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Voorwoord 
 
 
 
Dit rapport gaat over de kwaliteit van de medische verslaglegging door huisartsen. Die 
kwaliteit wordt steeds belangrijker. Onvolledige of onjuiste informatie kan leiden tot 
gevaarlijke situaties voor patiënten. In de regio Nijmegen is onderzocht hoe het gesteld is 
met die kwaliteit. Dat is gedaan op twee momenten, waarbij huisartsenpraktijken tussen-
tijds feedback kregen. Door de metingen met elkaar te vergelijken is gekeken in hoeverre 
er inderdaad sprake is van een verbetering.  
 
De huisartsen die mee hebben gedaan aan dit onderzoek, hebben zich durven blootgeven, 
en hebben op die manier bijgedragen aan het op gang brengen van verbeteringen die 
belangrijk zijn voor het verbeteren van de patiëntveiligheid. We danken daarom de 
huisartsen voor hun vertrouwen.  
 
Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de leden van de Nijmeegse stuurgroep. Zij 
hebben veel tijd en energie gestoken in het verzorgen van cursussen en zij hebben in 
belangrijke mate bijgedragen aan de juiste interpretatie van geëxtraheerde gegevens uit 
het HIS.  
 
Utrecht, december 2014 
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Management samenvatting 
 
 
 
Zorgverleners wisselen in toenemende mate medische gegevens over patiënten uit. Dat is 
nodig, omdat veel patiënten door meer dan één zorgverlener worden behandeld. Zo voor-
ziet de huisarts andere zorgverleners van de voor hen relevante gegevens van zijn 
patiënten. In veel gevallen kunnen artsen op de huisartsenpost bij acute problemen het 
dossier van de patiënt bij de eigen huisarts raadplegen. Daarnaast worden deze gegevens 
gebruikt om verschillen tussen praktijken in medisch handelen zichtbaar te maken. Een 
onvolledig of onjuist dossier doet afbreuk aan de kwaliteit van zorg en aan de validiteit 
van kwaliteitsinformatie over de zorg.  
 
Om de informatie uit huisartsendossiers voor deze doelen te kunnen gebruiken is het 
belangrijk dat die gegevens volledig en correct zijn bijgehouden. Ook zorgverzekeraars 
vinden het steeds belangrijker dat de verslaglegging in het huisartsinformatiesysteem op 
orde is.  
 
Dit onderzoek laat zien dat spiegelinformatie aan huisartsen over hun wijze van registre-
ren bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de verslaglegging. Met name 
praktijken van wie de registratie in eerste instantie achterbleef, hebben zich flink 
verbeterd. Alleen de registratie van meetwaarden is niet verder verbeterd. Het waarom 
daarvan konden we in dit onderzoek niet achterhalen. Verder laat dit onderzoek zien dat 
er nog steeds verschillen zijn in de kwaliteit van de registratie tussen systemen en 
praktijken. Ook zijn er aanwijzingen dat het informatiesysteem huisartsen nog niet 
optimaal ondersteunt bij bepaalde processen. Zo zijn er nog verbeteringen mogelijk in de 
verwerking van de resultaten van diagnostische tests in de registratie van ziekten en 
contra-indicaties.   
 
De spiegelinformatie die behoort bij de EPD-scan helpt de registratie inhoudelijk te 
verbeteren en geeft registratieverschillen tussen praktijken en systemen en de mogelijke 
verbeterpunten weer.  
 
Hierdoor draagt de EPD-scan bij aan de standaardisatie en normalisatie van de 
informatievoorziening in de zorg. En dat is niet alleen een randvoorwaarde voor 
verantwoorde gegevensuitwisseling ten behoeve van de zorg aan individuele patiënten, 
maar ook voor het zichtbaar maken van verschillen tussen praktijken in medisch handelen 
en de kwaliteit daarvan.  
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Algemene samenvatting 
 
 
 
De medische dossiervoering in huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen is in de 
afgelopen 2 jaar verbeterd, zo blijkt uit dit onderzoek. In dit onderzoek zijn twee 
metingen van de kwaliteit van registreren uitgevoerd met behulp van de EPD-scan. 
Huisartsen in Nijmegen hebben actief gebruikgemaakt van de uitkomsten van de 
eerste EPD-scan meting. En de verbeteringen zijn vooral gerealiseerd in die 
praktijken waar dat het meest nodig was.  
 
Met de door het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg), 
Nederlands Huisartsen Genootschap en IQ healthcare ontwikkelde EPD-scan, wordt de 
kwaliteit van de registratie in het elektronisch patiëntendossier (EPD) doorgelicht. De 
huisartsenpraktijk krijgt feedback via een web-portal, kan zichzelf vergelijken met andere 
praktijken en wordt gewezen op verbeterpunten. De EPD-scan is eerder ingezet in 
verschillende regio’s, maar voor dit onderzoek zijn er enkele indicatoren toegevoegd, die 
betrekking hebben op zogenaamde meetwaarden; resultaten van diagnostische tests.  
 
Deze vernieuwde EPD-scan is in 2012 bij ongeveer 80 praktijken in de regio Nijmegen 
ingezet als instrument ter verbetering van de verslaglegging. Aan de hand van deze eerste 
meting hebben de praktijken de gelegenheid gekregen om hun patiëntendossiers op orde 
te krijgen. Daarnaast kregen praktijken gelegenheid om een cursus te volgen. In het 
voorjaar van 2014 is een tweede EPD-scan meting uitgevoerd om na te gaan in hoeverre 
de kwaliteit is verbeterd. 
 
In hoeverre verbeterde de kwaliteit van de dossiervorming tussen meting één en 
meting twee? 
De kwaliteit van dossiervorming is tussen meting één en meting twee duidelijk verbeterd.  
Daarnaast zijn de verschillen tussen praktijken afgenomen. Scores van praktijken die in 
de eerste meting laag waren, waren over het algemeen behoorlijk verbeterd in de tweede 
meting. Huisartsen die al hoog scoorden in de eerste meting zijn min of meer constant 
gebleven. Daarmee zijn verschillen tussen praktijken per saldo afgenomen. Maar de 
registratie van meetwaarden, zoals bloeddrukwaarden en BMI, lijken niet te zijn 
verbeterd. Redenen daarvoor is voer voor verder onderzoek. Verder laat de tweede 
meting zien dat er nog wel aanzienlijke verschillen zijn tussen huisartsenpraktijken. En 
een deel van deze verschillen is terug te voeren op de verschillende softwarepakketten 
waar praktijken mee werken. 
 
Wat is de bijdrage van de EPD-scan hieraan geweest? 
Veel huisartsen geven aan dat ze naar aanleiding van de eerste EPD-scan het dossier beter 
zijn gaan bijhouden op basis van (lab) uitslagen. Ongeveer een derde geeft aan dat ze de 
meetwaardes structureel beter zijn gaan vastleggen. 30% zegt dat ze (ook nog) andere 
aanpassingen in hun werkwijze hebben doorgevoerd, zoals het beter koppelen van 
deelcontacten aan episodes. Met name praktijken die in eerste instantie laag scoorden 
geven aan acties te hebben ondernomen. De deelnemende huisartsen beschouwden de 
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EPD-scan als een nuttig hulpmiddel om dossiervoering op een hoger peil te krijgen. Ook 
de nieuwe indicatoren die meetwaarden betreffen werden gewaardeerd. Door de nieuwe 
indicatoren hebben huisartsen meer inzicht gekregen in de registratie van meetwaarden in 
het HIS.  
 
Hoewel landelijke acties (zoals een financiële prikkel om een diagnose bij consulten vast 
te leggen)  er ook voor hebben gezorgd dat de kwaliteit van dossiervoering is verbeterd, 
hebben acties die praktijken hebben ondernomen naar aanleiding van dit project daaraan 
eveneens bijgedragen. Praktijken die acties hebben ondernomen naar aanleiding van de 
eerste meting, hebben hun dossier meer op orde. Ook zijn indicatoren die niet door de 
financiële prikkel zijn gestimuleerd, verbeterd. Zo leggen huisartsen in de regio Nijmegen 
nu veel vaker een episode of contra-indicatie nierinsufficiëntie vast wanneer labuitslagen 
daarop wijzen. Wanneer we deze praktijken vergelijken met een landelijk representatieve 
steekproef van andere (deelnemers aan NIVEL Zorgregistraties), zien we dat praktijken 
in andere regio’s dit niet beter zijn gaan bijhouden. Met als resultaat dat praktijken in de 
regio Nijmegen dit nu ook veel beter doen dan andere regio’s.  
 
Kortom de aanpak in Nijmegen, waarbij de EPD-scan werd ingezet om praktijken zich 
bewust te maken van hun registratiegedrag en waarbij praktijken gebruik konden maken 
van een gericht cursusaanbod, heeft gewerkt. Door deze aanpak hebben huisartsen in 
Nijmegen nu een vollediger dossier. Hierdoor wordt nu beter voldaan aan een belangrijke 
voorwaarde voor gegevensuitwisseling tussen huisartsen en bijvoorbeeld 
huisartsenposten en zorggroepen; en voor het genereren van kwaliteitsinformatie uit 
routinematig door de huisarts vastgelegde gegevens. In hoeverre de registratie nog verder 
kan worden verbeterd en meer uniformiteit kan worden bereikt is voer voor verder 
onderzoek. 
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Begrippenlijst 
 
 
 
ADEPD richtlijn   Richtlijn Adequate Dossiervorming met het 

Elektronisch Patiënten Dossier.  
Waarnemer  Arts die tijdelijk de medische zorg voor een patiënt 

overneemt; hij biedt geen volledige integrale zorg maar 
deelaspecten van zorg zoals interventies in acute 
situaties. 

huisarts informatiesysteem 
(HIS)  

Een Huisarts Informatie Systeem (HIS) is een compu-
terprogramma voor de huisartspraktijk voor het beheren 
van onder andere achtergrondgegevens over de 
patiënten, medische gegevens en financiële gegevens 
over de praktijk. Er bestaan verschillende Huisarts 
Informatie Systemen. Het  Informatiesysteem van de 
huisarts dient ook in staat te zijn tot: het genereren van 
een professionele samenvatting; het ontvangen van 
gegevens uit een waarneemretourbericht; het bieden van 
ondersteuning bij het verwerken daarvan. 

professionele samenvatting 
(PS of WDH)  

Subset van alle gegevens uit het HIS over één patiënt, 
voor zover nodig om de kwaliteit van de zorg te 
waarborgen tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten: 
niet te weinig maar ook niet te veel.  

HIS-tabel Verzameling gestandaardiseerde samenhangende 
gegevens, in een zodanige vorm dat ze gebruikt kunnen 
worden in een HIS. 

NHG-Tabel Diagnostische 
Bepalingen 

Deze NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen van het 
NHG is een hulptabel om diagnostische procedures te 
coderen in het EPD. De Tabel bevat onder andere 
specificaties van meetwaarden, zoals het bepalings-
nummer, het materiaal, de eenheid (indien relevant), 
referentiewaarden, het type (numeriek of categorische 
waarde) en het absoluut minimum en maximum.  

Gegevens in het elektronisch patiëntendossier:  
Episode  
 

De episode bevat ‘een chronologische verzameling van 
verschillende soorten medische gegevens (deelcontac-
ten, meetwaarden, voorschriften, correspondentie) be-
treffende één gezondheidsprobleem van één patiënt die 
de toestandsverandering in de tijd weergeeft’. De naam 
van de episode beschrijft het gezondheidsprobleem in 
de bewoordingen van de huisarts. Naast een episode-
naam heeft iedere episode een passende ICPC–code.  

Episodelijst  
 

Een episodelijst is een overzicht van alle 
gezondheidsproblemen die bij één patiënt aanwezig zijn 
of aanwezig zijn geweest. 
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Attentiewaarden/ 
probleemstatus  

Sommige gezondheidsproblemen zijn dermate belang-
rijk dat ze altijd boven aan de lijst met episodes te zien 
moeten zijn. Dit zijn episodes met een bijzondere 
attentiewaarde of probleemstatus. 

EPD  
 

Elektronisch PatiëntenDossier. Onderdeel van een 
Huisarts Informatie Systeem (HIS) of Keten Informatie 
Systemen (KIS) waarin alle relevante gegevens omtrent 
de patiënt, de problemen en aandoeningen en het beleid 
worden geregistreerd. 

ICPC  International Classification of Primary Care. Een 
coderingssysteem voor de huisartsenzorg waarin met 
behulp van letters en cijfers de klachten, symptomen en 
aandoeningen in tractusrubrieken en probleemrubrieken 
met onderverdelingen kunnen worden geclassificeerd.  

Deelcontact 
 

Contactgegevens over een nieuwe of bestaande klacht 
worden als deelcontact ingevoerd. Een deelcontact is 
een onderdeel van een episode. Bij het maken van een 
deelcontactverslag is het gebruik van de SOEP-struc-
tuur verplicht. De SOEP-structuur is een hulpmiddel 
voor het maken van een duidelijk verslag en dus om 
structuur aan te brengen in een deelcontact. Het acro-
niem staat voor Subjectief, Objectief, Evaluatie en Plan. 

Meetwaarden/uitslagen   
 

Hieronder wordt verstaan geobjectiveerde resultaten 
van diagnostiek, zoals bijvoorbeeld bloeddruk, 
Longfunctie, HbA1c. 

Contra-indicatie Een kenmerk van een patiënt dat een overweging kan 
zijn om een behandeling niet in of door te zetten. 
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1 Inleiding 
 
 
 
Bijna alle huisartsen houden tegenwoordig elektronisch hun patiëntendossier (EPD) bij in 
een Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Ze doen dat echter niet allemaal volgens de 
richtlijn Adequate Dossiervorming met het EPD (ADEPD) die het Nederlands 
Huisartsengenootschap (NHG) hier enkele jaren geleden voor heeft opgesteld.2 Deze 
richtlijn geeft aanwijzingen voor een goede, uniforme registratie. Een volledige, gestruc-
tureerde en uniforme registratie is cruciaal voor de kwaliteit van zorg en om de patiënt-
veiligheid te waarborgen. Bij de standaardberichten tussen de verschillende disciplines 
binnen de eerstelijnszorg wordt dan ook uitgegaan van een volgens de ADEPD-systema-
tiek gestructureerd en gevuld EPD.3 Uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en met 
de huisartsenpost of apotheek is daarom slechts zinvol als het EPD is ingevuld volgens de 
richtlijnen. Want stel dat een patiënt zich in het weekend bij de huisartsenpost meldt, dan 
weet de waarnemend huisarts niets als de huisarts de contra-indicaties of allergieën  van 
de patiënt niet heeft vastgelegd in het dossier volgens de richtlijn. Terwijl het belangrijk 
is dat de waarnemend huisarts daar rekening mee houdt bij de behandeling.  
 
Het NIVEL, IQ healthcare en het NHG hebben een instrument ontwikkeld, de EPD-scan 
waarmee huisartsen kunnen nagaan in hoeverre zij registreren volgens de ADEPD richt-
lijn en op welke punten ze de registratie kunnen verbeteren.4 De scan is beschikbaar voor 
alle veelgebruikte huisartsinformatiesystemen. De EPD-scan omvat onder meer indica-
toren voor de volledigheid van de diagnosecodering, het werken met ziekte-episodes, 
actualiteit van het medicatiedossier en medicatieveiligheid. De EPD-scan visualiseert de 
scores op deze indicatoren en zet ze af tegen de gemiddelden van andere praktijken, zodat 
de praktijk in kwestie zijn registratie gericht kan verbeteren op de punten die tekort-
schieten (zie als voorbeeld figuur 1). Met name praktijken bij wie de score sterk onder het 
gemiddelde ligt, zullen zich de vraag moeten stellen wat hiervan de oorzaak is. De EPD-
scan is al op grote schaal ingezet als instrument tot verbetering van de verslaglegging 
binnen huisartspraktijken in regio Twente.5 De Twentse huisartsen beschouwden de EPD-
scan als een nuttig hulpmiddel om dossiervoering op een hoger peil te krijgen. 
Huisartsenpraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties 
(www.nivel.nl/zorgregistraties) krijgen ook standaard de beschikking over de EPDscan 
voor hun praktijk. 
 
