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1. Opening en mededelingen
 24 Juni staat een vervolgbijeenkomst gepland met de zorggroepen van de regio Limburg.
Tijdens deze bijeenkomst zal o.a. een presentatie worden gegeven door OPEN.
 Katrien Verstraete zal namens de BAC ICT aanwezig zijn bij deze bijeenkomst.
2. Notulen en actiepunten overleg 25-02-2019
 Notulen is akkoord.



Actuele onderwerpen
Terugkoppeling regio bijeenkomst ICT
o Om richting te geven aan de ontwikkeling van een duurzaam informatiestelsel in de
zorg, heeft het Informatieberaad Zorg vier 'outcomedoelen' vastgesteld:
 Medicatieveiligheid
 Patiënt centraal
 Gestandaardiseerde informatie-uitwisseling
 Eenmalig vastleggen van gegevens
Deze doelen zijn een leidraad voor de programma’s, projecten en activiteiten
binnen de zorg.
o Tijdens de bijeenkomst is gesproken over het al dan niet de digitale vraagstukken
gezamenlijk op te pakken
o Er is gesproken over protalen en PGO’s en over het XDS netwerk.
o De BAC ICT is terughoudend als het gaat over informatie uitwisselen met andere
zorgverleners.
o BAC leden hebben vragen over deze zaken:
 Hoeveel tijd gaat dit kosten (BAC leden denken dat huisartsen meer tijd kwijt
zijn aan deze zaken)
 Hoe zit het met veiligheid
 Hoeveel patiënten hebben hier behoefte aan?
 Wie zijn de belanghebbenden?



Opdracht vanuit Bestuur RHZ
o De huisarts moet het mogelijk maken dat de patiënt per juni 2020 inzage heeft in zijn
eigen dossier. Er zijn enkele portalen op de markt die dit mogelijk maken. Opdracht
voor de BAC ICT om het bestuur te adviseren hoe de patiënt straks toegang kan krijgen
tot zijn/haar gegevens.
o De BAC medewerkers hebben bij hun HIS leverancier geïnformeerd welke Hissen dit
ondersteunen:

 CGM kan patiënten inzage geven in gegevens
 Micro kan patiënten inzage geven in gegevens
 Tetra kan patiënten inzage geven in gegevens
 Omni HIS is nog niet helder
o Judith geeft aan dat er ook een HIS onafhankelijk systeem is: b.v. Pazio.


LSP/ Whitebox
o Whitebox wordt nu gebruikt op de HAP; als je het kunt verantwoorden mag je Opt out
gebruiken.
o Er zijn nog altijd huisartsen die geen keuze hebben gemaakt tussen whitebox of LSP.
Vraag vanuit de BAC is of er een brief opgesteld kan worden gericht aan de huisartsen
die nu nog niet kunnen uitwisselen. Boodschap zou zijn dat huisartsen last hebben van
het feit dat er soms geen informatie beschikbaar is.
Actie: Judith en Bert bespreken dit tijdens de bestuursvergadering.



Stand van zaken digitale diagnostiek:
o De TIPP kant is klaar. MUMC+ moet nog een aantal aanpassingen doorvoeren.
o Men zal nu eerst pilots gaan draaien
o Begin 2020 zal het live zijn



Stand van zaken AVG
o Een website moet altijd een https website zijn; dit is beveiligd
o Verder geen bijzonderheden



Digitale overlegtafel
o EGPO is gestopt
o Momenteel nog geen nieuw systeem
o Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden bij de huisartsen die geëxperimenteerd
hebben met EGPO
o Er wordt gekeken naar het programma Helder van Envida
o Daarnaast gaan Sanny Stauder (teamleider POH Jeugd en gezinsregisseur blauwe zorg
in de wijk) en Danny Martens (gezinsregisseur blauwe zorg in de wijk) het systeem
‘samen 1 plan’ uittesten.

3. Actuele onderwerpen:
 Medicatie overdracht in de keten:
Dit hangt samen met uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners (zie punt hierboven)


Prescriptor:
Judith geeft aan dat de werkgroep farmacie bij elkaar is geweest en dat er weer aanpassingen
zijn gedaan aan Prescriptor. Hier zal nog een nieuwsbericht over volgen.
Daarnaast heeft Judith in de week van 11 juni overleg met Digitalis over mogelijke regio
rapportages m.b.t. voorschrijven volgens formularium.
De meeste hissen hebben een ‘conform formularium toets’ ingebouwd, die toetst op het
moment van voorschrijven ‘onder water’ of dit conform formularium is. Sommige hissen geven
ook real live feedback (in de vorm van stoplichten systeem).

4. Rondvraag
- Kostenoverzicht Hissen:
o Judith geeft aan dat Erik Bleus de informatie heeft opgevraagd bij de systemen. Caro en
Judith zullen dit eerst bekijken, daarna zal dit terug komen bij de BAC.
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