien of
de persoon in kwestie toegang tot
zijn dossier heeft geregeld. Een
‘borstbeeld’ met een ‘plusje’ betekent dat de patiënt nog niet is aangeboden om gebruik te maken van
de inzagefunctionaliteit.
Als van de patiënt het e-mailadres
en het mobiele telefoonnummer zijn
ingevuld en gecheckt, kan de praktijkmedewerker door een klik op het
pictogram de patiënt uitnodigen
voor het gebruik van het portaal. De
kleur van het pictogram wordt dan
geel. Als de koppeling met het portaal is geactiveerd, is het pictogram
‘borstbeeld’ weer zwart geworden
en zonder plusje. De patiënt heeft
dan een e-mail gekregen waarin deze wordt uitgenodigd de inzagefunctionaliteit te gaan gebruiken en
deze is ook in gebruik.

Voor de niet digitaal vaardige patient moet, indien van toepassing,
overlegd worden of een wel vaardige mantelzorger de inzagemogelijkheid kan krijgen. Als u het aanbieden van een dergelijke inzagemogelijkheid overweegt, moet u hiervoor
een formulier maken waarin de
rechtmatigheid wordt vastgelegd. In
het NAW-venster van de betreffende
persoon dient dan diens e-mailadres
en mobiel nummer te komen staan.
Wanneer echtparen een e-mailadres
delen – een e-mailadres dient uniek
te zijn – moet dat anders.

Het raadplegen van
loglijsten

Welke patiënten daadwerkelijk in
hun dossiers hebben gekeken, via
het portaal of via een PGO, is te zien
in de Toegangslog dossiers: Archief
-> Beheer: toegangslog dossiers. Als
de praktijkhouder over alle dossiers
alle inzageactiviteiten wil zien, dan
kan dit via de overzichtslijst, de optie ToonAlle. De knop voor de overzichtslijst is de eerste knop links bovenin het venster. Het systeem zal
na klikken op ToonAlle alle loggegevens opvragen. Het doet daar afhan-

kelijk van de grootte van de log tot
enkele minuten over, maar dan hebt
u ook informatie over alle inzageactiviteiten, gesorteerd op datum en
tijd in de loop van de jaren. Door in
de opgebouwde lijst te laten selecteren op ‘Door’, gaat het systeem op
auteur selecteren. De code ‘EDOS’
geeft in de tabel ‘Door’ aan dat de
patiënt (of diens rechthebbende)
zelf de gegevens in heeft gekeken
(zie figuur 1 tot en met 4).

De code ‘EDOS’ in
Toegangslog dossiers

Onder de code ‘EDOS’ kunt u zien
dat de patiënt zelf inzage heeft gehad. Wanneer het om recente inzage in de praktijk gaat, geeft klikken
in de overzichtslijst op RecentGezienDoor een presentatie van de gegevens over de afgelopen veertien
dagen. In deze selectie geeft klikken
in de tabel ‘Door’ een overzicht van
de patiënten die de afgelopen twee
weken inzage hadden – de patiënten met code ‘EDOS’ staan bij elkaar
in de lijst.
Om een overzicht te krijgen over de
op één dag ingekeken patiënten
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Figuur 1.
EDOS op 9 mei. In de gemaakte overzichtslijst staan onder de code ‘EDOS’ de patiënten, op hun patiëntnummer gesorteerd,
die op 9 mei hun dossier hebben ingezien.
Klikken op een resultaat geeft de bij
het patiëntnummer horende persoonsgegevens.

klikt u op de taakknop Zoek uitgebreid met invoervelden: klik op deze
knop, het vergrootglaspictogram,
vul de datum in op de dag die bekeken moet worden en de code ‘EDOS’
in het veld Gedaan door.
Met de hierboven beschreven informatie kunt u vinden welke patiënten de inzagemogelijkheid actief gebruiken. In het NAW-venster van de
patiënt kunt u overigens ook lezen
wanneer deze voor de laatste maal
inzage had in het dossier (NAWvenster, ‘Datum laatste inzage’, vensterdeel ‘overig’ rechter zijde).