  

http://www.nivel.nl/zorgregistraties
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Figuur 1: Voorbeeld van feedbackrapportage aan praktijken waarbij ieder staafje één 
praktijk vertegenwoordigt. De scores zijn gevisualiseerd en geordend per 
HIS. De score van de praktijk in kwestie (voor wie de feedback is bedoeld) 
is weergegeven in rood. De horizontale zwarte lijn geeft het gemiddelde 
voor de regio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De EPD-scan Nijmegen 
Nijmegen is de tweede regio waar de EPD-scan op grotere schaal is ingezet als instru-
ment ter verbetering van de verslaglegging. Op verzoek van de betrokken partijen zijn in 
Nijmegen een aantal nieuwe indicatoren aan de bestaande EPD-scan toegevoegd. Het 
betreft indicatoren op basis van meetwaarden. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt in 
hoeverre metingen bijv. bloeddrukmetingen en de rookstatus, op de juiste plek in het EPD 
worden vastgelegd.  Nieuw is ook dat wordt nagegaan of de registratie van ziekten en 
aandoeningen bijgewerkt wordt naar aanleiding van meetwaarden. Als bijvoorbeeld uit 
laboratoriumtests blijkt dat de nieren van een patiënt te weinig creatinine uitscheiden, 
moet een huisarts ook de diagnose nierinsufficiëntie stellen en vastleggen. De nieuwe 
indicatoren zijn ontwikkeld in samenspraak met de projectgroep en expertisegroep MIMS 
(Methodologie, Informatiemanagement & Statistiek) van de afdeling Eerstelijnsgenees-
kunde (ELG) van het Radboud universitair medisch centrum. Net als in Twente, behelst 
het project in Nijmegen twee metingen van de kwaliteit van de registratie in het HIS. Een 
eerste meting vond plaats medio 2012 en een tweede meting vond plaats in januari 2014. 
In de periode tussen de twee metingen kregen de praktijken de gelegenheid om aan de 
hand van de EPD-scan-feedbackrapportage verbeterpunten te formuleren. 
Huisartspraktijken kregen deze feedback via een web- portal (www.nivel.nl/mijnpraktijk), 
waarbij de score van de eigen praktijk met een afwijkende kleur zichtbaar is te midden 
van de scores van alle andere praktijken. Daarnaast kreeg de praktijk via het portal een 
indicatie bij welke patiënten de registratie mogelijk niet optimaal is. Verder zijn er 
initiatieven door de projectgroep genomen om ADEPD scholing te stimuleren. Zo heeft 
de projectgroep een symposium en verschillende scholingscursussen voor de huisartsen 
en assistentes georganiseerd. Aan de hand van de tweede meting is gekeken in hoeverre 
deze interventies hebben geleid tot een verbetering.  
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De resultaten van de eerste EPD-scan meting zijn beschreven in een eerdere rapportage.6 
In het onderhavige rapport wordt beschreven welke maatregelen huisartsen hebben ge-
nomen om de kwaliteit van registratie in hun HIS te verbeteren naar aanleiding van de 
eerste EPD-scan en in hoeverre de kwaliteit van registreren is verbeterd tussen meting 1 
en meting 2. Verder zal worden nagegaan welke maatregelen van invloed zijn geweest op 
de kwaliteit van registreren en hoe de kwaliteit van de registratie in de Nijmeegse 
huisartspraktijken zich nu verhoudt tot die van andere praktijken.   
 
Vraagstellingen  
In dit rapport beantwoorden we de volgende vragen:  
1. Wat hebben huisartsen tussen meting één en twee gedaan om hun dossiers beter op 

orde te krijgen? 
2. In hoeverre is de kwaliteit van de registratie van medische gegevens in het EPD  

tussen meting één en meting twee verbeterd?  
3. Welke maatregelen zijn van invloed geweest op de verbetering in de kwaliteit van 

registratie in het EPD? 
4. Hoe is de kwaliteit van de registratie in het EPD in Nijmegen nu ten op zichtte van die 

van andere huisartspraktijken? 
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2 Methode 
 
 
 

2.1 Het meten van de kwaliteit van de registratie  
 
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden hebben we gebruik gemaakt van de EPD-scan. 
Deze scan meet de kwaliteit van de registratie van medische gegevens in het EPD die 
geëxtraheerd worden uit de HISsen.  
 

2.1.1 Dataverzameling  
Om gegevens uit de HISsen te extraheren is gebruik gemaakt van extractieprogrammatuur 
die softwareleveranciers hebben gemaakt voor NIVEL Zorgregistraties eerste lijn. De 
extracties van de gegevens uit het HIS zijn verricht door MIMS en aangeleverd bij het 
NIVEL. De (gecodeerde) gegevens zijn verwerkt en opgeslagen in een beveiligde data-
base bij het NIVEL. Huisartsenpraktijken zijn over het project geïnformeerd door de 
opdrachtgever Coöperatie Integrale Huisartsenzorg Nijmegen (CIHN), waar zij zich 
vervolgens konden aanmelden voor deelname.  
 
In totaal hebben 89 huisartspraktijken in de regio Nijmegen en Boxmeer data aangeleverd 
om een eerste EPD-scan uit te voeren (extractiedatum medio 2012). De praktijken kregen 
de resultaten op de eerste meting in het najaar van 2012 teruggekoppeld. Van deze 89 
praktijken hebben 80 praktijken data aangeleverd voor een tweede EPD-scan meting 
(extractiedatum begin 2014). Daarnaast was er 1 praktijk die alleen aan de tweede meting 
deelnam. Een stroomschema van het onderzoek is weergegeven in figuur 2.  
 
De meeste deelnemende praktijken gebruiken Promedico-ASP (±30%) of Mira (±30%) 
als HIS. Ander HISsen die door de deelnemers gebruikt worden zijn MicroHIS, Medicom 
of OmniHis Scipio (in het rapport afgekort als OmniHis). 
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N=56 

Vergelijking eerste en tweede EPD scan

MicroHIS Mira

N=11 N=22

Vragenlijst 
N=69

-Veranderd van HIS: N=4

Tweede EPD scan
N=81

-Deelname aan alleen 2e meting: N=1

Eerste EPD scan
N=89

Promedico-
ASP
N=24

Scipio

N=75

-Problemen met de dataaanlevering van 
de eerste aanlevering N=1

OmniHis 

N=8

Medicom

N=10

Figuur 2: Stroomschema EPD-scan Nijmegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de regio Nijmegen hebben 89 huisartspraktijken data aangeleverd om een eerste EPD-scan uit te voeren. 
Van deze 89 praktijken hebben 69 huisartsenpraktijken een jaar later een vragenlijst ingevuld. Van deze 69 
praktijken hebben 56 ook deelgenomen aan de tweede meting. In totaal hebben 81 praktijken deelgenomen 
aan de tweede EPD-scan. 75 praktijken zijn meegenomen in de vergelijking van de eerste EPD-scan met de 
tweede EPD-scan. 
 
 

2.1.2 Privacy 
De extracties van de gegevens uit het HIS zijn verricht door MIMS. Huisartsenpraktijken 
die zich aanmeldden voor het project gaven schriftelijk opdracht aan hun HIS leverancier 
voor het verstrekken van gegevens voor dit project. In overeenstemming met de Gedrags-
code Gezondheidsonderzoek7  hebben de betrokken huisartspraktijken patiënten vooraf 
geïnformeerd over het gebruik van hun gegevens voor wetenschappelijk onderzoek en de 
mogelijkheid geboden om hier bezwaar tegen te maken. De gegevens die uit de HISsen 
zijn geëxtraheerd omvatten naast de zorginhoudelijke informatie ook geboortedatum, 
geslacht en de vier cijfers van de postcode van patiënten (niet de letters). De vier cijfers 
van de postcode zijn voor dit onderzoek niet gebruikt. Dit gegeven is daarom verwijderd 
uit de onderzoeksbestanden bij het NIVEL. De extractie bevat geen namen of vrije tekst-
velden, waarin privacygevoelige informatie zou kunnen staan. Geboortedatum en geslacht 
worden gebruikt in de spiegelrapportages voor de huisartsenpraktijken. Daarmee wordt de 
huisarts geholpen om het dossier bij bepaalde patiënten beter op orde te krijgen, en deze 
gegevens worden gebruikt bij het standaardiseren naar leeftijd en geslacht, zodat uit-
komsten tussen praktijken kunnen worden vergeleken. Resultaten van individuele 
praktijken zijn uitsluitend bekend gemaakt aan die praktijken, via een beveiligde website 
die alleen met inlogcodes te openen is (www.nivel.nl/mijnpraktijk). Alle partijen die 
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betrokken zijn bij de overdracht van gegevens (huisartspraktijken, MIMS, NIVEL) 
hebben overeenkomsten getekend om deze overdracht zorgvuldig te regelen. In alle 
overeenkomsten staat dat betrokkenen zich conformeren aan de Gedragscode Gezond-
heidsonderzoek7, dat de privacy van de patiënten zorgvuldig zal worden beschermd en dat 
de gegevens niet worden door geleverd aan derden.   
 
 

2.1.3 EPD-scan 
Om de kwaliteit van de registratie in het EPD te meten hebben we gebruik gemaakt van 
de EPD-scan. De EPD-scan zoals die in 2010 in Twente was ingezet, was opgezet vanuit 
het perspectief van uitwisseling van gegevens zoals destijds beschreven in de richtlijn 
gegevensuitwisseling huisarts en centrale huisartsenpost en de ADEPD richtlijn. 
Recentelijk is de richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-huisartsenpost aangepast. Het 
waarneembericht dient nu ook gegevens van diagnostische bepalingen te omvatten zoals 
bloeddrukmetingen of bloedsuikerwaarden. Diagnostische bepalingen spelen ook een 
belangrijke rol in de gegevensuitwisseling tussen huisartsenpraktijk en zorggroep. 
Daarom is het belangrijk dat huisartsen meetwaarden in het diagnostisch archief vast-
leggen. Dat gebeurt nog niet altijd. Daarom is op verzoek van de betrokken partijen een 
aantal nieuwe indicatoren opgenomen die de kwaliteit van de registratie van meetwaarden 
inzichtelijk maken. Hieronder worden alle indicatoren van de EPD-scan kort toegelicht. 
Een nadere uitleg van de inhoudelijke achtergrond van de indicatoren en interpretatie is te 
vinden in bijlage A. 
 
 De oorsponkelijke EPD-scan 
De EPD-scan, zoals die in 2010 Twente was ingezet,5 is ontwikkeld door het NIVEL, IQ 
healthcare en het NHG. Deze oorspronkelijke EPD-scan omvat de volgende indicatoren: 
 
A. Indicatoren voor de volledigheid van de ziektegeschiedenis: 

1. Hoeveel actieve episodes heeft een patiënt gemiddeld op zijn/haar episodelijst?  
2. Hoeveel van de episodes die bijna altijd een probleemstatus of ‘bijzondere 

attentiewaarde’ zouden moeten hebben, hebben deze ook inderdaad gekregen?  
3. Hoeveel procent van de episodes op de episodelijst heeft een betekenisvolle ICPC-

code?  
 
B. Indicator voor gestructureerd werken in het medisch journaal:  

Hoeveel procent van de deelcontacten in het journaal is gekoppeld aan een episode?  
 
C. Indicatoren voor de volledigheid en actualiteit van het medicatieoverzicht.  

1. Hoeveel procent van de voorschriften op de lijst ‘actuele medicatie’ is onterecht als 
actuele medicatie gelabeld?  

2. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld is aan een ‘door een huisarts 
gedefinieerde’ episode? 

3. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld aan een episode met een 
betekenisvolle ICPC-code?  
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D. Indicatoren van belang voor de medicatiebewaking:  
1. Voor welk percentage patiënten is een geneesmiddelenallergie of -intolerantie 

geregistreerd?  
2. Voor welk percentage patiënten is een contra-indicatie geregistreerd?  

 
E. Indicatoren voor de volledigheid van de episodelijst: 

Dit zijn in totaal 7 indicatoren. Bij deze indicatoren worden op basis van medicatie 
gekeken of patiënten een passende diagnose of klachtcode hebben gekregen. Per 
indicator wordt een van de volgende zeven aandoeningen onderzocht: Diabetes, 
Astma/COPD, Hart en vaatziekte, Depressie, Parkinson, Epilepsie en Schildklier-
aandoeningen. Eerst wordt nagegaan of medicatie voor de aandoening is voor-
geschreven met behulp van de ATC-codes. Door na te gaan of er een episode is 
geregistreerd met een bepaalde ICPC-code wordt vervolgens vastgesteld of er een 
passende diagnose is. Tabel 2.1 toont de gebruikte combinaties van ICPC-codes en 
ATC-codes. 

 
 
Tabel 2.1: Combinaties van ICPC en ATC codes die gebruikt zijn om de volledigheid 

van de episodelijst na te gaan 
 
Indicator Diagnose ICPC ATC Medicatie 
E1 Diabetes T90 A10B - Orale bloedglucose verlagende 

middelen  
     
E2 Astma/COPD R95/R96 R03A 

R03BA 
R03BB 

- Sympathicomumetica voor inhalatie 
- Glucocorticoiden  
- Parasympathicolytica 

     
E3 HVZ : 

Hypertensie  
Angina pectoris  
Hartfalen  
Atriumfibrilleren 
Andere/chron. Ischem. HZ 

K86/K87 
K74/K76 
K78 K77 
 

C03 
C07 
C08 
C09 

- Diuretica 
- Beta-blokkers  
- Calcium antagonisten 
- Middelen aangrijpend op het 

renine-angiotensinesysteem 
 

     
E4 Angststoornissen 

Down, Depressief gevoel 
Depressie 

P74 
P03 
P76 

N06A - Antidepressiva 
 

     
E5 Parkinson N87 N04BA - Dopa en –derivaten 
     
     
E6 Epilepsie N88 N03 - Anti-epileptica 
     
E7 Schildklieraandoeningen T85/86 H03A 

H03B 
- Thyreomimetica 
- Thyreostatica 

 
 
 De nieuwe indicatoren 
De nieuwe indicatoren heeft het NIVEL ontwikkeld in samenspraak met de projectgroep 
en expertisegroep MIMS. Het betreft indicatoren op basis van meetwaarden. Als eerste is 
het belangrijk te weten hoe volledig het diagnostisch dossier is. In het diagnostisch dos-
sier kunnen verschillende soorten bepalingen worden vastgelegd, zoals uitslagen van 
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labonderzoek, lichamelijk onderzoek tijdens spreekuur of antwoorden op vragen(lijsten). 
Daarom is ervoor gekozen om de kwaliteit van de registratie van vijf meetwaarden na te 
gaan die elk een verschillend soort bepaling vertegenwoordigen:  
 
Meetwaarde Indicator voor 
1. Kreatinineklaring (eGFR)  bepalingen die door het LAB worden uitgevoerd; 
2. Nitriet  bepalingen die in het eigen praktijk-laboratorium 

worden uitgevoerd; 
3. BMI  berekende bepalingen; 
4. Systolische bloeddruk  bepalingen tijdens spreekuur; 
5. Rookstatus antwoorden op vragen. 
 
Van deze vijf meetwaarde gaan we na in hoeverre ze in het diagnostisch dossier worden 
vastgelegd. We meten voor welk percentage patiënten een meetwaarde in de afgelopen 12 
maanden is vastgelegd. Om verschillen in de vastlegging van meetwaarden tussen 
chronisch zieke en niet-chronisch zieke na te gaan, doen we dit apart voor beide groepen. 
Veel patiënten met een chronische aandoeningen krijgen zorg binnen een ketenzorgpro-
gramma’s en de registratie van veel meetwaarden zijn verplicht en worden vastgelegd 
door de praktijk ondersteuner (POH). De registratie bij de niet-chronisch zieken geven 
meer een beeld van de registratiewijze van alle praktijkmedewerkers in de dagelijkse 
praktijk. Een meting is alleen van betekenis als daarvan ook een bruikbare waarde is 
vastgelegd. Daarom gaan we vervolgens na of de waardes van vastgelegde metingen 
klinisch plausibel zijn. (Meer uitleg over de inhoudelijke achtergrond en genomen keuzes 
is te vinden in bijlage A). 
 
