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In een groepspraktijk met vier huisartsen 
werd het oude kaartsysteem vervangen 
door de POR-status en werden de niet
medische patientgegevens geautomati
seerd. Besproken wordt welke gegevens 
betrouwbaar konden worden verzameld, 
hoeveel tijd de overschakeling kostte, en 
welke consequenties het nieuwe systeem 
had voor de praktijkvoering. Behalve de 
gebruikelijke basisgegevens worden nu ge
registreerd: soort woonverband, reden van 
inschrijving en beroep. De overschakeling 
kostte aanzienlijk meer tijd dan was be
groot. AUe betrokkenen bleken twee 
maanden na de overschakeling redelijk ge
wend aan het nieuwe systeem. Het gebruik 
van de POR-status blijkt echter tamelijk 
arbeidsintensief, mede als gevolg van de 
hoge mutatiefrequentie in de praktijk. 
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Van kaarten, etiketten en 
computers 
Over een omschakeling van kaartsysteem met behulp van 
de computer 

Inleiding 

Automatisering in de huisartspraktijk staat 
in het brandpunt van de beiangstelling. De 
voordelen die een geautomatiseerde finan
ciele administratie biedt, zijn onomstre
den. Het opslaan van aIle medische infor
matie met een Huisarts Informatie Systeem 
gebeurt echter nog slechts in enkele praktij
ken en daarbij do en zich nog vele kinder
ziekten voor. De omschakeling en het bij
houden van de gegevens blijkt tijdrovend. 
Zolang specialistenbrieven nog niet per 
computerpost binnenkomen, moet een 
brievenarchief worden gehandhaafd. 

In de Groepspraktijk Antonius Deusing
laan (kader) werd vanaf de oprichting in 
1966 gebruik gemaakt van het SAAN-sys
teem. 2 Het bestaat uit een wat log ogende 
dubbelgevouwen kaart van 27 bij 36 cm, 
waarin de specialistenbrieven worden be
waard. De kaart wordt gebruikt als indivi
dumap. De mappen worden opgeborgen in 
schuifladen en kunnen worden opgezocht 
door middel van naam en adres die op de 
uitstekende bovenflap van de map staan 
vermeld. Sinds 1983 werd met deze SAAN
map op een probleemgeorienteerde wijze 
geregistreerd: het linker gedeelte van de 
map werd gebruikt als journaal, waarop 
volgens het SOEP-systeem werd geno
teerd; op het rechter gedeelte van de map 
werden uittreksels van specialistenbrieven, 
laboratoriumuitslagen e.d. geschreven. 
Daarnaast waren er een Medicijnkaart en 
een 'Basiskaart' met een samenvatting van 
aIle door de huisarts relevant geachte epi
soden, ingrepen en gebeurtenissen uit de 
voorgeschiedenis van de patient - een soort 
kruising tussen de Probleemlijst en de ba
sisgegevenslijst van de POR-status. 

De huisartsen waren tevreden over dit 
door hen zelf gemodificeerde registra
tiesysteem; aIle gegevens van een patient 
zaten overzichtelijk in een map, een blik op 
de Basiskaart en de Medicijnkaart gaf snel 
een indruk van de voorgeschiedenis van de 
patient en het medicijngebruik. De ruimte 
voor het journaal was groter dan in welk 
ander kaartsysteem ook, en binnengeko
men brieven en uitslagen sprongen direct in 
het ~Og. 

Er kleefden echter ook bezwaren aan het 
systeem. De journaalmap oogde snel slor-

dig en het opzoeken en opbergen in de 
schuifladen kostte relatief veel tijd. Er be
stond bovendien geen signaalsysteem voor 
verkeerd geplaatste kaarten. Het voor
naamste bezwaar was echter dat de map 
weinig gangbaar was: een ongewenste situ
atie, aangezien de Groepspraktijk steeds 
meer bij onderwijs betrokken raakte. Voor 
een onderwijspraktijk is het beter aan te 
sluiten bij een algemeen geaccepteerd, pro
bleemgericht systeem, zoals de POR-sta
tus. Bovendien wilde de Groepspraktijk 
meer mogelijkheden voor wetenschappe
lijk onderzoek creeren.3 4 

We besloten ons oude kaartsysteem te 
vervangen door de POR-status en daaraan 
voorafgaande de niet-medische patientge
bonden gegevens te automatiseren. Zo 
zouden we bij het klaarmaken van de POR
statussen gebruik kunnen maken van door 
de computer geprinte etiketten. Met een 
dergelijk probleemgericht kaartsysteem als 
uitgangspunt verwachtten we stapsgewijs 
ook medische patientengegevens te kun
nen automatiseren, hetzij ten behoeve van 
patientenzorg (medicatiebewaking, risico
groepen, probleemlijsten), hetzij ten be
hoeve van onderzoek (selectief volledige 
registratie van patientengroepen, epidemi
ologische gegevens). 

