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Introductie

▪ We komen van heinde en ver maar wat ons bindt is dat we 
blijkbaar allemaal wel eens over een gebrek aan beschikbaarheid 
van medische gegevens gestruikeld….

▪ Erica Bastiaanssen, achtergrond medische informatica. Al jaren 
werkzaam bij het NHG op het gebied van automatisering in de 
huisartsenzorg.

▪ Manon Kuilboer, medisch informaticus en niet-praktiserend 
huisarts. Productmanager huisartsen bij VZVZ

▪ Gefrustreerde huisarts die zojuist een nieuwe patiënt in haar 
praktijk heeft ingeschreven en van deze patiënt een digitaal 
dossier, (heel fijn), heeft gedownload en merkt dat de episodelijst 
niet klopt, brieven van specialist ontbreken, en ….



Twee vliegen in een klap

▪ Vliegen:
▪ De problemen bij dossieroverdracht in de huisartsenzorg oplossen

▪ Overdracht van medische gegevens van en naar 2e, 0e en 3e lijn

▪ Klap:
▪ Inzet zorginformatiebouwstenen in meerdere domeinen



De pijn bij dossieroverdracht in de 
Huisartsenzorg

Nieuwe 
huisarts

Oude 
huisarts Dossier

500.000/jr

250.000 uur aan ‘herstelwerk’ = 

136 fte aan vermijdbare administratieve last



Huidige situatie

▪ Dagelijkse uitwisseling op basis van EDIFACT-berichten: 
verouderde techniek 

▪ NHG Richtlijn Informatieverstrekking tussen huisartsen bij 
overdracht van de behandelrelatie uit 2006 

▪ MEDOVD: standaard overdracht dossier, mist gegevens zoals 
behandelingen, profylaxe en behandelgrenzen (geen 
reanimatie)

▪ Aparte standaarden (MEDOVD, MEDREC, MEDLAB, ….)

▪ Transport: Zorgmail File Transfer (eNovation)



Knelpunten

▪ Niet alle gegevens gaan gestructureerd mee; incomplete 
informatie

▪ Herstel- en aanvulwerk kost huisarts veel tijd, risico voor 
continuïteit van zorg

▪ Kost leverancier veel tijd aan conversies en reparatieslagen 
op oude berichtenstandaard (MEDOVD, MEDEUR drager)

▪ Het aanpassen van de berichtstandaarden is inefficiënt

▪ Berichtstandaard sluit niet aan bij 2e, 0e, 3e lijn

▪ Transport is niet transparant voor de patiënt

Patiënt 
Veiligheids-

risico

Patiënt 
Trans-

parantie

Patiënt 
Verwacht 
het reeds



De schouders eronder



Randvoorwaardelijk: 
Zorginformatiebouwstenen

▪ Informatiestandaarden die gebruik maken van een 
blokkendoos met bouwstenen

▪ Ook het idee achter de Zorginformatiebouwstenen (ZIBs) van 
Registratie aan de Bron

▪ Principe van hergebruik van bouwstenen beproefd: op 
NedHIS-demodag hebben 2 HIS-en dossieroverdracht 
gedemonstreerd op basis van een beperkte set bouwstenen 
vanuit ketenzorg

▪ Succes dankzij set informatiebouwstenen niet alleen voor 
huisartsendomein maar meerdere domeinen



Huisartsenzorg

▪ Decennialange ervaring met bijhouden gestructureerd 
elektronisch dossier en dagelijkse uitwisseling van gegevens

▪ Inclusief afspraken hoe: HIS-Referentiemodel en Richtlijn 
Adequate dossiervoering

▪ Belang van continuïteit: historie, indeling dossier



Wat is het HIS-Referentiemodel?

▪ Waar moet een HIS aan voldoen? Functionaliteit

▪ Klasse beschrijvingen van medische gegevens in het 
dossier

▪ Beschrijving dossier-opbouw

▪ Basis voor berichten: dagelijkse uitwisseling van 
miljoenen berichten in de praktijk (huisarts-lab, 
huisarts-apotheek, huisartsenoverdracht, etc)

Maar: bouwstenen van het HIS-Referentiemodel en 
die van de ZIB’s passen niet op elkaar



Verschillen

▪ Niet vreemd dat ze verschillen:
▪ Op verschillende plaatsen bedacht

▪ HIS-Referentiemodel (1e lijn)
▪ is aangepast op basis van ervaring in de praktijk: niet alles laat zich 

classificeren, eigen pragmatische codelijsten, aandacht voor bewoordingen 
van de patiënt, etc.

▪ naast de gegevens is ook rekening gehouden met dossiervoering, historie

▪ specifiek voor huisartsenzorg

▪ Bij Registratie aan de bron (2e lijn)
▪ vanaf begin rekening gehouden met gegevens uit verschillende bronnen



Oplossing 
Stap 1: samen aan de tekentafel

▪ Verschillende blokken: bijschaven is geen oplossing

▪ Nictiz, VZVZ, NHG en enkele HIS-leveranciers samen om tafel

▪ Niet blanco: klasse-beschrijving uit HIS-Referentiemodel, 
vergeleken met relevante ZIBs van registratie aan de bron

▪ Beschrijving bouwstenen en voorstellen voor aanpassingen in ZIBs

▪ Huisartsenoverdracht: het gehele dossier. Maar deze bouwstenen 
zijn dan ook toepasbaar in andere informatie-uitwisseling (bv met 
laboratorium, apotheek of in ketenzorg). En de basis voor 
informatie uit het huisartsendossier voor de patiënt, bv ter inzage 
via PGO. Aanvullingen van de patiënt (bv zelfmetingen).



Oplossing
Stap 2: naar stip op de horizon

▪ Uiteindelijke oplossing: 

set bouwstenen in meerdere domeinen inzetbaar

▪ Hoe komen we daar?
▪ Voorlopige set, nog afronden

▪ Aan de slag met bouwstenen in de praktijk: technische 
vertaalslagen, informatierichtlijnen afspreken, in de systemen

▪ Bijschaven, aanvullen

▪ Ontwerpvragen naar boven: gezamenlijk mee aan de slag

▪ Afspraken over verder onderhoud, duidelijke beschrijvingen, beheer 
en taakverdeling partijen



Wat hebben we nodig?

▪ Zorgbrede aandacht voor zorgbrede informatiebouwstenen

▪ Niet op wachten maar wel ondersteunen vervolg

- Doorontwikkeling bouwstenen & beheer

- Ondersteuning koplopers onder de leveranciers

- Ondersteuning implementatie

(niet alleen VZVZ, maar ook koepels,

regionale organisaties en

specifieke organisaties zoals St ION)



Road map VWS: meppen

▪ Met plek op de road map: tool om daadwerkelijk 
klappen te maken

▪ Vliegen:
▪ De problemen bij dossieroverdracht in de huisartsenzorg 

oplossen

▪ Overdracht van medische gegevens van en naar 2e, 0e en 
3e lijn

▪ Klap:
▪ Inzet zorginformatiebouwstenen in meerdere domeinen



Succes

▪ Minder vermijdbaar ‘strafwerk’ voor huisartsen na 
dossieroverdracht 

▪ Grotere patiëntveiligheid door vollediger en meer eenduidige 
informatie-uitwisseling

▪ Zowel binnen de huisartsenwereld als zorgbreed


