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Ruud Gebel

Huisarts met ICT als aandachtspunt

Onderdeel van HOED ( huisartsen onder één
dak) Alphen

Gemeentepolitiek VVD

5 juni, 19-21 uur

Globaal

Beroepsorganisaties

LGV

Nog
Kennismngt

Wetenschap

Circa 9000, feminiseert, merendeel is
zelfstandig ondernemer

2350 gemiddelde praktijk grootte

Bezoekfreq 4* / jaar (1980), 7* 2010 Wegvallen dominee, sociaal....

Taakdelegatie

Assistent Telefoon, balie, spreekuur, administratie

Praktijkverpleegkundigen

Astma, long-, suikerziekten

Ggz

Ouderen

Nurse practioners Hechten, oorpijn

AIO's / huisarts

Mondige patient

Lot in handen leggen van dokter

Huisartsen
Informatie
Systeem

Wat

Basisreggistratie, NAW+verzekering

Registratie patienten contactenSOEP

EVS
Electronisch voorschrijfsysteem ter voorkoming
van medicatiefouten

Uitslagen en onderzoek

Verwijs en retourbrieven

Acties en signaleringen

Fin. Afhandeling

Medicinale, Promedico, Microhis, HetHIS,
Zorgdossier, Mira, Omnihis

ASP

Gebruikersverenigingen: Ned. HIS Pogingen tot standaardisering

ADEPH

Richtlijn voor registratie

Adequate Dossiervorming met het Elektronisch
Patiënten Dossier.

Financiering

Inschrijftarief 60€

Hoef je iets voor te doen

Verrichtingentarief

Consult, visite, Telefoon. consult 
9€

110€

60%,telefoon email consult 24%, visites 5%

M&I (modernisering &
innovatie) verrichtingen

Veel goedkoper
dan 2e lijn

11%

Steriliseren, spiraaltjes ..
Vaccinaties

Baarmoederhasuitstrijkjes

Ketenzorg financeringsvormen
Samenwerkingsverband

Multidiciplinair

250-300k omzet Inkomen 100-120k bruto

Huisartsen zijn kruideniers: wat heb ik eraan,
kan het niet goedkoper 

kan de Zorg zonder IT?

Wat kan IT bereiken in de zorg

Wat ontbreekt er qua IT?

kan een huisarts zonder IT?

In hoeverre is de IT 'slechts' administratief
gericht? behandelingsgericht?

in hoeverre is informatie voorziening een rol vd
huisarts? Is er een centraal infopunt (TVB
patienten)

In hoeverre is e-Heath een bedreiging voor de
huisarts?

Voetstuk

Te weinig consults

minimaal noodzakelijk of maximaal bereikbaar? Wie is, wat u betreft, de hoeder van de
gezondheidszorg? (fin. / gezondheidsresultaat)

Specialist

Generalist

In hoeverre wordt Kennismanagement
toegepast

gedachtes
vooraf ...

Diverse

Codeer bias voor diagnosen

Kader huisarts Extra aantekening, specialist i.d. Regio

EPD

Landelijk of regionaal

Informatieuitwisseling

BSN

UZI: unieke zorgverleners IDpas

LSP: landelijk schakelpunt

Kennis

40u scholing per jaar

Onderling / van elkaar

Pharma therapeutisch overleg

Tijdschriften

6*150 vragen, inhoudelijke beoordeling
Specialist: iemand heeft IETS totdat het
tegendeel bewezen is

Kennis kloof overbruggenHuisarts: iemand heeft NIETS totdat het
tegendeel bewezen is

Medicatie dossier

Apothekers Sentimentele samenwerkingLinks

 Patiënteninformatie: Thuisarts.nl

Vereniging huisartsenposten

Farmaco Therapeutisch kompas:
http://www.fk.cvz.nl/l

Verwijzen: zorgdomein.nl

http://www.zorgleren.nl/Training/adepd
http://www.Thuisarts.nl
http://vhn.artsennet.nl/home.htm
http://www.fk.cvz.nl/
http://www.zorgdomein.nl/nl_nl/


/ICT en Zorg - De rol van zor.../Huisartsen Informatie Systeem/Wat/Registratie patienten contacten/SOEP

Registreren in het Elektronisch Patiënten Dossier op S-O-E-P-regels
Met het EPD in het HIS, is het mogelijk gegevens over het handelen van huisartsen (contacten,
voorschriften van geneesmiddelen, verwijzingen, etcetera) vast te leggen. Dit gebeurt in het medisch
journaal, op regels gemarkeerd met een S, O, E of P. Dit staat voor:

S-regel(s) Subjectief: redenen voor contact
O-regel(s) Objectief: verricht onderzoek
E-regel(s) Evaluatie: de werkhypothese/diagnose
P-regel(s) Plan voor behandeling, verwijzing, voorschrift, lab-aanvraag

LINH huisartsen worden geacht te registreren volgens de S-O-E-P-systematiek. Ook worden zij
gestimuleerd af te zien van het invoeren van vrije tekst, aangezien vrije tekst door LINH niet wordt
geëxtraheerd.

ADEMD richtlijn en episodegericht registreren
In een aantal HISsen is sprake van episodegericht registreren. In die HISsen kunnen huisartsen (en
ondersteuners) registreren volgens de zogenaamde ADEPD richtlijn. ADEPD staat voor Adequate
Dossiervorming met het Elektronisch Patiënten Dossier. De registratie afspraken binnen LINH
komen in grote lijnen overeen met deze door het NHG in 2005 uitgebrachte richtlijn.

/ICT en Zorg - De rol van zor.../Huisartsen Informatie Systeem/Wat/EVS

Electronisch voorschrijfsysteem ter voorkoming van medicatiefouten


