Brave
toekomstvisie
digitalisering huisartsenzorg
met toch enig dynamiet

Op

25

oktober

2018

maakten

de

Landelijke

Huisartsen

Vereniging(LHV), het Nederlands Huisartsen Genootschap(NHG),
en het eerstelijns samenwerkingsverband InEen het
visiedocument “Digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022”
bekend. Het stuk borduurt voort op bestaande ontwikkelingen in
de zorg en in de digitale wereld en is daarom niet bepaald
revolutionair te noemen. Het document zegt richting te willen
aangeven aan EEN bij de veranderende huisartsenzorg passende
toekomstgerichte digitale zorginformatie-infrastructuur, maar
kiest nadrukkelijk niet voor ÉÉN allesomvattende oplossing.
Zonder de naam te noemen doelt men daarbij expliciet op het
gebruik van de infrastructuur rond het Landelijk
SchakelPunt(LSP). Dat de met name de LHV zich niet meer vast
wil leggen op het LSP als enige zaligmakende oplossing voor
zorgcommunicatie meldde ik recent(11-10-2018) op deze website.
Hoewel de LHV één van de “founding fathers” is van VZVZ blijkt
ze door recente verandering van de governance-(lees:
verenigings-)structuur nog wel toegelaten te worden tot de
algemene vergadering, maar geen stemrecht meer te hebben. Het
aparte is dat bij alle berichtgeving over het visiedocument
van LHV, NHG en InEen géén van de recensenten de apert in de
kamer aanwezige olifant wensen te zien. (A, B)

Braaf en voorspelbaar
De gepresenteerde visie is als braaf en voorspelbaar te
karakteriseren. Het is meer van hetzelfde. Obligate passages
als het gebruik van kunstmatige intelligentie, big data en
beslisondersteuning passeren weer de revue. Het inzetten op
samenwerking en interoperabiliteit is ook een open deur te
noemen. Ook de roep om verdere standaardisatie en
protocollering. Het aloude WCIA-HIS-referentiemodel van de NHG
is weer eens afgestoft door het vermelden van toetsbare
basiseisen voor eerstelijns ICT-systemen(XIS-sen).

De olifant in de kamer
In hoofdstuk 3 onder de alinea “Leidende principes” komen in
punt 3 en 4 de drie eerstelijns-organisaties wel met het door
mij hierboven genoemde stukje dynamiet. Het kan niet anders
dat het visiedocument hierin het standpunt van de LHV hier
voluit verkondigt.
“Wij gaan niet voor één allesomvattende oplossing om een
passende,
toekomstgerichte
digitale
zorginformatieinfrastructuur te realiseren. Eén oplossing voor alle
behoeften is niet realistisch; diverse oplossingen zijn goed
voor specifieke doelen; daarnaast kent iedere oplossing zijn
eigen ontwikkeltempo.
“Wij vinden keuzevrijheid en vernieuwing belangrijk. Het is
belangrijk dat er een keuzepaletbeschikbaar is aan
mogelijkheden en oplossingen.”

Geen gedwongen keuze
Hoewel VZVZ als verantwoordelijke voor het LSP luidkeels roept
dat er meerdere systemen naast elkaar kunnen bestaan is er
toch een niet te ontkennen convergentie langs diverse lijnen
naar een dominante, zo niet monopolistische positie van het
LSP binnen de zorgcommunicatie. Als bijvoorbeeld het
ketenzorgbericht via LSP ooit vaste grond onder de voeten

krijgt en dat de enige wijze zou zijn om de ketenzorg qua
communicatie te faciliteren zou er een de facto noodzaak zijn
en geen keuze meer bestaan over het al dan niet aansluiten op
het LSP. De LHV heeft al in 2014 die bui zien hangen en heeft
toen het ketenzorgconvenant van VZVZ niet medeondertekend. Er
zijn meer voorbeelden te bedenken waarbij er een de facto
dwang richting LSP-gebruik kan ontstaan en die de LHV koste
wat kost wil vermijden..

Geen echte oplossingen
De in de visie verwoorde gedachtengoed laat geen schokkende
nieuwe inzichten zien die bekende systemen en de uitwisseling
ertussen beter zullen maken. Meer gestandaardiseerde berichten
zijn niet de oplossing. Nictiz kan dan wel in samenwerking met
VZVZ bezig zijn met het definiëren van zorgbouwstenen voor
communicatie via het LSP, maar wat echt nodig is, is een
bibliotheek van gestandaardiseerde componenten, die bruikbaar
zijn in ELK systeem. Daarbij doel ik bijvoorbeeld op het
kiezen van een andere basis van ICT-systemen waarin zorgdata
worden vastgelegd, namelijk de keuze voor de Europese EN13606
norm. Deze is ontworpen om als standaard voor informatiearchitectuur, zodat daarmee elektronische zorgdossiers
eenvoudig uit te wisselen zijn. De in Nederland gebruikte HL7
FHIR standaard is vooral ontworpen voor de communicatie tussen
zorginformatiesystemen, zonder direct iets over de
architectuur van de zorginformatiesystem zelf iets te zeggen.
Het voordeel van het gebruik van de Europese norm is dat
iedereen componenten gebruikt die gebaseerd zijn op een
gemeenschappelijk generiek database-model en iedereen dezelfde
codestelsels gebruikt. De LHV met haar partners in het
visiedocument borduren voort op de bestaande situatie die zeer
ingewikkeld geworden is en steeds gecompliceerder wordt en
maken geen fundamentele keuzes.
W.J. Jongejan, 29 oktober 2018