Nuttige helpteksten

In de helpteksten van OmniHis Scipio, vooral de helptekst Dossierinzage door de patiënt, is veel informatie te vinden over de inzagemogelijkheden van de patiënt. Deze helptekst is onder andere te vinden door
het trefwoord ‘PGO’ in te toetsen.
De volgende informatie wordt behandeld:
• informatie voor de patiënt;
• informatie voor u en uw praktijk;
• toestemming in Scipio vastleggen;

• inzage van dossiers van kinderen
onder de zestien jaar;
• toestemming in Scipio uitschakelen;
• aanvragen van een Pharmeon-account voor de patiënt ten behoeve van online dossierinzage;
• de dossiergegevens die voor de
patiënt zichtbaar zijn;
• afscherming van dossieronderdelen door de patiënt;
• opmerkingen van de huisarts bij
labbepalingen/-uitslagen;
• zelfmeetgegevens delen;
• exporteren van het patiëntdossier
in het kader van OPEN;
• rapportage;
• toegangslog van dossiers;
• datum van de laatste dossierinzage door de patiënt;
• declaratie OPEN-deelname.
CASPER TOMBROCK

CASPER.TOMBROCK@GMAIL.COM

Figuur 2. Geen inzage ingeregeld

Figuur 3. Inzageregeling in gang

Figuur 4. Inzage ingeregeld
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Promedico ASP
Het patiëntenportaal –
een last of een lust?

Dankzij het programma OPEN kreeg
het gebruik van het patiëntenportaal een boost. Promedico ASP
werkt voor het portaal samen met
Pharmeon. Het portaal geeft de patiënt functies om zelf zaken met de
praktijk te regelen. Het gaat om de
volgende functies: elektronisch afspraken maken, een e-consult star-

ten, een herhaalrecept aanvragen en
inzage in het medisch dossier. Pharmeon ontwikkelde voor de inzage
van het dossier een app voor de
smartphone, die behoorlijk veel gebruikt wordt.
Sinds enkele maanden is het mogelijk selectief bepaalde herhaalreceptaanvragen uit te zetten. Met het oog

Figuur 1. In Agenda > Spreekuur en Agenda > Werklijst zijn
de items van het patiëntenportaal zichtbaar: E-consulten,
Recept aanvraag, Portaal registratie.

op hun verslavingsgevoeligheid is
het aan te bevelen dit te doen voor
psychofarmaca en opiaten.
Voor het patiëntenportaal brengt
Promedico ICT de praktijk jaarlijks
kosten in rekening, ongeveer 40
cent per ingeschreven patiënt per
jaar. Pharmeon heeft een basisbedrag van ruim 20 cent per patiënt
per jaar en daarnaast extra kosten
als boven een bepaalde grens extra
veel gebruikers op het portaal actief
zijn. Een solopraktijk betaalt ongeveer 1440 euro per jaar. Een grotere
praktijk is relatief voordeliger uit.
De kosten en baten verdienen een
afweging. Laagdrempelige toegang
en minder belasting van de telefoonlijnen zijn positief. Het onderhoud van het portaal kost tijd en
aandacht. De vraag is, al met al, of
de werkdruk door het portaal significante afneemt.

Figuur 2. Een patiënt met een patiëntenportaalaccount is te herkennen aan het
vinkje links van de patiëntnaam.
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Figuur 3. De instellingen voor het maken
van portaalafspraken kunnen bepaald
worden bij Onderhoud > Portaal > Agenda
(onderaan het scherm).

Figuur 4. De instellingen voor het gebruik
van het e-consult kunnen worden gekozen
bij Onderhoud > Portaal > Econsult (onderaan het scherm).

