Opgevraagde informatie via
LSP bij Medicom doordeweeks
niet direct compleet

Uit doorgaans goed ingelichte bron vernam ik, dat teveel
bevragingen via het Landelijk SchakelPunt(LSP) momenteel tot
overbelasting kunnen leiden van de centrale servers van het
huisartsinformatiesysteem(HIS) Medicom. Die overbelasting kan
dat HIS trager doen werken en de communicatie via het LSP doen
uitvallen. Om dit tegen te gaan wordt de komende tijd de verse
informatie, die een huisarts vastlegt in zijn elektronische
dossier pas ’s-avonds beschikbaar gesteld voor bevraging via
het LSP. Het betekent dat als de patiënt voor dat tijdstip een
andere arts bezoekt bij opvraging de data niet volledig kunnen
zijn. Door Medicom wordt een soort workaround voorgesteld. Er
wordt gewerkt aan een upgrade van de LSP-omgeving om dit
probleem uit de wereld te helpen, maar absoluut geen termijn
genoemd in de informatie die de gebruikers toegestuurd
kregen.. Tot die tijd is het dus behelpen.
Servers
Pharmapartners, de producent van Medicom, heeft de servers
voor het onder ASP(Application Server Provider) draaiende HIS
staan in het KPN CyberCentrum Flevoland te Almere. Als een
patiënt de opt-in-toestemming voor het bevragen van zijn
medische dossier via het LSP heeft gegeven wordt informatie
daaruit (in de vorm van de Professionele Samenvatting)

beschikbaar gemeld aan het LSP. Als de patiënt op het
spreekuur is geweest wordt op de achtergrond automatisch aan
het LSP gemeld dat het dossier gewijzigd/aangevuld is. Deze
meldingen veroorzaken de huidige overbelasting. Als oplossing
heeft men bedacht dat dat de wijzigingsmeldingen doordeweeks
pas tussen 17.00 en 20.00u uitgevoerd worden. In de weekenden
en in de avonden gebeurt het iedere vijf minuten. Dat kon ook
haast niet anders omdat in deze perioden de kans op een
hernieuwd contact met de huisarts bij spoedgevallen of
ernstige ziekten vrij groot is. Het uitstellen van de
wijzigingsmelding gebeurt niet bij dossiers van patiënten die
nog niet eerder bij het LSP bekend waren en waarvan voor het
eerst na hun opt-in-toestemming gemeld wordt aan het LSP dat
gegevens beschikbaar zijn voor bevraging.
Gevolgen
Medicom werkt met clusters van huisartsen en apotheken. Binnen
een cluster communiceert men met elkaar zonder het LSP. De
gegevens zijn dan altijd up to date. Als een patiënt in de
ochtend naar een huisarts of apotheker gaat die met Medicom
werkt en hij gaat in de middag naar een zorgaanbieder met
Medicom buiten het cluster of naar een zorgaanbieder met een
ander HIS, dan mist die bij het inzien via het LSP de
informatie die in de ochtend is ingevoerd. Bij handmatige
bevraging via het LSP wordt de ontbrekende informatie WEL
opgehaald.
Het advies aan de huisartsen en apothekers, die met Medicom
werken is, om aan de patiënt te vragen of die eerder op de dag
nog bij een andere zorgverlener is geweest of medicatie
voorgeschreven heeft gekregen. Is de patiënt of zijn omgeving
niet in staat om daar iets over te melden dan krijgt de
zorgaanbieder het advies van PharmaPartners om dan altijd
handmatig het LSP te bevragen.
Incompleet

Het moge duidelijk zijn dat doordeweeks de informatie die bij
een Medicom-zorgaanbieder(huisarts of apotheker) via het LSP
automatisch wordt opgevraagd incompleet kan zijn. Het kan
nooit de bedoeling zijn geweest van een systeem als het LSP
dat handmatig geverifieerd moet gaan worden of de getoonde
informatie die verkregen is via het LSP wel compleet is. Het
is juridisch ook een interessante zaak hoe het ligt met de
verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het incompleet zijn
van informatie in deze casus. De HIS-leverancier verlegt
namelijk de verantwoordelijkheid voor het krijgen van de meest
recente informatie naar de opvragende zorgaanbieder. Deze zou
er echter vanuit moeten kunnen gaan dat er geen extra
handelingen nodig zijn om de informatie compleet te maken.
Het betekent weer hoe de performance van het LSP verzwakt door
een
zwakke
schakel
aan
de
kant
van
de
huisartsinformatiesystemen.
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