Ten tweede is het belangrijk te weten in hoeverre de registratie van ziekten en de 
registratie van contra-indicaties is bijgewerkt naar aanleiding van uitslagen in het 
diagnostisch dossier. Bijv. een eGFR van onder de 60 duidt op een nierfunctiestoornis. 
Daarom gaan we bij een geregistreerde eGFR waarde van onder de 60 na of er een 
episode nierfunctiestoornis en een contra-indicatie nierfunctiestoornis is aangemaakt. 
 
De bovenstaande keuzes hebben de volgende indicatoren opgeleverd: 
 
Indicatoren voor de volledigheid van het diagnostisch dossier: 
F1. Worden lab uitslagen goed ingevoerd? 

a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een eGFR meting geregistreerd? 
b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is eGFR meting geregistreerd? 
c. Voor wel percentage patiënten met een eGFR meting is een klinisch plausibele 

waarde geregistreerd? 
 
F2. Worden praktijk-laboratorium uitslagen goed ingevoerd? 

a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een nitriet meting geregistreerd? 
b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is nitriet meting geregistreerd. 
c. Voor welk percentage patiënten met een nitriet meting is een klinisch plausibele 

waarde geregistreerd? 
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F3. Worden metingen tijdens spreekuur goed ingevoerd? 
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een systolische bloeddruk 

geregistreerd? 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is een systolische bloeddruk 

geregistreerd. 
c. Voor wel percentage patiënten met een systolische bloeddruk meting is een 

klinisch plausibele waarde geregistreerd? 
 
F4. Worden berekende metingen goed ingevoerd? 

a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een BMI geregistreerd? 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is een BMI geregistreerd. 
c. Voor welk percentage patiënten met een BMI meting is ene klinisch plausibele 

waarde geregistreerd? 
 
F5. Worden antwoorden op vragen goed ingevoerd? 

a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is de rookstatus geregistreerd? 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 
c. Voor welk percentage patiënten met gegevens over de rookstatus is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 
 
Indicator voor het bijwerken van het dossier naar aanleiding van uitslagen in het 
diagnostisch dossier: 
F6. Worden ziekten en aandoeningen naar aanleiding van uitslagen bijgewerkt? 

- Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <60 is een 
episode nierinsufficiëntie (U99.01) geregistreerd? 

F7. Worden contra-indicaties naar aanleiding van uitslagen bijgewerkt? 
- Voor welk percentage met een geregistreerde eGFR waarde <60 is een contra-

indicatie nierinsufficiëntie is geregistreerd? 
 

-  
2.1.4 Het inzichtelijk maken van de kwaliteit 

Om de kwaliteit van registreren in het EPD volgens de EPD-scan inzichtelijk te maken 
zijn verschillen tussen praktijken voor iedere indicator geanalyseerd met behulp van 
staafdiagrammen. Deze zijn vervaardigd met het programma Microsoft Excel 2010. 
Zo nodig is de y-as in deze figuren aangepast op de scores. Hierbij vertegenwoordigt 
ieder staafje een praktijkscore en zijn de praktijken geordend per HIS. De reden om de 
praktijken te ordenen per HIS, is dat er soms systematische verschillen tussen HISsen 
naar voren komen, waardoor praktijken zichzelf beter kunnen vergelijken met collega’s 
die gebruik maken van hetzelfde HIS. Bij de berekening van de scores is gecorrigeerd 
voor verschillen in de samenstelling van de praktijkpopulaties naar leeftijd en geslacht.  
Bij de meeste indicatoren is niet zozeer belangrijk hoe hoog een praktijk scoort, maar 
eerder de variante tussen praktijken. Bij de indicatoren wordt dan ook geen norm gegeven 
wanneer een praktijk goed registreert. Het gaat met name om de verschillen tussen 
praktijken. Forse verschillen tussen praktijken duiden op verschillen in de kwaliteit. Bij 
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een aantal indicatoren mag wel verwacht worden dat praktijken die hoog scoren, beter 
registreren (zie voor meer informatie bijlage A).  
 
 

2.2 Genomen maatregelen om de kwaliteit van registratie te verbeteren 
 
Om na te gaan wat huisartspraktijken hebben gedaan om de dossiers waar nodig beter op 
orde te brengen is een online vragenlijst gestuurd aan alle deelnemende praktijken een 
jaar na de eerste meting: 
 
 
Overzicht tijdlijn 
 

 

 

 

       Vragenlijst  

Start Project: Medio 2012 

 

 

 

  Nov 2012    Nov 2013       Begin 2014

      

 
 
De volledige vragenlijst is opgenomen in bijlage B. Er is onder andere gevraagd  

a) of de resultaten van de eerste EPD-scan door de huisarts bekeken zijn;  
b) of er opschoonacties in het EPD zijn ondernomen naar aanleiding van de eerste 

EPD-scan resultaten; 
c) of de werkwijze structureel is aangepast naar aanleiding van de eerste EPD-scan; 
d) of er een cursus op het gebied van registreren is gevolgd; 
e) of de EPD-scan zinvol werd bevonden.  

 
Beschrijvende analyses zijn uitgevoerd met het statistisch pakket Stata (versie 13), 
 
 

2.3 Mate van verbetering in de kwaliteit van registratie  
 
Om na te gaan in hoeverre de kwaliteit van de registratie van medische gegevens in het 
EPD van huisartsenpraktijken was verbeterd naar aanleiding van de eerste EPD-scan zijn 
de resultaten van de eerste meting vergeleken met de tweede meting. In deze vergelijking 
zijn alleen praktijken meegenomen die zowel een eerste als een tweede EPD-scan hebben 
gehad en niet tussentijds van HIS zijn gewisseld (N=75). 

terugrapportage 
EPD-scan eerste 

meting  
 

EPD-scan 
tweede meting 

Scholing/maatregelen 
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Beschrijvende analyses zijn uitgevoerd met het statistisch pakket Stata (versie 13), 
waarbij vooral gebruik werd gemaakt van variantie analyse en verdelingsvrije testen voor 
twee afhankelijke groepen om te toetsen op significantie (p<.05).  
 
In de eerste rapportage zagen we dat een deel van de verschillen in de scores tussen 
praktijken terug is te voeren op de inrichting van de verschillende HISsen. Daarom zullen 
we ook onderzoeken in hoeverre verschillen tussen HISsen kleiner zijn geworden. 
Hiervoor is de variantie tussen HISsen inzichtelijk gemaakt met behulp van een hiër-
archisch model (waarin huisartspraktijken geclusterd zijn op basis van HIS). Verschillen 
tussen HISsen zijn getest met behulp van verdelingsvrije testen voor onafhankelijke 
groepen.  
 
 

2.4 Maatregelen die van invloed zijn geweest op de verbetering in de kwaliteit 
van registratie 
 
Om na te gaan welke acties van invloed zijn geweest op de verbetering in kwaliteit van 
registreren is de informatie uit de vragenlijst gebruikt. Acties die vrij algemeen zijn, zijn 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Analyses zijn gedaan bij de indicatoren waar een duidelijke verbetering te zien is. Alleen 
de indicatoren waarbij kan worden aangenomen dat de kwaliteit van registreren hoger is 
naarmate de score hoger is zijn betrokken in de analyses.  
 
Om na te gaan of acties hebben bijgedragen aan de verbetering zijn per indicator regressie 
analyses opgezet met als uitkomst de score in de tweede meting. 8,9 Er is telkens 
gecorrigeerd voor de score in de eerste meting. Interactietermen zijn opgenomen in het 
model om na te gaan of het nut van een actie mogelijk verschilt tussen praktijken die in 
de eerste meting laag scoren en praktijken die in de eerste meting hoog scoren. Analyses 
zijn uitgevoerd met het statistisch pakket Stata (versie 13).  
 
 

2.5 Regio Nijmegen versus landelijk 
 
De scores die de praktijken in de regio Nijmegen in de tweede meting hebben behaald 
zijn vergeleken met scores van huisartspraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregi-
straties Eerste lijn. Praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties vormen een 
goede afspiegeling van de Nederlandse huisartsenpraktijk wat betreft type HIS, praktijk-
vorm en deel van het land.. De scores van deze praktijken zijn net als bij de Nijmeegse 
praktijken berekend over 2013.  
Regressiemodellen zijn toegepast om  na te gaan in hoeverre de scores tussen beide 
groepen verschillen. Hierbij is er telkens gecorrigeerd voor type HIS. Het regressiemodel 
maakt gebruik van een logit transformatie waardoor de gevonden verschillen niet 
rechtstreeks kunnen worden geïnterpreteerd.7 Daarom zijn verschillen tussen de groepen 
terugvertaald door na te gaan wat praktijken in de regio Nijmegen scoren op basis van de 
geschatte scores in hun eigen regio en de geschatte landelijke scores.   
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3 Genomen maatregelingen om de kwaliteit te verbeteren 
 
 
 
Om informatie te verkrijgen over ondernomen acties om de registratie te verbeteren naar 
aanleiding van de eerste EPD-scan is een jaar na de eerste meting een online-vragenlijst 
gestuurd aan alle deelnemende praktijken (bijlage B). In deze vragenlijst is ook nagegaan 
hoe zinvol de huisartsen de EPD-scan vinden. In totaal hebben 69 huisartspraktijken de 
vragenlijsten compleet ingevuld. De uitkomsten van de vragenlijst zijn terug te vinden in 
bijlage C. Hieronder volgt een beschrijving van de resultaten van de vragenlijst. 
 
 

3.1 In hoeverre zijn de resultaten van de eerste meting door de huisarts 
bekeken? 
 
Van de 69 deelnemende praktijken hebben 61 praktijken (88%) de resultaten van de 
eerste meting bekeken. De meeste huisartsen hebben de gegevens ingezien via een 
persoonlijke login op het portal www.nivel.nl/mijnpraktijk. Redenen dat huisartsen de 
gegevens van de eerst meting niet hebben ingezien, waren ‘geen tijd’ (N=3), ‘technische 
problemen’ (N=3) of ‘geen interesse’ (N=2).   
 
 

3.2 Opschoonacties in HIS naar aanleiding van de eerste meting 
 
Van de 61 huisartsen die de gegevens van de eerste meting hebben ingezien, zegt 50% 
opschoonacties in het HIS te hebben ondernomen naar aanleiding van de eerste meting. 
De vier meest voorkomende opschoonacties bij deze huisartsen waren een check op de 
diagnoseregistratie met ICPC, een check op episodes met probleemstatus of attentie-
waarde, een check op de actieve episodes en het structureren van gegevens in episodes 
(figuur 3.1). Meest voorkomende reden dat huisartsen geen opschoonacties hebben 
ondernomen, was dat ‘praktijk al goed registreerde’.  
 
 
  

http://www.nivel.nl/mijnpraktijk
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Figuur 3.1:  Percentage huisartsen naar ondernomen opschoonactie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 De registratie van meetwaarden in het HIS 
 
Van de 61 huisartsen die de gegevens van de eerste meting hebben ingezien, zegt 69% dat 
ze meer inzicht hebben gekregen in de registratie van meetwaarden in het HIS op basis 
van de nieuwe indicatoren. Een kwart van de huisartsen geeft aan dat ze op het moment 
van de eerste meting nog niet altijd alle meetwaarden in het HIS goed vastlegden. 
Voornamelijk bepalingen tijdens spreekuur en bepalingen in het eigen praktijklaborato-
rium werden niet altijd in het HIS (goed) vastgelegd (figuur 3.2). 
 
 
Figuur 3.2:  Het aantal huisartsen dat aangeeft dat zijn praktijk een bepaalde bepaling 

niet goed in het HIS registreerde. 
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3.4 Werkwijze aangepast naar aanleiding van de eerste meting 
 
Van de 61 huisartsen zegt 69% dat ze de episodelijst en contra-indicaties beter zijn gaan 
bijhouden als uitslagen daarop wijzen. Ongeveer een derde geeft aan dat ze de 
meetwaardes structureel beter zijn gaan vastleggen. 30% zegt dat ze (ook nog) andere 
aanpassingen in hun werkwijze hebben doorgevoerd, zoals het beter koppelen van 
deelcontacten aan episodes (figuur 3.3). Van  de huisartsen die hun werkwijze niet 
hebben aangepast, geeft het merendeel aan dat ze op het moment van de eerste meting de 
gegevens al goed registreerden.  
 
 
Figuur 3.3:  Het percentage huisartsen naar werkwijze aanpassing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Gevolgde scholing 
 
In totaal zegt 59 van de 69 huisartsen die deelnamen aan de vragenlijst, dat zij of andere 
praktijkmedewerkers een vorm van scholing tussentijds hebben gehad. Het merendeel van 
de huisartsen vindt dat de scholing heeft bijgedragen aan het beter registreren. Alleen de 
‘E-learning voor huisartsen’ werd door de huisartsen minder zinvol gevonden.  
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3.6 Hoe zinvol vinden de huisartsen de EPD-scan? 
 
Aan de huisartsen is een aantal stellingen voorgelegd om na te gaan in hoeverre de 
huisartsen de EPD-scan zinvol vinden om de kwaliteit van de registratie te verbeteren.  
 
Op de stelling “registreren volgens ADEPD-richtlijn zorgt voor een gestructureerde en 
overzichtelijke dossiervoering” antwoordde 88% van de 69 huisartsen hier volledig mee 
in te stemmen. 9% is het er mee oneens en 3% is neutraal. De cijfers zijn weergegeven in 
figuur 3.4.  
 
 
Figuur 3.4: Registreren volgens ADEPD-richtlijn zorgt voor een gestructureerde en 

overzichtelijke dossiervoering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de stelling “de EPD-scan is een nuttig hulpmiddel om de registratie in het HIS op een 
hoger niveau te krijgen” is de grootste groep, 72%, het eens met de stelling. 9% 
antwoordt hier oneens te zijn en 19% is neutraal (figuur 3.5).  
 
Ongeveer de helft van de huisartsen zegt door de EPD-scan meer vertrouwen te hebben 
gekregen in zowel de gegevensuitwisseling binnen de praktijk als de gegevensuitwis-
seling tussen huisartspraktijken en huisartsenposten. 
 
 
Figuur 3.5: De EPD-scan is een nuttig hulpmiddel om de registratie in het HIS op een 

hoger niveau te krijgen 
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4 Mate van verbetering in de kwaliteit van registratie 
 
 
 
Om na te gaan in hoeverre de kwaliteit van de registratie van medische gegevens in het 
EPD van huisartsenpraktijken is verbeterd, zijn de resultaten van de eerste meting verge-
leken met de tweede meting. De kwaliteit van registreren wordt gemeten aan de hand van 
verschillende indicatoren die onder meer betrekking hebben op de volledigheid van de 
diagnosecodering, het werken met ziekte-episodes, actualiteit van het medicatiedossier en 
medicatieveiligheid en de volledigheid van de vastlegging van meetwaarden. Het gaat 
vaak niet om hoe hoog de score op de verschillende indicatoren moet zijn, maar om de 
mate waarin een praktijk afwijkt van het algemene beeld. Doel is dat zo’n praktijk gaat 
nadenken over de manier van registreren. Uit de rapportage van de eerste meting bleek 
dat er vaak grote verschillen zijn tussen praktijken in de manier van registreren. Verwacht 
mag worden dat de variatie tussen praktijken afneemt als meer huisartsen gaan registreren 
volgens de richtlijnen. Daarom zullen we in dit hoofdstuk ook nagaan in hoeverre 
verschillen tussen de huisartspraktijken (ofwel de variantie) kleiner zijn geworden.  
 
In deze vergelijking zijn alleen praktijken meegenomen die zowel een eerste als een 
tweede EPD-scan hebben gehad en niet tussentijds van HIS zijn gewisseld. In totaal 
waren er 4 praktijken die tussentijds van HIS zijn gewisseld (van Promedico-VDF-9 naar 
Mira). Verder is er één praktijk (Mira) uit de resultaten gelaten vanwege problemen met 
de data aanlevering van de eerste meting. Daarom zijn de resultaten van dit hoofdstuk 
gebaseerd op 75 praktijken (en niet 80). In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de 
kwaliteit zoals gemeten in de eerste en tweede meting. Ter naslag zijn in Bijlage D de 
resultaten op de eerste en tweede meting per indicator inzichtelijk gemaakt met behulp 
van staafdiagrammen waarbij ieder staafje een praktijk vertegenwoordigt en prakijken 
geordend zijn per HIS.  
 
