OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten
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Maatschappelijke achtergrond

Burgers kunnen tegenwoordig veel online zelf regelen. Ook in de zorg zie je deze behoefte
toenemen. Steeds meer patiënten willen samen met de arts beslissen over de eigen
gezondheid. Ze weten vaak zelf heel goed welke zorg het beste aansluit op hun eigen
situatie. Uiteraard verschilt dit per patiënt en hangt het van het soort beslissing af welke
expertise van de arts nodig is. Daarom blijft het te allen tijde belangrijk om deze beslissing
samen te nemen.
Online inzage is een klein onderdeel van het gehele scala aan digitale
diensten die ingezet kunnen worden om de patiënt meer te betrekken bij de
zorg (of: om het voor de patiënt makkelijker te maken). Voor chronische
patiënten bijvoorbeeld kan het online inzien van de uitslagen een uitkomst
zijn. Zij kunnen veel reistijd besparen als ze niet meer naar de praktijk hoeven om uitslagen
te horen, maar dit voortaan digitaal kunnen inzien of bespreken met de huisarts. Uit
onderzoek blijkt dat door digitale dienstverlening de tevredenheid en het vertrouwen van
patiënten kan toenemen. Daarnaast bevordert het de mate van eigen regie.

Weet de patiënt wel hoe hij/zij met het dossier moet omgaan?

Bied informatie aan, zoals de infographic van OPEN: 'Hoe ga ik veilig
om met online inzage' (www.open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten)
Of ga in gesprek over het 'patiëntgeheim'. Meer hierover is te
vinden op de site van de Patiëntenfederatie.
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Het dossier

Wat is er zichtbaar voor uw patiënt?
•
de E- en P-regels die zijn vastgelegd na de invoering van de online inzage;
•
correspondentie. Het verschilt per HIS-levernacier of dit direct vanaf 1 juli
beschikbaar is. Houd er rekening mee dat uiteindelijk alle correspondentie van
1 juli 2020 en later voor de patiënt zichtbaar is in het portaal;
•
behandeling, profylaxe en voorzorg, actuele medicatie en medicatieovergevoeligheid;
•
de resultaten bepalingen (zoals de LAB uitslagen) tot 14 maanden terug;
•
alle episodes met attentiewaardes en de niet gesloten episodes zonder
attentiewaardes.
•
De gesloten episodes zonder attentiewaarde worden dus niet getoond.

Invulling van het dossier
Er zijn verschillende hulpmiddelen om, indien gewenst,
het dossier op een andere manier vorm te geven. Denk hierbij aan:
1) Patiëntvriendelijke titels, te vinden in de toolkit (https://open-eerstelijn.nl/toolkitpatienten);
2) Registreren van relevante medische informatie met behulp van de ADEPD
3) De woordenlijst van Pharos, ook via de toolkit te vinden.
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Meningsverschil met een patiënt
De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) regelt de
rechten en plichten van de patiënt. Zo staat in deze wet dat patiënten
recht hebben op informatie en dat zij toestemming moeten geven voor
een behandeling. Ook regelt de wet het inzage recht van patiënten. Een
zorgvuldig bijgehouden dossier is conform deze wet van belang voor de kwaliteit en
continuïteit van zorg aan de patiënt.
Laat geen gegevens weg uit het dossier uit vrees voor negatieve gevolgen voor een patiënt.
Blijf benoemen wat u noteert.
Een diagnose hoeft nooit gewijzigd te worden omdat de patiënt dit verzoekt. In
samenspraak met de patiënt kan er informatie worden toegevoegd, of een notitie dat de
patiënt het niet eens is met de diagnose.

Wanneer een patiënt daadwerkelijk vraagt om verwijdering of aanpassing van gegevens,
staat de patiënt in zijn/haar recht. Een patiënt kan een vernietigingsverzoek indienen. Dit
geldt ook als u de gegevens van belang acht voor de zorg. Er zijn enkele uitzonderingen op
dit recht:
1.
Een andere wet dwingt tot het bewaren van gegevens.
2.
Iemand anders heeft een aanmerkelijk belang bij het bewaren van de gegevens.
3.
Goed hulpverlenerschap staat vernietiging in de weg.