In dit artikel beschrijven we onze ervarin
gen met de omschakeling aan de hand van 
de volgende vraagstelling: 
• Welke niet-medische patientgebonden 

gegevens zijn betrouwbaar te verza
melen? 

• Hoeveel tijd kost de overschakeling? 
• Welke consequenties heeft de overscha

keling voor de praktijkvoering? 

Methoden 

Niet-medische gegevens 
Het Werkoverleg Niet-medische Gegevens 
heeft in 1987 een voorstel geformuleerd om 
de administratieve patientengegevens een
duidig te classificeren en te coderen. 5 Het 
be lang van een eenduidig registratiesys
teem is evident: aIleen op een dergelijke 
wijze kunnen gegevens vanuit verschillen
de huisartspraktijken worden samenge
voegd, bewerkt en vergeleken. 

Uiteraard zouden de voor de patient en-
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zorg primaire gegevens worden geregis
treerd: naam, adres, postcode, geboorte
datum, telefoonnummer, huisarts, verze
keringsvorm en ziekenfondsnummer. 
Daarnaast besloten we, aansluitend bij de 
voorstellen van het Werkoverleg, te regis
treren: 
- burgelijke staat; 
- positie binnen het woonverband; 
- soort woonverband; 
- reden van inschrijving in de praktijk. 
- reden van vertrek uit de praktijk. 
De sociale laag, de nationaliteit, het type 
huisvesting en de samenstelling van het 
woonverband zouden niet worden opgeno
men. De sociale laag en de nationaliteit 
willen we pas in de tweede fase van ons 
automatiseringsproces invoeren, tegelijk 
met de invoer van de medische gegevens; 
het type huisvesting en de samenstelling 
van het woonverband - door de Werkgroep 
optioneel geacht -leken ons op dit moment 
minder relevant. WeI be slot en we het be
roep te noteren, omdat we deze vermelding 
ten behoeve van de patientenzorg op het 

De groepspraktijk 

De Groepspraktijk Antonius Deusinglaan is 
als universitaire huisartspraktijk verbonden 
aan het Groningse huisartseninstituut. De 
praktijk telde op het moment van de over
schakeling ruim 4000 patienten. Er werken 
vier half-time huisartsen, een full-time as
sistente en twee part-time assistentes. De 
artsen hebben een patientenpopulatie die 
op naam is ingeschreven. Ondanks het half
time werken van de huisartsen vindt 88 
procent van de contacten plaats met de 
eigen huisarts. De vier huisartsen zijn te
yens als universitair docent verbonden aan 
het huisartseninstituut. 

De praktijkpopulatie is een groeiende, 
snel muterende, jonge stadspopulatie. De 
leeftijdcategorie van 25-44 jaar is overver
tegenwoordigd: 65 procent van de totale 
populatie; in de stad Groningen is dat 55 
procent. De mutatiegraad - de som van het 
aantal nieuw ingeschreven patienten en het 
aantal vertrokken patienten, uitgedrukt als 
percentage van de laatst bepaalde praktijk
grootte - bedroeg in 1987 20 procent.' Ook 
Querida vindt in zijn stadspraktijk een mu-
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etiket van de patientenmap wilden hebben. 
We hebben geput uit drie bronnen bij het 

verzamelen van de niet-medische, pa
tientgebonden gegevens: 
- de oude status; 
- het geheugen van de huisarts; 
- een formulier dat gedurende drie maan-

den v66r de omschakeling werd voorge
legd aan iedere patient die het spreekuur 
bezocht. 

POR-status 
De POR-status is geYntroduceerd als ge
zinsmap. Op de map zelf moeten de achter
naam van de hoofdbewoner, het adres en 
de verzekeringsvorm worden genoteerd. 
Naam en adres worden ook vermeld op de 
smalle strook aan de onderkant van de 
kaart, die dient als opzoeklabel in de kaar
tenkast. Op de onderkant van de map is het 
alfabet vermeld, zodat de map voorzien 
kan worden van een signaalstrook, geplakt 
op de eerste letter van de achternaam van 
de hoofdbewoner. Door gebruik te maken 
van gekleurde signaalstrookjes kunnen de 

tatiegraad van 20 procent (hij spreekt overi
gens van 'turn-over'). De gemiddelde duur 
van de inschrijving, gemeten vanaf de eer
ste notitie van de kaart, bedroeg in 1988 
5 jaar en 9 maanden, bij Querida 5 jaar. 