 De oorsponkelijke EPD-scan 
Tabel 4.1 geeft de scores weer op de indicatoren van de oorspronkelijke EPD-scan zoals 
gemeten in de eerste en tweede meting. De resultaten zijn grafisch weergegeven in figuur 
4.1. De scores op bijna alle indicatoren van de oorspronkelijk EPD-scan liggen bij de 
tweede meting hoger dan bij de eerste meting. Met name is er een verbetering te zien in 
het toekennen van een probleemstatus (A2), het koppelen van deelcontacten aan een 
episode (B1) en het koppelen van geneesmiddelen aan een episode (C2). Het gemiddeld 
aantal actieve episodes per patiënt is gemiddeld toegenomen van 6,6 naar 7,9 episodes 
(A1). Bij de meeste indicatoren was de kans dat de toename op toeval berust kleiner dan 
5%.  Alleen bij C1  D1, E1 en E6 was er geen duidelijke verbetering zichtbaar. De grote 
verbetering bij A2 is mede doordat Promedico-ASP zijn software onlangs tussentijds 
heeft aangepast, waardoor het toekennen van een attentiewaarde automatisch wordt 
ondersteund. 
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Tabel 4. 1:  Scores indicatoren oorspronkelijke EPD-scan 
 
 Meting 
Indicator Meting 1 Meting 2 Verschil 
A. Indicatoren voor de volledigheid van de ziektegeschiedenis:    
1. Hoeveel actieve episodes heeft een patiënt gemiddeld op zijn/haar 

episodelijst? 
6,6 7,9 1,3* 

2. Hoeveel van de episodes die bijna altijd een probleemstatus of 
‘bijzondere attentiewaarde’ zouden moeten hebben, hebben deze ook 
inderdaad gekregen?  

74,1 87,6 13,5* 

3. Hoeveel procent van de episodes op de episodelijst heeft een 
betekenisvolle ICPC-code?  

88,3 91,7 3,4* 

    
B. Indicator voor gestructureerd werken in het medisch journaal:     
1. Hoeveel procent van de deelcontacten in het journaal is gekoppeld aan 

een episode? 
86,3 93,4 7,1* 

    
C. Indicatoren voor de volledigheid en actualiteit van het 

medicatieoverzicht.  
   

1. Hoeveel procent van de voorschriften op de lijst ‘actuele medicatie’ is 
onterecht als actuele medicatie gelabeld?  

2,4 2,6 0,2 

2. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld is aan een ‘door een 
huisarts gedefinieerde’ episode? 

71,9 80,4 8,5* 

3. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld aan een episode met 
een betekenisvolle ICPC-code? 

86,8 91,9 5,1* 

    
D. Indicatoren van belang voor de medicatiebewaking:     
1. Voor welk percentage patiënten is een geneesmiddelenallergie of 

-intolerantie geregistreerd?  
6,4 6,8 0,4 

2. Voor welk percentage patiënten is een contra-indicatie geregistreerd? 41,3 43,9 2,6* 
    

E. Indicatoren voor de volledigheid van de episodelijst. Bij deze 
indicatoren worden op basis van medicatie gekeken of patiënten een 
passende diagnose of klachtcode hebben gekregen: 

   

1. Diabetes Mellitus 99,1 99,1 0,0 
2. Asthma/COPD 72,0 75,4 3,4* 
3. Hart- en vaatziekten 81,2 84,0 2,7* 
4. Depressie 57,8 61,0 3,2* 
5. Ziekte van Parkinson 82,6 87,9 5,3* 
6. Epilepsie 37,1 35,9 -1,2 
7. Schildklieraandoeningen 77,4 81,1 3,7* 
 
*Significant (p<0.05) 
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Figuur 4.1 Scores indicatoren oorspronkelijke EPD-scan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 De nieuwe indicatoren 
In tabel 4.2 en figuur 4.2 zijn de scores op de nieuwere indicatoren weergegeven. Dit zijn 
indicatoren op basis van meetwaarden gemeten over een periode van 12 maanden voor-
afgaand aan de meting.  De scores op de indicatoren F6 en F7 (indicatoren voor het 
bijwerken van het dossier naar aanleiding van meetwaarden) liggen in de tweede meting 
een stuk hoger dan in de eerste meting. Het percentage patiënten met een geregistreerde 
nitriet metingen ligt ruim anderhalf keer hoger in de tweede meting in vergelijking met de 
eerste meting. Zowel in meting 1 als in meting 2 werd er bijna altijd een klinisch 
plausibele waarde geregistreerd. Bij bijna alle indicatoren, was de kans dat de toename op 
toeval berust kleiner dan 5% . 
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Tabel 4.2: Scores indicatoren m.b.t. meetwaarden 
 
  Meting  
Indicator Meting 1 Meting 2 Verschil 

F1. Worden lab uitslagen goed ingevoerd?    
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een eGFR meting 

geregistreerd? 53,8 55,5 1,6* 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is eGFR meting 

geregistreerd? 7,2 7,5 0,3 
c. Voor welk percentage patiënten met een eGFR meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 99,8 99,9 0,0 
    
F2. Worden praktijk-laboratorium uitslagen goed ingevoerd?    
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een nitriet meting 

geregistreerd? 1,8 2,8 1,0* 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is een nitriet 

meting geregistreerd? 0,8 1,3 0,5* 
c. Voor welk percentage patiënten met een nitriet meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 100,0 99,8 -0,2 
    

F3. Worden metingen tijdens spreekuur goed ingevoerd?    
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een systolische 

bloeddruk geregistreerd? 53,3 55,6 2,3* 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is een systolische 

bloeddruk geregistreerd? 5,5 6,3 0,7* 
c. Voor welk percentage patiënten met een systolische bloeddruk meting 

is een klinisch plausibele waarde geregistreerd? 99,9 99,9 0,0 
    
F4. Worden berekende metingen goed ingevoerd?    
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is een BMI  

geregistreerd? 28,1 33,9 5,9* 
b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een BMI 

geregistreerd? 1,7 3,0 1,2* 
c. Voor wel percentage patiënten met een BMI meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 99,2 99,3 0,2 
    
F5. Worden antwoorden op vragen goed ingevoerd?    
a. Voor welk percentage chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 29,3 34,5 5,2* 
b. Voor welk percentage niet-chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 1,7 3,0 1,3* 
c. Voor welk percentage patiënten met gegevens over de rookstatus is een 

klinisch plausibele waarde geregistreerd? 99,0 100,0 1,0* 
    
G. Indicatoren voor het bijwerken van het dossier naar aanleiding van 
uitslagen van metingen.     
1.  Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde 

<60 is een episode nierinsufficiëntie (U99.01) geregistreerd? 39,9 56,1 16,2* 
2.  Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde 

<60 is een contra-indicatie nierinsufficiëntie geregistreerd? 31,7 49,2 17,4* 
 

*Significant (p<0.05)  
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Figuur 4.2: Scores indicatoren m.b.t meetwaarden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verschillen kleiner geworden? 
De toename in de scores heeft met name te maken dat praktijken die lager scoorden dan 
het gemiddelde in de eerste meting, een duidelijke hogere score hebben in de tweede 
meting. In figuur 4.3 is dit effect weergegeven voor een selectie van de indicatoren (A1, 
A2, B1, C2, F4a, F4b, F6 en F7). Praktijken die gemiddeld of hoger scoren op A2, B1, 
C2, F4a zijn min of meer gelijk gebleven. Als resultaat zijn verschillen (de variantie) 
tussen praktijken significant kleiner geworden (tabel 4.3). Verder valt op dat de scores op 
F6 en F7 praktijken die in de eerste meting gemiddeld of hoog scoorden, ook nog flink 
zijn toegenomen (figuur 8). De verschillen tussen praktijken bij F6 en F7 zijn daardoor 
toegenomen. Maar ook bij A1 en F4b zijn de verschillen iets toegenomen doordat 
praktijken die al hoog scoorden nu nog hoger scoren (figuur8). In de eerste meting legde 
het merendeel van de praktijken nog helemaal geen nitriet vast. Praktijken zijn in de 
tweede meting veel vaker nitriet gaan vastleggen, waardoor scores op nitriet tussen 
praktijken nu ook meer verschillen.  
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Figuur 4.3: Gemiddelde verbetering per indicator. (De resultaten zijn uitgesplitst op 
basis van de score in de eerste meting)* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* De scores van de eerste meting zijn verdeeld in tertielen: T1, T2, T3. T1 zijn de praktijken die het laagst 

scoorden en T3 zijn de praktijken die het hoogst scoorden in de eerste meting. T1 zijn over het algemeen 
de prakijken die in de eerste meting lager scoorden dan het gemiddelde 

 
 
Tabel 4. 3:  Omvang van de verschillen tussen praktijken uitgedrukt in de variantie (hoe 

groter de variantie, hoe meer de praktijken onderling verschillen)  
 
  Meting  
Indicator Meting 1 Meting 2 Verschil 
A1. Hoeveel actieve episodes heeft een patiënt gemiddeld op zijn/haar 

episodelijst? 7,2 8,8 1,7 
A2. Hoeveel van de episodes die bijna altijd een probleemstatus of 

‘bijzondere attentiewaarde’ zouden moeten hebben, hebben deze ook 
inderdaad gekregen?  564 168,8 -395,6* 

A3. Hoeveel procent van de episodes op de episodelijst heeft een 
betekenisvolle ICPC-code?  206 76,7 -130,0 

B1. Hoeveel procent van de deelcontacten in het journaal is gekoppeld aan 
een episode? 564 232,2 -332,5* 

C1. Hoeveel procent van de voorschriften op de lijst ‘actuele medicatie’ is 
onterecht als actuele medicatie gelabeld?  6,6 6,4 -0,2 

C2. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld is aan een ‘door een 
huisarts gedefinieerde’ episode? 752 565,9 -186,4 

C3. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld aan een episode met 
een betekenisvolle ICPC-code? 302 151,7 -150,7* 

D1. Voor welk percentage patiënten is een geneesmiddelenallergie of 
-intolerantie geregistreerd?  9,4 8,5 -0,9 

D2. Voor welk percentage patiënten is een contra-indicatie geregistreerd? 90,9 65,5 -25,4 
E1. Diabetes Mellitus 1,2 0,9 -0,3 
E2. Asthma/COPD 158 96,1 -62,4 
E3. Hart- en vaatziekten 254 135,4 -118,7 
E4. Depressie 242 116,6 -125,7* 
E5. Ziekte van Parkinson 654 351,3 -303,6 
E6. Epilepsie 200 131,1 -69,7 
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  Meting  
Indicator Meting 1 Meting 2 Verschil 
E7.Schildklieraandoeningen 338 200,6 -138,3 
F1a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een eGFR meting 

geregistreerd? 71,1 64,3 -6,7 
F1b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is eGFR meting 

geregistreerd? 5,8 6,0 0,1 
F1c. Voor wel percentage patiënten met een eGFR meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 0,1 0,1 -0,0 
F2a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een nitriet meting 

geregistreerd? 17,1 22,4 5,3 
F2b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een nitriet 

meting geregistreerd? 4,5 6,1 1,7 
F2c. Voor wel percentage patiënten met een nitriet meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 0,0 1,2 1,2 
F3a.Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een systolische 

bloeddruk geregistreerd? 281 218,6 -62,7 
F3b.Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een systolische 

bloeddruk geregistreerd? 10,6 12,7 2,1 
F3c.Voor wel percentage patiënten met een systolische bloeddruk meting is 

een klinisch plausibele waarde geregistreerd? 0,0 0,0 0,0 
F4a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een BMI  

geregistreerd? 210 150,6 -59,6 
F4b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een BMI 

geregistreerd? 1,5 4,5 3,0* 
F4c. Voor wel percentage patiënten met een BMI meting is een klinisch 

plausibele waarde geregistreerd? 0,9 0,5 -0,4* 
F5a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 187 183,7 -3,6 
F5b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 2,3 6,5 4,2 
F5c. Voor wel percentage patiënten met gegevens over de rookstatus is een 

klinisch plausibele waarde geregistreerd? 20,2 0,0 -20,2 
F6. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde 

<60 is een episode nierinsufficiëntie (U99.01) geregistreerd? 425 552,5 127,1 
F7. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde 

<60 is een contra-indicatie nierinsufficiëntie geregistreerd? 508 806,2 297,5 
 
*Significant (p<0.05) 
 
 
Verschillen tussen HISsen zijn ook afgenomen (tabel 4.4). Desalniettemin, zijn in de 
tweede meting deze verschillen nog steeds aanzienlijk (zie ook bijlage D). Medicom 
praktijken koppelen gemiddeld 44% van de voorschriften aan een episode, terwijl 
Promedico-ASP praktijken dit gemiddeld bij 95% van de voorschriften doen. Microhis 
praktijken koppelen weer veel minder vaak deelcontacten aan episodes dan Medicom 
praktijken (75% versus 99% van de deelcontacten).  De kans dat deze verschillen tussen 
HISsen op toeval berusten, is kleiner dan 5%. 
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Tabel 4. 4:  Omvang van de verschillen tussen en binnen Hissen (uitgedrukt in variantie) 
voor een aantal indicatoren.*  

 
Indicator Meting 1 Meting 2 

 
tussen 
HISsen 

binnen 
HISsen 

tussen 
HISsen 

binnen 
HISsen 

A2.  Hoeveel van de episodes die bijna altijd een probleemstatus of 
‘bijzondere attentiewaarde’ zouden moeten hebben, hebben 
deze ook inderdaad gekregen? 364 196 86 72 

B1.  Hoeveel procent van de deelcontacten in het journaal is 
gekoppeld aan een episode? 352 284 80 163 

C2.  Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld is aan een 
‘door een huisarts gedefinieerde’ episode? 435 322 349 259 

C3.  Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld aan een 
episode met een betekenisvolle ICPC-code? 152 112 66 70 

 
*  De variantie tussen HISsen geeft de omvang van de verschillen tussen HIssen weer. De variantie binnen 

HISsen geeft de omvang van de verschillen tussen praktijken weer die niet door het type HIS wordt 
verklaard. De variantie tussen HISsen plus de variantie binnen HISsen is min of meer gelijk aan de totale 
variantie in tabel 4.3. Daarmee laat deze tabel zien hoeveel van de totale variantie verklaard wordt door 
verschillen in HISsen 
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5 Ondernomen acties van invloed op de verbetering in de 
kwaliteit van registratie 
 
 
Een deel van de huisartsen heeft acties ondernomen naar aanleiding van de eerste EPD-
scan meting (zie hoofdstuk 3). In dit hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre deze acties 
daadwerkelijk hebben bijgedragen aan de verbetering in de kwaliteit van de registratie.  
 
Praktijken die aangeven een actie te hebben ondernomen naar aanleiding van de EPD-
scan, scoorden over het algemeen lager in de eerste meting dan praktijken die geen actie 
hebben ondernomen (tabel 5.1). Met andere woorden, de EPD-scan zet vooral praktijken 
met een lage score ertoe om acties te ondernomen (ofwel praktijken die zich nog enigs-
zins kunnen verbeteren). Opvallend is wel dat dit effect minder duidelijk aanwezig is bij 
‘de nieuwere indicatoren’. Een redelijk aantal praktijken met een (relatief) hoge score op 
de verschillende meetwaarden geeft aan dat ze de registratie van meetwaarden hebben 
aangepast. Mogelijk was er bij deze praktijken ruimte voor verbetering. Anderzijds kan 
het ook zijn dat praktijen die de registratie van meetwaarden hebben aangepast, dat ze 
‘slechts’ de registratie van 1 type bepaling hebben aangepast, bijv. nitriet (omdat ze 
andere bepalingen al wel goed registreerden). In dat geval verwacht je ook geen verschil 
te zien in de scores op de meetwaarden tussen praktijken die wel en niet de registratie van 
meetwaarden hebben aangepast, behalve bij nitriet.  
 