Vraag uw patiënt altijd om een schriftelijk vernietigingsverzoek en bewaar dat buiten het
medische dossier. De informatie in het dossier waarop het vernietigingsverzoek betrekking
heeft mag uiteraard niet bewaard worden.
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Werkwijze

In de praktijk
De patiënt heeft recht op de online inzage. Aan de praktijk de vraag om dit te stimuleren.
Denk hierbij aan informatie op de praktijkwebsite, folders, de voicemail, een animatie op
het wachtkamerscherm. Voor u zelf betekent dit weten hoe het systeem werkt, welke
functionaliteiten het aanbiedt en bedacht zijn op de vragen van een patiënt.
De geïnformeerde patiënt
Online inzage maakt het laagdrempeliger voor uw patiënten om op een
voor hen geschikt moment het eigen dossier in te zien. Het vooraf kunnen
inzien van het dossier betekent onder andere dat de uitslagen bekend zijn
en het commentaar gelezen is. Patiënten komen op deze manier beter
voorbereid naar een consult toe.
Heeft online inzage impact op de relatie met de patiënt? Wellicht. Voor goed gebruik en
succesvolle implementatie van online inzage hebben sommige mensen hulp nodig, er
kunnen mogelijk meer vragen komen. Het gesprek hierover kan invloed hebben op de
relatie.
Meenemen in een gesprek
Tijdens een consult kunt u met de patiënt spreken over online inzage.
Als de patiënt hier gebruik van wil maken is het goed om de
mogelijkheden langs te gaan. Uit ervaring blijkt dat het gesprek met een
patiënt die het dossier voorafgaand heeft bekeken, mogelijk tot een
ander soort gesprek leidt. Online inzage kan bijvoorbeeld helpen de
therapietrouw van patiënten te verbeteren.
Het team
Een verandering is pas succesvol, wanneer het gezamenlijk wordt gedragen. Ga op zoek
naar een manier om de veranderingen stapsgewijs in te voeren. Evalueer regelmatig
(tijdens een werkoverleg) hoe het gaat. Kijk terug en kijk vooruit.

Beantwoord als team
Hoe willen we overkomen richting de patiënten en wat willen we hen bieden?
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Verschillen tussen patiënten

Gezondheidsvaardigheden
Een op de drie Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden, 2.5 miljoen mensen in
Nederland (>16 jaar) zijn laaggeletterd.
Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen en toepassen van informatie
over hun eigen gezondheid. Gesprekken met deze patiënten kunnen er anders uitzien. Hoe
herkent u deze patiënten?
In samenwerking met Pharos probeert OPEN om de online inzage toegankelijk te maken
voor iedereen. Het (communicatie) materiaal is dan ook in samenspraak met Pharos
ontwikkeld.
Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen. Hiervoor bieden
zij op hun site veel materiaal. Denk bijvoorbeeld aan een checklist met signalen (bijv.
patiënt vermijdt leessituaties) en vragen die aan een patiënt gesteld kunnen worden (bijv.
hoe is het lezen van een folder voor u?).

Verdiep u in de online omgeving, bijvoorbeeld samen met
collega’s. Wanneer u als zorgverlener weet wat er gaat veranderen
en hoe dit er uit ziet, kunt u de patiënt beter informeren.
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Online inzage stimuleren

Huisartsen zien dat, met name bij chronische ziektes, steeds meer opgelost kan worden
met een andere levensstijl. Wanneer patiënten worden geactiveerd om meer betrokken te
zijn omtrent hun gezondheid en ziekte, verandert het gedrag naar meer eigen regie. Dit
heeft als gevolg dat de kwaliteit en de efficiëntie van de zorg verbetert*.
Gebruik stimuleren
Noem de mogelijkheid voor online inzage standaard in de gesprekken met
een patiënt en zorg voor voorlichtingsmateriaal in de praktijk.
‘Wist u dat u uw dossier ook online kunt nalezen?’ of ‘Heeft u wel eens gezien
dat u in uw eigen dossier kunt kijken? Wat vindt u daarvan?’