Het portaal moet ook onderhouden
worden. Denk aan het aan- en afmelden van medewerkers die verbonden zijn aan de praktijk. Dit gaat
via Onderhoud > portaal. Dit geldt
zowel voor het tabblad agenda, als
voor e-consult. Ook afwezigheid
door vakantie moet in de instellingen van het Pharmeon-gedeelte
worden beheerd.
Bij aanvang worden de instellingen
van het portaal gekozen: hoe kort
tevoren kan een patiënt nog een
elektronische afspraak maken? Welke herhaaltermijn staat u toe bij de
portaalherhalingen? Zes maanden
of vijftien maanden of iets er tussenin? Na hoeveel tijd mag een patiënt
reageren op het gegeven antwoord
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in een e-consult? Het portaal mag
natuurlijk geen chatprogramma
worden.
Het accepteren van een nieuwe aanmelding verdient aandacht. Is degene die zich aanmeldt inderdaad wel
uw patiënt? Het is aan te raden om
binnen de praktijk een methode af
te spreken om dit te verifiëren,
voordat de koppeling tussen het patiëntdossier van Promedico ASP en
de persoon die zegt wie hij is, tot
stand wordt gebracht. Via een telefoongesprek is dat waterdicht vast
te stellen. De volgende vraag is dan
wie er belt: de praktijk of de patient?
In het Pharmeon-beheersgedeelte
van het portaal zijn statistieken te

vinden die het gebruik van het portaal inzichtelijk maken.
Vanwege de coronapandemie is het
maken van online afspraken door
ons uitgezet, omdat er geen triage
kon plaatsvinden op wel/geen COVID-19-symptomen. Nu de pandemie voorlopig naar de achtergrond
lijkt te gaan, kan er weer meer. Het
aanbieden van e-consulten en receptaanvragen is wel doorgegaan.
Het portaal functioneert dankzij de
al bestaande relatie tussen praktijk
en patiënt. Er zijn inderdaad meer
mogelijkheden, maar het kost ook
hoofdbrekens.
JEROEN VAN DER LUGT

LUGTKUS@GMAIL.COM

Promedico VDF
Het patiëntenportaal

Het is een grote uitdaging om 2
uur uitleg over het patiëntenportaal in twee pagina’s tekst en plaatjes te proppen. Het patiëntenportaal in Promedico VDF heeft zoveel
mogelijkheden dat we een selectie
moesten maken.
Figuur 1. Het blauwe symbool geeft aan dat de patiënt een koppeling met het
patiëntenportaal heeft.

Figuur 2. Per agenda kunt u aangeven hoeveel uren van tevoren nog een afspraak gemaakt
of geannuleerd kan worden.

Een symbool in de patiëntenkop
(zie figuur 1) laat zien dat de betreffende patiënt een koppeling
heeft met het portaal. Daarnaast is
een extra optie verschenen in de
tegels in de bovenste balk. Het is
mogelijk om vanuit de praktijk een
e-consult op te starten. Deze tegel
is alleen zichtbaar bij patiënten
met een patiëntenportaalkoppeling.
In de beheeromgeving van het portaal in Promedico-VDF (Beheer –
Praktijk – Extern) kunt u kiezen
welke agenda’s u wilt openzetten
voor het plannen van afspraken in
het portaal. Ook hebt u de mogelijkheid om aan te geven hoeveel
uur van tevoren nog een afspraak
gemaakt of geannuleerd kan worden. Dit biedt de praktijk speelruimte, zodat agenda-afspraken
niet kort van te voren worden ge-
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vuld, noch zeer kort van te voren
afspraaktijden openvallen (zie figuur 2).
Dit kan ook tijdelijk bij een project
in de praktijk of zoals vorig jaar bij
de COVID-vaccinatie. U kunt kiezen hoelang historische medicatie
zichtbaar en herhaalbaar is. In figuur 3 is gekozen voor 12 maanden, zodat patiënten ook hun tijdelijke medicatie van een jaar geleden kunnen bestellen of herhalen.
Een voorbeeld hiervan is hooikoortsmedicatie. Patiënten gebruiken deze maar een korte periode
per jaar. Overigens kan de patiënt
in Promedico VDF alle medicatie
herhalen, tenzij de praktijk dat
blokkeert (zie figuur 4). De herhaalde medicatie kan nog steeds
afgewezen worden tijdens het verwerken van het herhaalrecept. Medicatie die de patiënt wil herhalen,
wordt dus niet automatisch verwerkt. U moet dus nog altijd bepalen of de medicatie inderdaad herhaald mag worden.
In de beheeromgeving is ook aan
te geven hoeveel e-consulten patienten open mogen hebben staan
(zie figuur 5). Via keuzegroepen
kunt u bepalen aan wie de patiënt
vragen kan stellen en welke agenda gebruikt mag worden. Dit is gekoppeld aan de uitvoerende arts
die in de patiëntgegevens staat.
Hierbij kan bijvoorbeeld voorkómen (of juist toegestaan) worden
dat patiënten die bij één arts ingeschreven staan, een afspraak bij
een andere arts in de agenda plaatsen (zie figuur 6). Via keuzegroepen kunt u aangeven dat er ook econsulten aan de POH, doktersassistentes of apothekersassistentes
verstuurd kunnen worden, of dat
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Figuur 3. U kunt bepalen hoelang historische medicatie zichtbaar en herhaalbaar is.