Bij de indicatoren waar een duidelijke verbetering te zien is, zijn we nagegaan of de 
acties daaraan hebben bijgedragen. Acties die vrij algemeen zijn, zijn buiten beschouwing 
gelaten. Alleen de indicatoren waarbij kan worden aangenomen dat de kwaliteit van 
registreren hoger is naarmate de score hoger is zijn betrokken in deze analyses. Het gaat 
dan om de volgende indicatoren en bijbehorende acties:  
 
 
Indicator Actie 
A2. Hoeveel van de episodes die bijna altijd een 

probleemstatus of ‘bijzondere 
attentiewaarde’ zouden moeten hebben, 
hebben deze ook inderdaad gekregen? 

Check op episodes met probleemstatus of 
attentiewaarde/ het beter toekennen van een 
attentiewaarde of probleemstatus aan een 
episode 

B1. Hoeveel procent van de deelcontacten in het 
journaal is gekoppeld aan een episode? 

Het meer structureren van gegevens in 
episodes/ het beter koppelen van deelcontacten 
aan episodes 

C2. Hoeveel procent van de voorschriften is 
gekoppeld is aan een ‘door een huisarts 
gedefinieerde’ episode? 

Het koppelen van voorschriften aan episodes 

F6. Voor welk percentage patiënten met een 
geregistreerde eGFR waarde <60 is een 
episode nierinsufficiëntie (U99.01) 
geregistreerd? 

Het dossier beter gaan bijhouden naar 
aanleiding van uitslagen  

F7. Voor welk percentage patiënten met een 
geregistreerde eGFR waarde <60 is een 
contra-indicatie nierinsufficiëntie 
geregistreerd? 

Het dossier beter gaan bijhouden naar 
aanleiding van uitslagen  
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De acties lijken nut te hebben gehad. We zien dat praktijken die een actie hebben 
ondernomen hoger scoren in de tweede meting dan praktijken die geen actie hebben 
ondernomen (wanneer praktijken nagenoeg dezelfde score in de eerste meting hadden).De 
kans dat dit op toeval berust is lager dan 10%. Alleen bij de indicator B1 zagen we geen 
duidelijk effect van de acties. Bij B1 waren veel praktijken flink verbeterd ook als ze 
geen actie hadden ondernomen. De resultaten moeten wel enigszins voorzichtig 
geïnterpreteerd worden omdat ze op kleine aantallen berusten.  
 
Kortom, praktijken die aangeven een actie te hebben ondernomen zijn met name prak-
tijken die in de eerste meting laag scoorden. De ondernomen acties lijken daadwerkelijk 
te hebben bijgedragen aan de verbetering in de kwaliteit van de registratie.   
 
 
Tabel 5.1:  Gemiddelde score per indicator, uitgesplitst naar praktijken die wel en geen 

actie hebben ondernomen 
 
Indicator Score van 

praktijken die 
een 

bijbehorende 
maatregel 

hebben 
ondernomen 

Score van 
praktijken die 

geen 
bijbehorende 

maatregel 
hebben 

ondernomen 
 Gemiddelde 

score (N) 
Gemiddelde 

score (N) 
Indicatoren oorspronkelijke EPD-scan   
A1. Hoeveel actieve episodes heeft een patiënt gemiddeld op 

zijn/haar episodelijst? 6 (19) 6 (41) 
A2. Hoeveel van de episodes die bijna altijd een probleemstatus of 

‘bijzondere attentiewaarde’ zouden moeten hebben, hebben deze 
ook inderdaad gekregen?  59 (17) 78 (43)* 

A3. Hoeveel procent van de episodes op de episodelijst heeft een 
betekenisvolle ICPC-code?  82 (17) 88 (43) 

B1. Hoeveel procent van de deelcontacten in het journaal is 
gekoppeld aan een episode? 72 (15) 89 (45)* 

C1. Hoeveel procent van de voorschriften op de lijst ‘actuele 
medicatie’ is onterecht als actuele medicatie gelabeld?  1 (11) 3 (46) 

C2. Hoeveel procent van de voorschriften is gekoppeld is aan een 
‘door een huisarts gedefinieerde’ episode? 47 (6) 74 (42)* 

D1. Voor welk percentage patiënten is een geneesmiddelenallergie 
of 

-intolerantie geregistreerd?  4 (7) 7 (47)* 
D2. Voor welk percentage patiënten is een contra-indicatie 

geregistreerd? 38 (13) 40 (47) 
   

Nieuwere indicatoren die meetwaarden betreffen   
F1a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een eGFR 

meting geregistreerd? 54 (17) 54 (42) 
F1b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is eGFR 

meting geregistreerd? 7 (17) 7 (42) 
F2a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een nitriet 

meting geregistreerd? 0 (17) 3 (42) 
F2b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een 

nitriet meting geregistreerd? 0 (17) 1 (42) 
F3a.Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een 

systolische bloeddruk geregistreerd? 52 (17) 56 (42) 
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Indicator Score van 
praktijken die 

een 
bijbehorende 

maatregel 
hebben 

ondernomen 

Score van 
praktijken die 

geen 
bijbehorende 

maatregel 
hebben 

ondernomen 
F3b.Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een 

systolische bloeddruk geregistreerd? 5 (17) 6 (42) 
F4a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is een BMI  

geregistreerd? 27 (17) 30 (42) 
F4b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is een BMI 

geregistreerd? 2 (17) 2 (42) 
F5a. Voor wel percentage chronisch zieke patiënten is de rookstatus 

geregistreerd? 30 (17) 30 (42) 
F5b. Voor wel percentage niet-chronisch zieke patiënten is de 

rookstatus geregistreerd? 2 (17) 2 (42) 
F6. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR 

waarde <60 is een episode nierinsufficiëntie (U99.01) 
geregistreerd? 40 (42) 46 (17) 

F7. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR 
waarde <60 is een contra-indicatie nierinsufficiëntie 
geregistreerd? 28 (42) 42 (17)* 

 
* Significant verschillend van de gemiddelde score in de eerste meting(p<0.05). 
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6 Nijmegen versus landelijk 
 
 
 
De scores die de Nijmeegse praktijken in de tweede meting hebben behaald zijn verge-
leken met scores van huisartspraktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties Eerste 
lijn. Praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties vormen een goede afspiege-
ling van de Nederlandse huisartsenpraktijk wat betreft type HIS, praktijkvorm en deel van 
het land. De scores van deze praktijken zijn net als bij de Nijmeegse praktijken berekend 
over 2013.  
In deze vergelijking zien we dat de Nijmeegse praktijken beduidend vaker een episode 
nierinsufficiëntie en contra-indicatie vastleggen wanneer laboratoriumtests daarop wijzen 
(indicator F6 en F7 in Figuur 6.1). Nijmeegse praktijken lijken ook vaker de asthma/-
COPD registratie op orde te hebben en minder vaak voorschriften onterecht te hebben 
gelabeld als actuele medicatie (C1). Maar Nijmeegse praktijken scoren lager op het 
vastleggen van  geneesmiddelallergieën (D1), het vastleggen van een diagnose schild-
klieraandoening (E7) en het vastleggen van zowel een bloeddrukmeting (F3a) als een 
BMI meting (F4a) bij chronisch zieke patiënten. De kans dat deze verschillen op toeval 
berusten, is kleiner dan 5%.  De verschillen kunnen niet verklaard worden door 
verschillen in type HIS, omdat in de analyse daarvoor is gecorrigeerd.   
 
 
Figuur 6.1:  De score op indicatoren van praktijken in de regio Nijmegen (N=81) en 

praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties (N=417). * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Resultaten zijn alleen weergegeven wanneer de kans dat de gevonden verschillen tussen de groepen op 

toeval berust kleiner is dan 5%. 
 
 
 



42 De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, NIVEL 2015 

Praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties eerste lijn krijgen al langere tijd 
feedback op de kwaliteit van registratie. We verwachten dan ook dat praktijken die 
deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties mogelijk beter registreren dan de gemiddelde 
Nederlandse huisartsenpraktijk. Daarom hebben we de praktijken uit de regio Nijmegen 
ook vergeleken met praktijken die nog maar recent meedoen aan NIVEL Zorgregistraties. 
Mogelijk is deze groep praktijken een betere afspiegeling van de Nederlandse huisartsen-
praktijk als het om de kwaliteit van de registreren gaat. Over het algemeen zien we dan 
dezelfde verschillen als in figuur 6.1. Alleen zien we geen verschil meer bij E7. Daarnaast 
zien we dat Nijmeegse praktijken hoger scoren op A1 (het gemiddeld aantal episodes per 
patient), A2 (het toekennen van een probleemstatus) en C3 (het toekennen van een ICPC 
bij een episode die gekoppeld is aan een voorschrift).  
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7 Aanvullende analyses 
 
 
 
Gebruikelijk  wordt van een verminderde nierfunctie gesproken indien de eGFR < 60.10 
In dit project zijn we dan ook nagegaan in hoeverre gegevens over een nierfunctiestoornis 
worden vastgelegd op basis van een kreatinine uitslag van onder de <60. Maar het afkap-
punt waar de nierfunctiestoornis daadwerkelijk relevant wordt ligt lager. Huisartsen zijn 
het erover eens dat je over een klinisch relevante nierfunctiestoornis kan spreken bij een 
uitslag van 50 of lager. Bijvoorbeeld  in de geneesmiddelenwet is geregeld dat kreatinine 
waarden van 50 en minder aan de apotheker gemeld moeten worden. Daarom hebben we 
aanvullend onderzocht wat de scores op de indicatoren F6 en F7 van praktijken zijn 
wanneer we het afkappunt verlagen naar 50:  
 
• F6. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <50 is een 

episode nierinsufficiëntie (U99.01) geregistreerd? 
• F7. Voor welk percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <50 is een 

contra-indicatie nierinsufficiëntie geregistreerd? 
 
De scores zijn berekend voor de periode 2013.  
De resultaten voor de Nijmeegse praktijken zijn weergegeven in de figuren 7.1 en 7.2 We 
zien grote verschillen tussen praktijken. Gemiddeld is het percentage patiënten met een 
geregistreerde eGFR waarde <50 bij wie een episode nierinsufficiëntie is geregistreerd 
71%. Het gemiddeld percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <50 bij 
wie een contraindicatie is geregistreerd, ligt op 62%.   
De scores hebben we ook berekend voor praktijken die deelnemen aan NIVEL 
Zorgregistraties. Zij scoren beduidend lager dan de Nijmeegse praktijken. Bij praktijken 
die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties zijn de gemiddeld percentages 55% bij F6 en 
33% bij F7.Een stuk lager dan in Nijmegen.  
De verschillen tussen beide groepen komen hoogstwaarschijnlijk door het project. 
Praktijken in de regio Nijmegen zijn tijdens het project flink verbeterd. (figuur 7.3 en 
7.4). Terwijl praktijken die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties min of meer gelijk 
zijn gebleven (figuur 7.3 en 7.4).   
 
Een aantal praktijken (N=8) in de regio Nijmegen heeft vooraf aan de eerste EPD-scan 
meting mee ook meegedaan aan een ander project; de contactstudie die in 2011 tot medio 
2012 liep.11  In deze gerandomiseerde trial kregen de praktijken lijstjes van patiënten met 
een eGFR waarde < 60 en scholing over chronische nierschade van expertisegroep MIMS 
van de afdeling ELG van het Radboud universitair medisch centrum. In de eerste meting 
zien we dat deze praktijken ook al iets vaker een episode nierinsufficiëntie vastlegden bij 
patiënten met een eGFR waarde < 60 dan andere praktijken in de regio Nijmegen 
(uitkomst op indicator F6 was 42%  respectievelijk 39%). Hierdoor zien we in de tweede 
meting dat de gemiddelde verbetering op indicator F6 iets groter was voor praktijen die 
pas voor het eerst feedback hierop hadden gekregen in de EPD-scan in vergelijking met 
de 8 praktijken die al eerder feedback erop hadden gekregen  in de contactstudie.  
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Figuur 7.1: Het percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <50 bij wie 
een episode nierinsufficiëntie is geregistreerd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7.2:  Het percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <50 bij wie 

een contraindicatie nierinsufficiëntie is geregistreerd. 
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Figuur 7.3:  Gemiddelde score op de indicatoren F6 en F7 in 2011-2012 en 2013 van 
praktijken in de regio Nijmegen en praktijken die deelnemen aan NIVEL 
Zorgregistraties eerste lijn wanneer het afkappunt bij een eGFR waarde <50 
wordt gelegd 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7.4: Gemiddelde score op de indicatoren F6 en F7 in 2011-2012 en 2013 van 

praktijken in de regio Nijmegen en praktijken die deelnemen aan NIVEL 
Zorgregistraties eerste lijn wanneer het afkappunt bij een eGFR waarde <60 
wordt gelegd 
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8 Samenvatting en conclusie 
 
 
 
De laatste jaren is er veel aandacht geweest voor de kwaliteit van registreren in de huis-
artsenpraktijk. Vooral voor de vastlegging van diagnoses is veel aandacht geweest. Maar 
een goede registratie van meetwaarden is ook cruciaal. Meetwaarden worden gecommu-
niceerd tijdens de waarneming en voor een waarnemend huisarts is het belangrijk om op 
de hoogte te zijn van afwijkende uitslagen. Daarnaast is een gestructureerde vastlegging 
van meetwaarden essentieel in de communicatie met de zorggroep waar een praktijk deel 
van uit maakt. Het project in Nijmegen was dan ook opgezet om onder andere de 
registratie van meetwaarden te verbeteren. Daarom heeft het NIVEL in samenspraak met 
de projectgroep en expertisegroep MIMS nieuwe indicatoren op basis van meetwaarden 
ontwikkeld.  
 
De huisartsen vonden deze nieuwe indicatoren zinvol om inzicht te krijgen in de registra-
tie van meetwaarden. Dit geldt met name voor de twee indicatoren met betrekking tot het 
vastleggen van een nierfunctiestoornis wanneer een labuitslag daarop wijst. Huisartsen in 
de regio Nijmegen leggen nu veel vaker een episode of contra-indicatie nierinsufficiëntie 
vast wanneer labuitslagen daarop wijzen. Dit doen ze ook veel beter dan collega’s in 
andere regio’s. Met als resultaat dat nu in praktijken in de regio Nijmegen 36% vaker een 
contra-indicatie nierfunctiestoornissen bij een patiënt is vastgelegd dan bij andere 
praktijken. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het dossier ook wordt bijgehouden 
naar aanleiding van andere (lab)bepalingen.  
 
Ondanks dat de nierfunctiestoornissen beter worden vastgelegd zijn er ook praktijken in 
Nijmegen die dit nog nauwelijks doen. Zelfs niet bij een eGFR waarde lager dan 50. 
Terwijl deze waarde wel op een stoornis duidt. Buiten de regio gaat het om nog veel meer 
praktijken.  Dit kan grote risico’s opleveren met betrekking tot de communicatie van 
patiëntgegevens en de overdraagbaarheid van dossiers. 
 
Ongeveer een derde geeft aan dat ze de meetwaarden structureel beter zijn gaan vastleg-
gen. Echter de registratie van meetwaarden zoals bloeddrukwaarden en BMI, lijken niet 
zichtbaar te zijn verbeterd. Het registeren van de rookstatus om de 2 jaar bij iedere patiënt 
wordt door veel huisartsen niet zinvol gevonden. Opvallend was dat het percentage 
chronisch zieke patiënten met een bloeddrukmeting en een BMI meting inde regio 
Nijmegen lager ligt dan in andere regio’s. Hier is geen duidelijke verklaring voor. Verder 
onderzoek zal deze vernieuwde  indicatoren verder moeten valideren. Maar de grote 
verschillen tussen praktijken en de soms lage percentages die we bij bepalingen zien 
duiden er wel op dat de volledigheid van registratie van meetwaarden mogelijk te wensen 
over laat. In bijlage E doen we dan ook enkele aanbevelingen om de kwaliteit van de 
registratie van meetwaarden verder te verbeteren.  
 
De kwaliteit van dossiervorming tussen meting één en meting twee is duidelijk verbeterd 
zoals die met de oorspronkelijk EPD-scan is gemeten. Praktijken kennen veel vaker een 
probleemstatus toe bij probleemstatuswaardige episodes. Gegevens worden veel meer 
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gestructureerd naar episodes. Bovendien zijn de verschillen tussen praktijken afgenomen. 
Scores van praktijken die in de eerste meting laag waren, waren over het algemeen 
behoorlijk verbeterd in de tweede meting. Huisartsen die al hoog scoorden in de eerste 
meting zijn redelijk constant gebleven. Daarmee zijn verschillen tussen praktijken per 
saldo afgenomen.  
 