Een standaard eigen geheugensteuntje op uw bureau? OPEN heeft een
receptenblok waarmee u uzelf en uw patiënten een handig geheugensteuntje
geeft. Dit receptenblok kan tevens gebruikt worden als notitieblok. Als u hierin
interesse heeft kunt u het contact opnemen met uw regionale coalitie.

* Talboom-Kamp, Esther, et al. (2020). Patients’ Attitudes Toward an Online Patient Portal.
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Minderjarigen

De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in
Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat nog niet goed mogelijk,
omdat door de praktijk gecontroleerd en vastgelegd moet worden wie
gerechtigd is en of de minderjarige toestemming heeft gegeven. Daarom
geldt voor hen voorlopig een uitzondering.
•
•

•

Ouders of wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage in het dossier
van hun kinderen jonger dan 12 jaar.
Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben
slechts recht op informatie. Voor inzage in het medisch dossier door de ouders
dient het kind toestemming te geven.
Boven de 16 jaar hebben de ouders zonder toestemming van het kind geen recht
op medische informatie.
Wettelijk recht op elektronische inzage
Controleer bij een verzoek om (elektronische) inzage of afschrift van het
medisch dossier van een minderjarige, of de ouder of voogd die het verzoek
indient met het gezag van het kind is belast. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar is
bovendien de toestemming van het kind nodig.

Een zorgverlener mag besluiten géén of slechts beperkte inzage of afschrift te verstrekken
wanneer de privacy van derden hierdoor (ernstig) wordt geschaad of wanneer het
verstrekken van de informatie in strijd is met goed hulpverlenerschap.
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Voorlichtingsmateriaal

Uitnodiging online
inzage (template)
Infographics
Persbericht lokale en
regionale pers (template)

Animatie
wachtkamerscherm
Nieuwsbericht
nieuwsbrief praktijk
(template)

Begrijpelijke P-regels
Woordenlijst Pharos

NHG-tabel ICPC
patiëntvriendelijke titels

Posts voor social
media (templates)
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Stellingen

Deze laatste bladzijde biedt u een aantal stellingen die u in het team kunt bespreken. Knip
of scheur deze bladzijde gerust af om de stellingen mee te nemen.

Stelling 1
Het is voor mij duidelijk wat de invloed van de online inzage is op mijn werkzaamheden
> Mogelijk vervolg antwoord mee eens: Hoe komt het dat u dit duidelijk vindt?
> Mogelijk vervolg antwoord niet mee eens: Zou u hier verandering in willen
aanbrengen? Op welke manier? Wat heeft u hiervoor nodig?
Stelling 2
Ik weet hoe iedereen in mijn team denkt over de online inzage
> Mogelijk vervolg antwoord mee eens: Hoe ervaart u dat?
> Mogelijk vervolg antwoord niet mee eens: Zou u hier verandering in willen
aanbrengen? Op welke manier?
Stelling 3
Ik weet hoe wij als praktijk willen overkomen wat betreft de online inzage.
> Mogelijk vervolg antwoord mee eens: Zou u dit eens willen verwoorden?
> Mogelijk vervolg antwoord niet mee eens: Op welke manier kan dit duidelijk
worden? Wat heeft u hiervoor nodig?
Stelling 4
Ik weet op welke manier patiënten online toegang kunnen krijgen tot hun dossier. Of: ‘Ik
weet wat patiënten online in hun eigen dossier kunnen zien’.
> Mogelijk vervolg antwoord mee eens: Hoe komt het dat u dit duidelijk heeft?
Kunt u dit toelichten tegenover collega’s die dit minder duidelijk hebben?
> Mogelijk vervolg antwoord niet mee eens: Zou u hier verandering in willen
aanbrengen? Op welke manier? Wat heeft u hiervoor nodig?
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