Figuur 4. U kunt aangeven dat een patiënt zijn medicatie niet zelf kan herhalen.

er ook afspraken gepland kunnen
worden in de agenda van de apotheek of POH.
In de agenda kunt u met sjablonen
aangeven welke agendablokken op
welke dagen openstaan voor het

patiëntenportaal. Wanneer de patient een afspraak in dat blok maakt,
wordt die afspraaktijd in het portaal geblokkeerd. Een patiënt kan
via het portaal geen afspraak maken op een al gevulde afspraaktijd.
Er is in de sjablonen heel veel keu-

Figuur 5. U kunt bepalen hoeveel e-consulten per patiënt open mogen staan.

Figuur 6. Patiënten kunnen een afspraak
maken met een arts bij wie ze niet ingeschreven staan.

Figuur 7. U kunt aangeven aan wie een econsult is gericht.

Figuur 8. U kunt aangeven aan welke arts
de vragen over de herhaalrecepten moeten
worden gesteld.

ze, afhankelijk van hoe de praktijk
de inrichting van de agenda in
combinatie met het portaal wil laten kiezen.
Een opmerking over de agenda: als
een praktijkmedewerker in de
agenda een patiëntenafspraak
boekt (consult, visite, telefonisch
consult), dan kan de patiënt deze
afspraak ook in het portaal zien.
Dat is wenselijk als de afspraak samen met de patiënt is gemaakt.
Maar het kan ook een valkuil zijn
wanneer de patiënt de dokter bij-

voorbeeld een vraag stelt. Dan
moet er een afspraaksoort gemaakt
worden met afspraaktype overige.
Dit kan in Onderhoud agenda,
maar het voert te ver om dat hier
uit te leggen.
Bij het verwerken van e-consulten
en de herhaalrecepten kunt u filteren op geadresseerde of hoofdbehandelaar. Zo is snel en eenvoudig
te zien aan wie een e-consult is gericht of aan welke arts de vragen
over de herhaalrecepten moeten
worden gesteld (zie figuur 7 en 8).

Een e-consult kan ook gericht worden aan bijvoorbeeld een apothekers- of doktersassistente.
In elk deelcontact is er de keuzemogelijkheid om het te blokkeren
voor zichtbaarheid in het portaal.
Standaard staat het vinkje aan, er
wordt vanuit gegaan dat elk consult zichtbaar zal zijn. Maar u kunt
het dus uitzetten.
HANNEKE TAN

HANNEKE@DOKTER-H-TAN.NL
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Klinker en Bikkels - Ferry Bakker 06-55167121 | advertenties@klinkerenbikkels.nl

Samen
zorgen
voor
morgen

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