In 2013 kregen  huisartspraktijken in Nederland een financiële vergoeding als ze de 
registratie van diagnoses en/of symptomen bij consulten op orde hadden. Landelijk heeft 
dit tot een grote verbetering in de registratie van diagnoses geleid.12 Dit is waarschijnlijk 
ook een reden dat we een flinke verbetering zien op sommige indicatoren, zoals bij B1 
(het koppelen van deelcontacten aan een episode). Door het koppelen van een deelcontact 
aan een episode kan een praktijk eenvoudig een diagnose bij een consult vastleggen.  
 
Maar we zien ook dat er verbetering heeft plaatsgevonden op indicatoren die niet door de 
financiële prikkel zijn gestimuleerd. Het project heeft daaraan absoluut bijgedragen. Door 
acties die huisartsen naar aanleiding van dit project hebben ondernomen, hebben praktij-
ken hun dossier meer op orde. Mogelijk heeft dit ertoe geleid dat praktijken in de regio 
Nijmegen over het algemeen hoger scoren op de indicatoren dan praktijken die recent 
meedoen aan de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn. Praktijken in de regio Nijmegen 
leggen wel minder vaak geneesmiddel allergieën vast. Gemiddeld leggen deze praktijken 
18% minder geneesmiddelenallergieën vast dan hun collega´s in andere regio´s. Verder is 
opvallend is dat een deel van de huisartsen aangeeft geen acties te hebben ondernomen, 
omdat ze al goed registreerden. De EPD-scan biedt nog geen indicatoren wanneer het 
gaat om de ‘laatste’ finetuning van de registratie.  
 
Al met al geven onze resultaten aan dat er nog met name winst te behalen is in het 
(uniform) registreren en toekennen van episodes en het gestructureerd registreren van 
meetwaarden. Een deel van de verschillen in kwaliteit van de dossiers is simpelweg terug 
te voeren op de verschillende softwarepakketten waar praktijken mee werken. Sommige 
functionaliteiten van een softwarepakket zijn erg goed bruikbaar en andere minder. Bij 
een ander softwarepakket ligt dat weer anders. Ze hebben allemaal hun sterke en zwak-
kere punten. De functionaliteit om ziekte-episodes te registreren is nog niet van alle 
pakketten even gebruiksvriendelijk. Soms kunnen eenvoudige aanpassingen in de 
software leiden tot belangrijke verbeteringen in de medische verslaglegging. Het bijhou-
den van het dossier naar aanleiding van afwijkende uitslagen lijkt nu voornamelijk af te 
hangen van de aandacht en het handwerk van de praktijkmedewerkers. HISsen zouden 
zorgverleners hierbij beter moeten ondersteunen. Kortom, het blijft belangrijk de 
kwaliteit verder te verbeteren door de structuur van HISsen te verbeteren en huisartsen op 
hun registratiegedrag te (blijven) wijzen. Onze 
 
We kunnen stellen dat het project in Nijmegen, waarbij de EPD-scan werd ingezet om 
praktijken bewust te maken van hun registratiegedrag en waarbij praktijken gebruik 
konden maken van een gericht cursusaanbod, succes heeft gehad. Vooral gegevens over 
de nierfunctiestoornis worden aanzienlijk beter vastgelegd wanneer een labuitslag daarop 
wijst. Dit komt de patiëntveiligheid ten goede, met name wanneer sprake is van 
overdracht van gegevens uit de huisartsenpraktijk aan andere zorgverleners.  
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Bijlage A: Toelichting op de indicatoren  
 
 
 
 Indicatoren van de oorspronkelijke EPD scan  
 
 
A1. Aantal actieve episodes per patiënt  
Toelichting indicator 
De indicator ‘actieve episodes’ geeft aan hoeveel episodes er gemiddeld op enig moment 
actief zijn bij patiënten van een praktijk. ‘Actieve episodes’ zijn gedefinieerd als het aan-
tal door de huisarts zelf gedefinieerde episodes dat niet voorzien is van een einddatum. 
Episodes die niet duidelijk gespecificeerd zijn, (zoalsA99 of A97, of algemeen journaal) 
worden niet meegenomen in de berekening. Op voorhand is niet aan te geven hoeveel 
episodes er op de episodelijst moeten staan om het predicaat “goed” te verdienen. Wel 
kan gesteld worden dat de registratie mogelijk te wensen overlaat in praktijken waar 
patiënten gemiddeld een zeer laag of zeer hoog aantal ziekte episodes hebben. Indien in 
het HIS een relatief groot aantal episodes geregistreerd staat, kan dat betekenen dat men 
te weinig opeenvolgende deelcontacten samenvoegt tot een episode. Weinig episodes op 
de lijst kan betekenen dat verschillende aandoeningen (die verschillende ziekte episodes 
vertegenwoordigen) onder één episode worden geregistreerd in het HIS of dat een 
huisarts geen duidelijke definitie aan episodes geeft. 
 
A2. Episodes met een probleemstatus of attentiewaarde  
Toelichting indicator 
Door het NHG is een lijst opgesteld met ziekten en aandoeningen waarop de huisarts 
extra alert zou moeten zijn.(20) Het NHG beveelt aan om deze aandoeningen in het HIS te 
markeren met een zogenaamde ‘probleemstatus’ of ‘bijzondere attentiewaarde’ 
(benaming afhankelijk van het HIS). Dat geldt bijvoorbeeld voor diabetes en hartfalen. 
Huisartsen kunnen deze lijst gebruiken om de probleemlijst te onderhouden. Niet alle op 
de NHG-lijst voorkomende aandoeningen hoeven altijd een probleemstatus te krijgen. De 
huisarts beslist per geval om dit wel of niet te doen. 
 
A3. Gebruik ICPC  
Toelichting indicator 
Met deze indicator gaan we na of de huisarts de ICPC-codering op de juiste manier toe-
past. Bij deze indicator wordt nagegaan bij hoeveel van de ‘door een huisarts gedefini-
eerde episodes’ een betekenisvolle ICPC code is geregistreerd. Als betekenisvolle ICPC-
codes zijn beschouwd: klachten in de range 01 tot en met 29, diagnoses in de range 70 tot 
en met 99 en de codes A44 (inenting), R44 (influenzavaccinatie) en X37 (cervix-uit-
strijkje bevolkingsonderzoek). De codes A97 (geen ziekte) en A99 (andere gegenera-
liseerde/niet gespecificeerde ziekte) kunnen betekenisvol zijn voor relevante aandoe-
ningen, maar worden ook vaak als 'vluchtcodes' gebruikt en worden hier daarom niet 
beschouwd als betekenisvol. Ook het gebruik van alleen tractusletters is incorrect, 
alsmede het gebruik van een code in de range 30 tot en met 69 (verrichtingen) met 
uitzondering van A44, R44, X37 of het helemaal ontbreken van een ICPC-code.  
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B1. Koppeling van deelcontacten aan episode  
Toelichting indicator 
Om het dossier overzichtelijk te houden, moeten deelcontacten volgens de ADEPD-
Richtlijn worden gekoppeld aan door de huisarts zelf gedefinieerde episodes. Het komt 
ook voor dat deelcontacten worden gekoppeld aan episodes die niet door een huisarts zijn 
gedefinieerd. Dit zijn bijvoorbeeld episodes met episodetitels als: ‘HIStorie’, ‘Dossier’, 
‘Correspondentie’ of ‘Algemeen Journaal’. We beperken ons bij deze indicator tot deel-
contacten waarbij informatie op de e-regel is vastgelegd tijdens (telefonische) consulten 
en visites. Hoe hoger het percentage ‘episode door huisarts gedefinieerd’ hoe beter 
deelcontacten worden gekoppeld.  
 
C1. Overzicht actuele medicatie  
Toelichting indicator 
Voor de (waarnemend) huisarts is het zinvol snel een overzicht te kunnen genereren van 
de actuele medicatie. In de professionele samenvatting wordt alle medicatie die niet is 
voorzien van een einddatum en alle medicatie korter dan 4 maanden geleden getoond. Het 
is echter de vraag of het daadwerkelijk actuele medicatie betreft bij voorschriften die 
langer dan een half jaar geleden zijn voorgeschreven, met einddatum na extractie van 
gegevens uit het HIS of zonder einddatum. Omdat het medicament al langer dan een half 
jaar geleden is voorgeschreven, lijkt dit geen actuele medicatie te zijn. Waarschijnlijk 
gaat het dan om een slecht bijgehouden medicatiedossier. Daarom wordt met indicator C1 
het percentage ‘actuele’ medicatie getoond, dat al langer dan 6 maanden geleden voor het 
laatst is voorgeschreven.  
 
C2. Koppeling voorschriften aan episode  
Toelichting indicator 
Volgens de ADEPD-Richtlijn moet elk geneesmiddelvoorschrift gekoppeld zijn aan een 
episode. Zo is duidelijk waarvoor het betreffende geneesmiddel is voorgeschreven. Als 
een voorschrift is gekoppeld aan een episode met een betekenisvolle ICPC-code is direct 
de indicatie bekend. Dit heeft als voordeel dat hiermee de medicatiebewaking kan worden 
geoptimaliseerd. Zo kan bijvoorbeeld een op de indicatie toegesneden doseringscontrole 
worden uitgevoerd. Voor het berekenen van deze indicator gebruikten we de voorschrif-
ten die op het moment van berekening actueel waren of de afgelopen vier maanden 
gestopt. 
 
C3. ICPC code bij de episode waaraan voorschrift gekoppeld is  
Toelichting indicator 
Het is belangrijk dat geneesmiddelenvoorschriften gekoppeld worden aan een episode 
met een betekenisvolle ICPC code. Voor het berekenen van deze indicator gebruikten we 
als noemer de voorschriften die op het moment van berekening actueel waren of de 
afgelopen vier maanden gestopt en die zijn gekoppeld aan een ‘door een huisarts gede-
finieerde’ episode. 
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D1. Geneesmiddelenallergie en – intolerantie  
Toelichting indicator 
De ADEPD richtlijn stelt dat het op een gestructureerde manier vastleggen en bewaken 
van een geneesmiddelenallergie of -intolerantie een belangrijk onderdeel van medicatie-
bewaking is. Een HIS biedt ondersteuning bij het vastleggen en bewaken van genees-
middelenallergieën of -intoleranties en ook bij het communiceren van deze informatie bij 
uitwisseling van patiëntengegevens met andere zorgverleners. Een geneesmiddelen-
allergie of -intolerantie voor bepaalde geneesmiddelen(groepen) of stoffen wordt in de 
HISsen meestal vastgelegd als een probleem op de probleemlijst of in een apart overzicht 
voor de medicatiebewaking.  
 
D2. Contra-indicatie  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft aan bij hoeveel procent van de vaste patiënten een contra-indicatie is 
geregistreerd. Contra-indicaties zijn (soms tijdelijke) aandoeningen waarmee bij het voor-
schrijven van medicatie rekening dient te worden gehouden. Te denken valt aan bijvoor-
beeld Diabetes Mellitus of nierinsufficiëntie. Verschillende HISsen ondersteunen de 
registratie van contra-indicaties. Op het moment dat de huisarts een diagnose invoert, 
krijgt hij/zij de keuze om de betreffende episode als contra-indicatie te activeren.  
 
E1. Diabetes Mellitus  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose Diabetes Mellitus (ICPC=T90) 
als percentage van het aantal patiënten dat orale antidiabetica krijgt voorgeschreven. Het 
gaat hierbij om (herhaal) recepten met ATC code=A10B. Aangezien dit middel bijna 
uitsluitend wordt voorgeschreven bij mensen met diabetes, verwachten we hier een hoog 
percentage.  
 
E2. Astma/ COPD  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose astma/ COPD (ICPC= 
R95/R96) als percentage van het aantal patiënten dat medicatie (zie Tabel 2.1) die 
beschermt tegen astma/ COPD krijgt voorgeschreven. Deze middelen worden ook voor 
andere aandoeningen voorgeschreven, zodat we hier geen hoog percentage verwachten 
zoals bij diabetes het geval was. Interessanter dan het absolute percentage, is daarom de 
variatie tussen praktijken.  
 
E3. Hart- en vaatziekten  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose hart en vaatziekte (HVZ) als 
percentage van het aantal patiënten dat medicatie krijgt voorgeschreven die beschermt 
tegen HVZ. Voor een duidelijk overzicht welke ICPC codes en medicatie is geselecteerd 
voor deze indicator zie Tabel 2.1. Deze medicatie wordt ook voor veel andere aan-
doeningen voorgeschreven, zodat we ook hier niet zo’n hoog percentage verwachten als 
bij diabetes het geval was. Interessanter dan het absolute percentage, is hier de variatie 
tussen praktijken.   
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E4. Depressie  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose Depressie, Angststoornissen of 
Depressief gevoel (ICPC=P76/P74/P03) als percentage van het aantal patiënten dat anti-
depressiva krijgt voorgeschreven (ATC code=N06A). Ook hier geldt dat deze medicatie 
ook voor andere aandoeningen wordt voorgeschreven en dat we daarom nooit verwachten 
dat dit percentage de 100% zal benaderen. Ook hier is de variatie tussen praktijken daar-
om interessanter dan het absolute niveau.  
 
E5. Ziekte van Parkinson  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose ziekte van Parkinson 
(ICPC=N87) als percentage van het aantal patiënten dat medicatie die beschermt tegen de 
gevolgen van Parkinson krijgt voorgeschreven (ATC-code=N04BA). Deze medicatie 
wordt met name voorgeschreven bij Parkinson-patiënten. In uitzonderlijke gevallen kan 
deze medicatie ook worden voorgeschreven voor andere indicaties. Vanwege het kleine 
aantal patiënten dat medicatie voorgeschreven krijgt die beschermt tegen de gevolgen van 
Parkinson (vaak minder dan 15 patiënten) dienen de cijfers voorzichtig geïnterpreteerd te 
worden. 
 
E6. Epilepsie  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose epilepsie (ICPC=N88) als 
percentage van het aantal patiënten dat anti-epileptica krijgt voorgeschreven (ATC 
code=N03). Anti-epileptica worden ook voor andere aandoeningen voorgeschreven. We 
verwachten hier dan ook geen 100% score. De variatie tussen de praktijken is hier interes-
santer dan het absolute niveau.  
 
E7. Schildklieraandoeningen  
Toelichting indicator 
Deze indicator geeft het aantal patiënten met een diagnose Hyperthyreoïdie of hypo-
thyreoïdie (ICPC=T85/86) als percentage van het aantal patiënten dat medicatie tegen een 
te snel of te langzaam werkende schildklier krijgt voorgeschreven (ATC-code= 
H03A/H03B). Deze medicatie wordt nagenoeg uitsluitend voorgeschreven bij patiënten 
met een schildklieraandoening. Indien een praktijk goed ICPC codeert, verwachten we 
hier dan ook een scoren van nagenoeg 100%.  
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 Indicatoren die de registratie van meetwaarden 
 
Voor dit onderzoek is een aantal nieuwe indicatoren toegevoegd in samenspraak met de 
projectgroep en expertisegroep MIMS (zie Bijlage F voor de samenstelling van de 
projectgroep). Deze indicatoren betreffen de registratie van meetwaarden.  
Hieronder wordt de achtergrond, de keuze en de wijze van berekening van de nieuwe 
indicatoren kort toegelicht.  
 
Achtergrond 
De professionele samenvatting is uitgebreid met uitslagen van meetwaarden. Alle meet-
waarden van de afgelopen vier maanden worden hierin vermeld en gecommuniceerd 
tijdens de waarneming. Bovendien zijn meetwaarden in het EPD van belang in de 
communicatie binnen de ketenzorg en bij het in kaart brengen van de kwaliteit van zorg. 
Een goede registratie van meetwaarden in de huisartsenpraktijk is dan ook cruciaal.  
 
Welke meetwaarden en waarom? 
Meetwaarden worden in het HIS ingevoerd in het diagnostisch dossier. Verschillende 
soorten bepalingen kunnen worden ingevoerd, zoals uitslagen van labonderzoek, 
lichamelijk onderzoek tijdens spreekuur of antwoorden op vragen(lijsten).  
 
