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D

e beleidsadviescommissie
ICT adviseert gevraagd en
ongevraagd het LHV-bestuur
bij de beleidsvorming rondom alle
technische en beleidsmatige aspecten
van ICT en informatiemanagement. “De
focus op het HIS is in de loop van de jaren
verschoven van de technische kant naar
de beleidsmatige kant.”

Albert Peek, secretaris BAC (BeleidsAdviesCommissie) ICT: “Ging het in
het verleden vooral om het correct functioneren van de hard- en software,
tegenwoordig gaat het in essentie om de hele informatiehuishouding in en
rond de huisartsenpraktijk. Denk hierbij aan vraagstukken als: welke patiëntgegevens leg ik vast, wat mag er juridisch wel en niet, wat wissel ik uit
met de huisartsenpost, met de apotheek en met het ziekenhuis? In de toekomst gaat dat nog verder met bijvoorbeeld e-health. Ook worden huisartsen geacht nog transparanter te zijn voor patiënten, zorgverzekeraars, VWS
en andere partijen. Geautomatiseerde informatievastlegging en uitwisseling zijn dus gedurende de tijd inhoudelijk steeds complexer geworden.”

Positie huisarts

Kort
De BAC ICT bestaat uit voorzitter Paul Habets
(bestuurslid LHV), secretaris Albert Peek
(beleidsmedewerker LHV), twee leden uit de
Ledenraad en drie leden uit de gebruikers
verenigingen van de HISsen.

Volgens Peek is door de ontwikkeling van de techniek en de goede vast
legging van patiëntgegevens in het HIS de rol van de huisarts in betekenis
toegenomen. “De huisarts heeft dé centrale positie in de eerstelijnszorg. Dat
komt door de vertrouwensband die patiënten met hun huisarts hebben en
omdat deze veel van zijn patiënten afweet. De huisarts heeft ook het meest
complete beeld van het welzijn en de gezondheid van zijn patiënten. Die
hele ziektegeschiedenis ligt vastgelegd in het HIS. Dat is van groot belang
voor de positie van de huisarts in het zorgveld. Het ideaalplaatje van de
informatiehuishouding in de huisartsenpraktijk bestaat wat de BAC ICT
betreft uit drie punten: 1. de techniek moet goed georganiseerd zijn, 2. de
techniek moet ondersteund zijn door juridisch correcte contracten, 3. vanuit
de centrale positie van de huisarts vindt gegevensuitwisseling met andere
zorggerelateerde partijen plaats. Een boeiend proces in wording.”
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact opnemen met de BAC ICT,
Albert Peek (030) 2823 479, a.peek@lhv.nl
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