Om de kwaliteit van de registratie van meetwaarden te bepalen is het daarom van belang 
om inzicht te krijgen in het volgende: 
 In hoeverre worden uitslagen van het laboratorium (LAB) goed verwerkt in de 

meetwaarden? (Uitslagen van het LAB worden elektronisch ontvangen en automatisch 
verwerkt in het HIS. Maar het is onduidelijk of deze koppeling met het lab bij 
huisartsen operationeel is en goed werkt. Belangrijk is dat huisartsen hiermee kunnen 
nagaan of deze koppeling goed functioneert).  

 In hoeverre worden bepalingen van het eigen praktijk-laboratorium als meetwaarde 
geregistreerd? 

 In hoeverre worden metingen tijdens het spreekuur als meetwaarde geregistreerd? 
 In hoeverre worden berekende meetwaarden systematisch berekend en vastgelegd? 
 
Om dit inzicht te genereren is ervoor gekozen om meetwaarden te selecteren die 
verschillende type bepalingen vertegenwoordigen: 
 
Type bepaling Meetwaarde Definitie klinisch plausibele 

meetwaarde 
1.Voor bepalingen die door het LAB 

worden uitgevoerd 
Kreatinineklaring: geschatte 
glomerulaire filtratie snelheid 
(eGFR) volgens MDRD-formule 
(MDRD=modification of diet in 
renal diseases, NHG code: 1919 
KREM_O_FB) 

Een waarde groter dan 0 en 
kleiner of gelijk aan 500 ( 
ml/min/1.73 m2) 

2.Voor bepalingen die in het eigen 
praktijk-laboratorium worden 
uitgevoerd. 

Nitriet (NHG code: 2179 
NITR_U_SK (stick)) 

Waarde ‘positief’ dan wel 
‘negatief’ 

3.Voor berekende bepalingen  BMI (NHG code: 1272 QUET 
AQ) 

Een waarde tussen de 10 en 50 

4.Voor bepalingen tijdens spreekuur Systolische bloeddruk (NHG code: 
1744 RRSY_KA) 

Een waarde groter dan 70 en 
kleiner dan 240 (mm Hg) 

5. voor antwoorden op vragen Roken (NHG code: 1739 ROOK 
AQ) 

Een waarde ‘ja’, ‘nooit’ of 
‘voorheen’ 
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Volledigheid van de registratie van de meetwaarden 
Om de volledigheid van de registratie van deze meetwaarden in kaart te brengen, wordt 
per genoemde meetwaarde nagegaan: 
 Het aantal patiënten met minstens 1 geregistreerde meetwaarde in de afgelopen 12 

maanden; 
 Het aantal patiënten met een meting van wie de laatste geregistreerde meting ongeldig 

was (d.w.z. een geregistreerde waarde die klinisch niet plausibel is. Zie bovenstaand 
tabel voor de definities van een klinisch plausibele waarde van de metingen).  

 
De reden om de registratie van meetwaarden in de afgelopen 12 maanden te bekijken is 
dat veranderingen in de registratie van meetwaarden snel zichtbaar worden bij de 
geplande vervolgmeting. Bij de EPD-scan wordt de kwaliteit van de registratie van 
meetwaarden in het EPD gemeten (en niet om de kwaliteit van zorg), waardoor het niet 
uitmaakt in welk tijdsbestek je kijkt.  
 
Chronisch zieke versus niet-chronisch zieke patiënten 
Een goede registratie van meetwaarden bij chronisch zieke patiënten is belangrijk om 
onder andere de kwaliteit van de zorg goed weer te geven. In de NHG richtlijnen is 
vastgesteld dat meetwaarden systematisch vastgelegd dienen te worden van chronisch 
zieke patiënten die onder de integrale bekostiging ketenzorg vallen. Deze metingen 
worden veelal door praktijkondersteuners uitgevoerd waarbij ze gebruik maken van 
gestandaardiseerde formulieren. Vanwege de uitbreiding van de professionele samen-
vatting is de kwaliteit van registratie van meetwaarden ook van belang voor andere 
patiënten. Doorgaans is het invullen van een formulier voor patiënten die buiten de 
ketenzorg om bij de huisartsenpraktijk komen geen vereiste. Om deze reden kan de 
kwaliteit van de registratie van meetwaarden tussen chronisch zieke en niet-chronisch 
zieke patiënten verschillen. Daarom is ervoor gekozen om de kwaliteit van de registratie 
van meetwaarden inzichtelijk te maken apart voor chronisch zieke en niet-chronisch zieke 
patiënten: de registratie bij de chronisch zieke patiënten geeft de kwaliteit van de 
registratie weer in de ketenzorg; de registratie bij de niet-chronisch zieke patiënten geeft 
feitelijk de kwaliteit van registratie weer in de dagelijkse praktijk buiten de formulieren 
om. Onder chronisch zieke patiënten wordt hier verstaan patiënten met Diabetes Mellitus 
(ICPC code: T90), COPD (ICPC code: R95) en patiënten die in aanmerking komen voor 
CVRM (ICPC code: K74, K75, K76, K86, K87, K89, K90.03, K92.01, K99.01,T90,T93). 
Deze groep patiënten is een benadering van de groep patiënten die onder integrale 
bekostiging ketenzorg vallen.  
 
Het opvolgen van meetwaarden 
Aangezien bepaalde uitslagen op een probleem duiden is het belangrijk om na te gaan in 
hoeverre de registratie van ziekten en aandoeningen en de registratie van contra-indicaties 
bijgewerkt worden naar aanleiding van uitslagen in het diagnostisch dossier. Daarom 
wordt bij een geregistreerde eGFR waarde van onder de <60 nagegaan of er een episode 
nierfunctiestoornis en een contra-indicatie nierfunctiestoornis is aangemaakt. 
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Lijst van nieuwe indicatoren: 
De bovenstaande keuzes hebben de volgende nieuwe indicatoren opgeleverd:  
 
F1. Indicatoren voor de volledigheid van de registratie van de kreatinineklaring: 
F1a. het percentage chronisch zieke patiënten van wie de eGFR in de afgelopen 12 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd. 
F1b. het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de eGFR in de afgelopen 12 

maanden is geregistreerd. 
F1c. het percentage patiënten met een eGFR meting van wie de laatste geregistreerde 

meting ongeldig was. 
 
F2.  Indicatoren voor de volledigheid van de registratie van de nitriet meting: 
F2a. het percentage chronisch zieke patiënten van wie een nitriet meting in de afgelopen 

12 maanden is geregistreerd. 
F2b. het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie een nitriet meting in de 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd. 
F2c. het percentage patiënten met een nitriet meting van wie de laatste geregistreerde 

meting ongeldig was. 
 
F3.  Indicatoren voor de volledigheid van de registratie van de systolische bloeddruk: 
F3a. het percentage chronisch zieke patiënten van wie de systolische bloeddruk in de 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd. 
F3b. het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de systolische bloeddruk in de 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd. 
F3c. het percentage patiënten met een systolische bloeddruk meting van wie de laatste 

geregistreerde meting ongeldig was. 
 
F4.  Indicatoren voor de volledigheid van de registratie van de BMI: 
F4a. het percentage chronisch zieke patiënten van wie de BMI in de afgelopen 12 

maanden is geregistreerd. 
F4b. het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de BMI in de afgelopen 12 

maanden is geregistreerd. 
F4c. het percentage patiënten met een BMI meting van wie de laatste geregistreerde 

meting ongeldig was. 
 
 
F5.  Indicatoren voor de volledigheid van de registratie van de rookstatus: 
F5a. het percentage chronisch zieke patiënten van wie de rookstatus in de afgelopen 12 

maanden is geregistreerd. 
F5b. het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de rookstatus in de afgelopen 

12 maanden is geregistreerd. 
F5c. het percentage patiënten met gegevens over de rookstatus van wie de laatste 

geregistreerde meting ongeldig was . 
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G  Indicatoren voor het opvolgen van meetwaarden 
F6. het percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <60 van wie een 

episode nierinsufficiëntie (U99.01) is geregistreerd. 
F7.het percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <60 van wie een 

contra-indicatie nierinsufficiëntie is geregistreerd . 
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Bijlage B: Vragenlijst  
 
 
 
Begeleidende tekst 
 
U heeft vorig jaar meegedaan aan het EPD-scan project in de regio Nijmegen. De 
resultaten van de EPD-scan heeft u via een online rapportage gepresenteerd gekregen. U 
kunt deze gegevens terug vinden op www.nivel.nl/mijnpraktijk en inloggen met  uw 
gebruikersnaam en wachtwoord. U heeft deze onlangs per e-mail ontvangen. In januari 
2014 wordt een tweede meting uitgevoerd. Tijdens deze tweede meting zal de EPD-scan 
opnieuw worden uitgevoerd. In het voorjaar van 2014 kunt u de resultaten van de tweede 
meting online bekijken. 
 
Voor deze tweede meting hebben wij enkele aanvullende gegevens van de deelnemende 
praktijken nodig. Hiervoor is deze vragenlijst opgesteld. De onderwerpen in de 
vragenlijst hebben betrekking op: (uw ervaring met) de EPD-scan, de registratie van 
meetwaarden  en het cursusaanbod ADEPD-registreren. De vragenlijst wordt afgesloten 
met enkele stellingen. Onderaan elk onderdeel kunt u zo nodig aanvullende opmerkingen 
plaatsen. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal 10 minuten. 
 
Klik op onderstaande link om de vragenlijst te openen 
[link] 
 
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten van het onderzoek worden 
zodanig gepresenteerd en gepubliceerd dat deze niet te herleiden zijn tot afzonderlijke 
personen of zorginstellingen. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met het NIVEL via: Esther Roodzant, e-
mail E.Roodzant@nivel.nl, telefoonnummer 030 272 9741. 
 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens de projectgroep Marcia Bos, projectleider kwaliteit van registratie ADEPD 
 
Sjoukje van der Bij,  onderzoeker NIVEL   
 
Vragenlijst 
 
EPD-scan 
 
1. De resultaten van uw EPD-scan en indicatoren zijn beschikbaar gesteld via een 

persoonlijke login op het portal www.nivel.nl/mijnpraktijk. Heeft u dit portal bezocht? 
Ja → Ga naar vraag 3  
Nee → Ga naar vraag 2  

 
2. Zo nee, wat was de reden? 

Ik was niet op de hoogte van het portal 
Geen tijd  
Geen interesse 

http://www.nivel.nl/mijnpraktijk
mailto:E.Roodzant@nivel.nl
http://www.nivel.nl/mijnpraktijk
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Technische problemen   
Anders, namelijk …  
 

3. Hebben andere huisartsen binnen uw praktijk ook kennis genomen van de resultaten op 
de EPD-scan? 

 Ja  
Nee 
 

4. Heeft u of uw praktijk actie ondernomen voor een opschoningsactie in het HIS naar 
aanleiding van de EPD-scan resultaten? 

Ja → Ga naar vraag 6 
Nee → Ga naar vraag 5 

 
5. Zo nee, wat was de reden? 

In de praktijk wordt al goed geregistreerd 
Hier was geen tijd voor 
ADEPD-registreren is in de praktijk minder belangrijk dan andere zaken  
Anders, namelijk…. 

 
6. Zo ja, welke actie? Meerdere antwoorden mogelijk 

Diagnoseregistratie met ICPC beter op orde gebracht 
Check op actieve episodes  
Check op episodes met probleemstatus of attentiewaarde 
Check op geneesmiddelenallergie of -intolerantie 
Check op contra-indicaties 
Check op de actuele medicatielijst 
Het (meer) structureren van gegevens in episodes 
Het verbeteren van de episodelijst door middel van de beschikbare 
patiëntenlijsten 
Anders, namelijk… 
 

7. Heeft u of uw praktijk naar aanleiding van de EPD-scan de werkwijze van registreren 
structureel aangepast? 

Ja → Ga naar vraag 9 
Nee → Ga naar vraag 8 
 

8. Zo nee, wat was de reden? 
In de praktijk wordt al goed geregistreerd 
ADEPD-registreren is in de praktijk minder belangrijk dan andere zaken  
Anders, namelijk…. 
 

9. Zo ja, wat bent u of is de praktijk structureel anders gaan registreren? 
De diagnoseregistratie  
De episoderegistratie 
Het toekennen van een attentiewaarde of probleemstatus aan een episode 
Het beter koppelen van deelcontacten aan episodes 
Het beter bijhouden van de actuele medicatie 
Het koppelen van medicatie aan episodes 
Het beter bijhouden van geneesmiddelenallergieën  
Het beter bijhouden van contra-indicaties 
Anders, namelijk… 
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10. Mocht u de registratie veranderd hebben, geldt deze verandering voor de gehele 

praktijk? 
 Nee, alleen voor mezelf 

Nee, alleen voor de huisartsen 
 Ja, voor de hele praktijk 
 Niet van toepassing 
 
11. Ruimte voor opmerkingen over de EPD-scan: 

…  
 

Meetwaarden 

 
12. Heeft u naar aanleiding van de EPD-scan voldoende of meer inzicht gekregen in de 

registratie van  meetwaarden in uw HIS? 
Ja → Ga naar vraag 13 
Nee → Ga naar vraag 12 

 
13. Zo nee, waarom niet? 

… 
 
14. Registreerde de praktijk op het moment van de EPD-scan alle meetwaarden al 

volledig in het diagnostisch archief?  
Ja → Ga naar vraag 15 
Nee → Ga naar vraag 14 

 
15. Zo nee, welke type bepalingen werden in het diagnostisch archief niet of zeer beperkt  

vastgelegd? 
 Bepalingen die uitsluitend door het LAB worden uitgevoerd 
 Bepalingen die uitsluitend in het eigen praktijk-laboratorium worden uitgevoerd 
 Berekende bepalingen 

Bepalingen tijdens spreekuur 
 
16. Heeft u of uw praktijk naar aanleiding van de EPD-scan, de werkwijze van het 

registreren van meetwaarden in het diagnostisch archief structureel aangepast? 
Ja  
Nee 
 

17. Bent u of is uw praktijk naar aanleiding van de EPD-scan de episodelijst en contra-
indicaties op basis van uitslagen beter gaan bijhouden? 

 Ja 
 Nee  
 
18. Ruimte voor opmerkingen over de registratie van meetwaarden: 

… 
 
 Scholing 
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19. Heeft u of hebben andere medewerkers in uw praktijk scholing gevolgd voor het 
registreren volgens de ADEPD-richtlijn?  

Ja → Ga naar vraag 19 
Nee → Ga naar vraag 20 

20. Welke scholing heeft u, of hebben andere medewerkers in uw praktijk gevolgd? 
Meerdere antwoorden mogelijk. 

Spiegelbijeenkomst op 29 of 30 oktober 2012 
ELG vuistregels doorgenomen 
E-learning voor huisartsen/praktijkondersteuners 
E-learning module voor doktersassistenten 
Groepsbijeenkomst voor huisartsen/praktijkondersteuners 
Groepsbijeenkomst voor doktersassistenten 
Hands-on-training in de eigen praktijk 
Anders namelijk, ….. 

 
21. In hoeverre heeft deze scholing bijgedragen aan het registreren volgens de ADEPD-

richtlijn? 
 (scholing laten zien zoals aangekruist bij vraag 20) 
 Heel weinig 
 Weinig 
 Gemiddeld 
 Veel  
 Heel veel 
 
22. Zo nee, wat was de reden? 

In de praktijk wordt al goed geregistreerd 
ADEPD-registreren is in de praktijk minder belangrijk dan andere zaken  
Geen tijd 
Anders, namelijk…. 

 
23. Ruimte voor opmerkingen over de scholing: 

…  
 
Stellingen over de EPD-scan 
 
Er volgen nu 5 stellingen. In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? 

 
24. Het registreren volgens de ADEPD-richtlijn zorgt voor een gestructureerde en 

overzichtelijke dossiervorming. 
Volledig mee oneens  
Enigszins mee oneens  
Neutraal  
Enigszins mee eens  
Volledig mee eens 

 
25. De EPD-scan heeft mij inzicht gegeven in de dossiervoering. 

Volledig mee oneens  
Enigszins mee oneens  
Neutraal  
Enigszins mee eens  
Volledig mee eens   
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26. De EPD-scan is een nuttig hulpmiddel om de registratie in het HIS op een hoger 
niveau te krijgen.  

Volledig mee oneens  
Enigszins mee oneens  
Neutraal  
Enigszins mee eens  
Volledig mee eens  

 
27. De EPD-scan heeft mij meer vertrouwen gegeven in de registratie van andere 

zorgverleners binnen mijn praktijk.  
Volledig mee oneens  
Enigszins mee oneens  
Neutraal  
Enigszins mee eens  
Volledig mee eens  

 
28. De EPD-scan heeft mij meer vertrouwen gegeven in de gegevensuitwisseling tussen 

huisartsenpraktijken en huisartsenpost in de regio Nijmegen.  
Volledig mee oneens  
Enigszins mee oneens  
Neutraal  
Enigszins mee eens   
Volledig mee eens  

 
 
29. Ruimte voor algemene opmerkingen: 
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Bijlage C: Resultaten vragenlijst  
 
 
 

 
Aantal* 
N (%) 

De resultaten van de eerste EPD-scan bekeken  
Ja 61 (88) 
Nee 8 (12) 
  
Indien resultaten van de EPD-scan bekeken:  
  
De EPD-scan  
- Andere huisartsen binnen uw praktijk ook kennis genomen van de scan  

Ja 49 (80) 
Nee 12 (20) 

- Heeft u actie ondernomen voor een opschoningsactie in het HIS?  
Ja 30 (49) 
Nee 31 (51) 

Zo nee wat was de reden?  
In de praktijk wordt al goed geregistreerd 27 (87) 
Hier was geen tijd voor 2 (6) 
ADEPD registreren is in de praktijk minder belangrijk 0 (0) 
Anders 2 (6) 

Zo ja, welke actie? (meerdere antwoorden mogelijk)  
Diagnoseregistratie met ICPC beter op orde gebracht 16 
Check op actieve episodes 12 
Check op episodes met probleemstatus of attentiewaarde 14 
Check op geneesmiddelenallergie of –intolerantie 7 
Check op contra-indicaties 10 
Check op de actuele medicatielijst 8 
Het (meer) structureren van gegevens in episodes 11 
Het verbeteren van de episodelijst door middel van de beschikbare 
patiënten lijsten 3 
Anders 1 

- Heeft u uw werkwijze structureel aangepast?  
Ja 18 (30) 
Nee 43 (70) 

Zo nee wat was de reden?  
 In de praktijk wordt al goed geregistreerd 38 (88) 
ADEPD registreren is in de praktijk minder belangrijk 1 (2) 
Anders 4 (9) 

Zo ja, wat bent u of uw praktijk structureel anders gaan registreren 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

De diagnoseregistratie 5 
De episoderegistratie 13 
Het toekennen van een attentiewaarde of probleemstatus aan een 
episode 7 
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Aantal* 
N (%) 

Het beter koppelen van deelcontacten aan episodes 9 
Het beter bijhouden van de actuele medicatie 5 
Het koppelen van medicatie aan episodes 7 
Het beter bijhouden van geneesmiddelenallergieën 6 
Het beter bijhouden van contra-indicaties 4 
Anders, namelijk 1 
  

-Mocht u de registratie veranderd hebben geldt dit  voor de gehele praktijk?  
Nee, alleen voor mezelf 2 (6) 
Nee, alleen voor huisartsen 1 (3) 
Ja, voor de hele praktijk 24 (69) 
Niet van toepassing 8 (23) 

  
Meetwaarden  
- Heeft u meer inzicht gekregen in de registratie van meetwaarden in het HIS?  

Ja 42 (69) 
Nee 19 (31) 

Zo nee wat was de reden?  
Onze praktijk had al inzicht in de praktijkvoering 14 (74) 
Anders 5 (26) 

- Registreerde u op het moment van de EPD-scan meetwaarden al volledig?  
Ja 47 (77) 
Nee 14 (23) 

Zo nee, welke type bepalingen werden niet volledig geregistreerd? 
(meerdere antwoorden mogelijk)  

Bepalingen die uitsluitend door het LAB worden uitgevoerd 3 
Bepalingen die uitsluitend in het eigen praktijk-laboratorium worden 
uitgevoerd 8 
Berekende bepalingen 4 
Bepalingen tijdens spreekuur 10 

- Heeft u uw werkwijze van het registreren van meetwaarden structureel 
aangepast?  

Ja 17 (28) 
Nee 44 (72) 

- Bent u de episodelijst en contra-indicaties op basis van uitslagen beter gaan 
bijhouden?  

Ja 42 (69) 
Nee 19 (31) 
  

Stellingen:  
-  Registreren volgens ADEPD-richtlijn  zorg voor een gestructureerde en 
overzichtelijke dossiervorming (N=70)  

Oneens 6 (9) 
Neutraal 2 (3) 
Eens 61 (88) 

-  De EPD-scan is een nuttig hulpmiddel om de registratie in het HIS op een  
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Aantal* 
N (%) 

hoger niveau te krijgen (N=70) 
Oneens 6 (10) 
Neutraal 9 (15) 
Eens 46 (75) 

  
Indien resultaten van de EPD-scan bekeken:  
-  De EPD-scan heeft mij inzicht gegeven in de dossiervorming  

Oneens 6 (9) 
Neutraal 13 (19) 
Eens 50 (72) 

-  De registratie heeft mij meer vertrouwen gegeven in de registratie van 
andere zorgverleners binnen mijn praktijk  

Oneens 11 (18) 
Neutraal 22 (36) 
Eens 28 (46) 

-  De EPD-scan heeft mij meer vertrouwen gegeven in de gegevensuitwisseling 
tussen huisartspraktijken en huisartspost in de regio Nijmegen  

Oneens 11 (18) 
Neutraal 16 (26) 
Eens 34 (56) 

 
 

Soort scholing 
Heel 

weinig weinig gemiddeld veel Heel veel 
 N (%) N (%) N (%) N (%) N(%) 
Spiegelbijeenkomst 2012 (N=28) 

 
8 (29) 14 (50) 5 (18) 1 (4) 

ELG vuistregels doorgenomen (N=6) 
  

5 (83) 1 (17) 
 E-learning voor huisartsen/POH (N=11) 

 
7 (64) 3 (27) 1 (9) 

 E-learning module voor doktersassistenten 
(N=9) 

  
7 (78) 2 (22) 

 Groepsbijeenkomst voor huisartsen/POH 
(N=26) 1 (4) 3 (12) 13 (50) 9 (35) 

 Groepsbijeenkomsten voor 
doktersassistenten (N=18) 

  
12 (67) 6 (33) 

 Hands-on-training (N=21) 
 

1 (5) 7 (33) 10 (48) 3 (14) 
Anders, namelijk (N=6) 

 
2 (33) 

 
4 (67) 
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Bijlage D: Resultaten praktijken in de eerste en tweede 
meting  

 
 
In deze bijlage zijn de resultaten per indicator steeds inzichtelijk gemaakt met behulp van 
staafdiagrammen waarbij ieder staafje een praktijk vertegenwoordigt. De horizontale 
zwarte lijn geeft het gemiddelde voor de regio. Gegevens zijn geordend naar HIS. 
Resultaten zijn weergeven van zowel meting 1 als meting 2. 
 
 
Figuur A1:  Gemiddeld aantal door de huisarts gedefinieerde actieve episodes per patiënt 

per praktijk 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Figuur A2:  Percentage van alle probleemstatus-waardige episodes, die daadwerkelijk  
een probleemstatus hebben gekregen. 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur A3: Percentage van alle door de huisarts gedefinieerde episodes dat een 

betekenisvolle ICPC-code heeft 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur B1: Het percentage deelcontacten dat gekoppeld is aan een ‘door de huisarts 

gedefinieerde’ episode 
 

Meting 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Figuur C1: Het percentage van de voorschriften op de professionele samenvatting dat 
onterecht als ‘actuele medicatie’ is gelabeld. 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur C2: Het percentage voorschriften dat gekoppeld is aan een episode. De score 

op deze indicator kon niet voor MicroHIS worden berekend omdat er, voor 
zover wij weten, geen mogelijkheden voor zijn in deze HISsen 

 
Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur C3: Percentage betekenisvolle ICPC-code met als noemer de actuele 

medicatie dat gekoppeld is aan een episode 
 

Meting 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Figuur D1:  Op de horizontale as staan de praktijken en op verticale as het percentage 
van alle vaste patiënten waarvoor een geneesmiddelenallergie en/ of –
intolerantie is geregistreerd. De score op deze indicator kon niet voor 
OmniHis worden berekend omdat de data hiervoor ontbrak 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur D2: Op de horizontale as staan de praktijken en op verticale as het percentage 

van alle vaste patiënten bij wie een contra-indicatie is geregistreerd 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur E1:  Het aantal patiënten met een diagnose Diabetes Mellitus (ICPC=T90) als 

percentage van het aantal patiënten dat orale antidiabetica krijgt voor-
geschreven. Op de horizontale as zijn de praktijken geordend per HIS 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Figuur E2: Het aantal patiënten met een diagnose Astma/ COPD (ICPC=R95/R96) als 
percentage van het aantal patiënten dat medicatie voor astma/ COPD krijgt 
voorgeschreven. Op de horizontale as zijn de praktijken geordend per HIS 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur E3:  Het aantal patiënten met een diagnose HVZ als percentage van het aantal 

patiënten dat medicatie krijgt voorgeschreven die beschermt tegen hart en 
vaatziekten (HVZ). Op de horizontale as zijn de praktijken, geordend per 
HIS, weergegeven 

 
Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur E4:  Het aantal patiënten met een diagnose Depressie, Angststoornissen of 

Depressief gevoel (ICPC= P76/P74/ P03) als percentage van het aantal 
patiënten dat antidepressiva krijgt voorgeschreven. Op de horizontale as 
zijn de praktijken, geordend per HIS, weergegeven 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Tabel E5: Het aantal patiënten met een diagnose ziekte van Parkinson (ICPC=N87) als 
percentage van het aantal patiënten dat medicatie die beschermt tegen de 
gevolgen van Parkinson krijgt voorgeschreven 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur E6: Het aantal patiënten met een diagnose Epilepsie (ICPC= N88) als 

percentage van het aantal patiënten dat anti-epileptica krijgt 
voorgeschreven 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur E7:  Het aantal patiënten met een diagnose Hyperthyreoïdie of Hypothy-

reoïdie (ICPC=T85/86) als percentage van het aantal patiënten dat 
medicatie tegen een te snel of te langzaam werkende schildklier krijgt 
voorgeschreven 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
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Figuur F1a:  Het percentage chronisch zieke patiënten van wie de eGFR in de afgelopen 
12 maanden is geregistreerd 

 
Meting 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F1b:  Het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de eGFR in de 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F1c:  Het percentage patiënten met een eGFR meting van wie de laatste geregi-

streerde meting ongeldig was. Praktijken (N=1) waarbij geen enkele patiënt 
een geregistreerde meting in de afgelopen 12 maanden had, zijn hierin niet 
weergegeven 
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Figuur F2a:  Het percentage chronisch zieke patiënten van wie een nitriet meting in de 
afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F2b:  Het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie een nitriet meting in 

de afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F2c:  Het percentage patiënten met een nitriet meting van wie de laatste 

geregistreerde meting ongeldig was  
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Figuur F3a:  Het percentage chronisch zieke patiënten van wie de systolische bloeddruk 
in de afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F3b:  Het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de systolische 

bloeddruk in de afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F3c:  Het percentage patiënten met een systolische bloeddruk meting van wie de 

laatste geregistreerde meting ongeldig was. 
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Meting 2 
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Figuur F4a:  Het percentage chronisch zieke patiënten van wie de BMI in de afgelopen 12 
maanden is geregistreerd 
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Figuur F4b:  Het percentage niet-chronisch zieke patiënten van wie de BMI in de 

afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
 

Meting 1 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur F4c:  Het percentage patiënten met een BMI meting van wie de laatste 

geregistreerde meting ongeldig was.  
 

Meting 1 
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88 De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, NIVEL 2015 

Figuur F5a:  Het percentage chronisch zieke patiënten van wie de rookstatus in de 
afgelopen 12 maanden is geregistreerd 
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Figuur F5b:  Het percentage niet-chronisch zieke patiënten bij wie de rookstatus in de 

afgelopen 12 maanden is bepaald 
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Meting 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FiguurF5c:  Het percentage patiënten met gegevens over de rookstatus van wie de laatste 

geregistreerde meting ongeldig was. 
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Figuur F6:  Het percentage patiënten met een geregistreerde eGFR waarde <60 van wie 
een episode nierinsufficiëntie is geregistreerd. 
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Figuur F7:  Het percentage patiënten met een eGFR meting waarde <60 van wie een 

contra-indicatie nierfunctiestoornis is geregistreerd. 
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Meting 2 
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Bijlage E  Aanbevelingen ter verbetering van de registra-
tie van meetwaarden. 

 
 
Om de kwaliteit van de registratie van meetwaarden naar een hoger niveau te trekken, 
bevelen we het volgende aan: 
 
Ten aanzien van de praktijken:  
• Registreer meetwaarden in het diagnostisch archief. Alle meetwaarden die in de 

journaalregels van de HISsen worden geregistreerd zijn niet gecodeerd met codes van 
de NHG tabel. Deze gegevens worden niet weggeschreven in de meetwaardentabel 
van uw eigen HIS, en dus ook niet opgehaald bij gegevensuitwisseling. 

• Probeer geregistreerde ongeldige waarden zoveel mogelijk te verwijderen. Gebruik 
voor het toevoegen van opmerkingen of aanvullende informatie zoveel mogelijk de 
velden die daarvoor in het HIS aanwezig zijn, en niet het veld dat bedoeld is voor de 
meetwaarde zelf.  

• Help het NHG en HIS-leveranciers bij het verder verbeteren van de kwaliteit van de 
registratie door tekortkomingen te signaleren. 

 
Ten aanzien van de HIS-leveranciers: 
• Strikt implementeren van NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen, met name wat 

betreft type en antwoordmogelijkheden.  
• Functionaliteit en opslag van opmerkingen gerelateerd aan een uitslagwaarde middels 

vrije tekst is nuttig, maar dient gescheiden te worden van de opslag van de 
diagnostische waarden zelf.  

• Nieuwe versies van de NHG HIS tabellen dienen na publicatie zo snel mogelijk 
geïmplementeerd te worden in het HIS.  

• Goede ondersteuning voor het up-to-date bijhouden van het dossier naar aanleiding 
van uitslagen.  

 
Ten aanzien van het NHG:  
• Voor de diagnostische bepalingen waarvoor wel meta-informatie is gespecificeerd 

zouden de grenswaarden aangescherpt moeten worden.  
• Waar mogelijk, en voor de toekomst, lijkt standaardisatie voor het registreren van lab 

bepalingen waar nog geen meta-informatie is gespecificeerd (type, eenheid) veel winst 
op te leveren. Bepalingen die verouderd zijn (en waarvoor betere alternatieven zijn) 
zoveel mogelijk laten vervallen in de NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen. 

• Er blijkt vaak behoefte te zijn aan het invullen van een zogenaamde ‘null-flavour’ in 
het HIS, dat is een waarde die aangeeft waarom er geen geldige waarde is (bijv. niet 
van toepassing).   



94 De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, NIVEL 2015 

  



De kwaliteit van de elektronische verslaglegging door huisartsenpraktijken in de regio Nijmegen, NIVEL 2015 95 

Bijlage F  Samenstelling projectgroep 
 
 
 
De projectgroep bestond uit de volgende personen: 
- Marion Biermans, hoofd MIMS, afdeling ELG, UMC St Radboud 
- Jan van den Broek, huisarts coöperatie Land van Cuijk / Syntein 
- Fred Dreijerink, voorzitter RCA, Huisartsenkring Nijmegen e.o 
- Ysbrand van der Vleugel, huisarts en voorzitter WDH 
- Olaf Ouwendijk, huisarts, lid RCA en medisch adviseur CIHN 
- Herman Levelink, bestuurslid CIHN en lid RCA 
- Olaf Hansen, ICT-medewerker CIHN 
- Marcia Bos, projectleider CIHN 
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