De praktijkpopulatie telt veel onvolledige 
gezinnen. Dit is op zichzelf al inherent aan 
de Groninger stadsbevolking; bovendien 
levert een van de huisartsen de huisartsge
neeskundige zorg voor de vrouwen in het 
Opvanghuis (het vroegere 'Blijf van mijn 
liif'-huis) en het Toevluchtsoord (een hulp
verleningsinstelling voor vrouwen en hun 
kinderen). Een aantal van deze vrouwen 
blijft in de stad wonen en laat zich dan 
inschrijven in de Groepspraktijk. Deze cate
gorie patienten maakt bij de betreffende 
huisarts 18 procent van haar populatie uit. 
Daarnaast telt de praktijk een groot aantal 
niet-gehuwd samenwonenden. Deze groep 
is niet goed te onderscheiden van de groep 
jong-gehuwden, doordat vrouwen steeds 
vaker hun eigen naam blijven gebruiken. Dit 
betekent dat in veel gezinnen twee of meer 
verschillende achternamen voorkomen. 

patientenkaarten van de verschillende art
sen uit elkaar worden gehouden; verkeerd 
geplaatste kaarten vallen op deze wijze snel 
op. 

De mappen worden in 'gedemonteerde' 
staat geleverd. Zij moeten worden gevou
wen en voorzien van plakstrips voor het 
opbergen van specialistenbrieven en van 
hechtstrips ten behoeve van journaal- en 
basisgegevensblad. Deze bladen en de map 
zelf moe ten worden voorzien van admini
stratieve patientengegevens. De onderkant 
van de map moet worden voorzien van 
naam, adres, signaalstrook en bescherm
strook (in verband met het vastpakken). 

Vanwege de hoge verhuisfrequentie bin
nen de praktijk hebben wij besloten de 
onderstrook slechts te voorzien van de 
naam en de geboortedatum van de patient 
en de code van de huisarts. Verder werd 
be slot en de POR-status niet als gezinsmap 
maar als individumap te gebruiken in ver
band met het grote aantal woonverbanden 
waarin verschillende achternamen voor
komen. 

Omschakeling 
Voor de omschakeling moest het volgende 
gebeuren: 
- ontwerpen, invoeren en printen van eti

ketten met de administratieve patienten
gegevens; het printen gebeurde alfabe
tisch per arts. 

- kopieren van een of meer oude journaal
bladen van de SAAN-map; 

- 'monteren' van de POR-status; deze 
POR-statussen werden op alfabet en ge
sorteerd naar arts klaargelegd. 

- gegevens uit oude systeem overbrengen 
in nieuwe systeem; daarbij werd de oude 
Basiskaart boven op het nieuwe basisge
gevensblad aan de linkerzijde van de 
map gehecht, en het kopie-journaalblad 
onder het nieuwe journaalblad aan de 
rechterzijde; medicijnkaart en specia
listenbrieven kwamen in het middenge
deelte. 

De omschakelingsoperatie moest plaats
vinden in een marathonzitting van zeven 
dagen, inclusief een weekend. Alle artsen 
en praktijkassistentes namen eraan deel. 
Gedurende de eigenlijke omschakelings
opera tie was de praktijk alleen voor spoed
gevallen geopend. 
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Resultaten 

Burgerlijke staat 
In de categorie 25-45-jarigen bleek veel 
onduidelijkheid te bestaan over de burger
lijke staat van patienten; met name het 
onderscheid tussen samenwonen en (wette
lijk) getrouwd zijn was veelal niet geregis
treerd. Ook een wat langer gel eden schei
ding was de arts vaak onbekend. De door 
de patient en ingevulde formulieren ver
schaften evenmin de nagestreefde duide
lijkheid: veel patienten bleken een andere 
burgerlijke staat te vermelden dan op 
grond van onze informatie voor waar moest 
worden gehouden. Vooral 'echtscheiding' 
en 'samenwonend' werden vaak ingevuld 
als 'ongehuwd'. 

Positie binnen het woonverband 
In onze praktijk riep het invullen van de 
vraag wie als hoofdbewoner aangemerkt 
moest worden, veel weerstand op, niet 
alleen bij patienten maar ook bij assistentes 
en artsen. En daarmee valt de bodem uit de 
classificatie van de positie in het woonver
band. 

Soort woonverband 
Aanvankelijk hadden we in navolging van 
het Werkoverleg 'alleenstaand' opgeno
men. Dit bleek zoveel negatieve emotione
Ie reacties bij patienten op te roepen dat de 
kolom in het geheel niet werd ingevuld. 
Alleenstaand werd met zielig geassocieerd. 
We maakten er daarna 'alleenwonend' van. 

Reden van inschrijving 
De groepspraktijk beschouwt de wijken die 
rondom de praktijk zijn gelegen als 'kern
gebied'. In principe worden alleen mens en 
die in dit kerngebied wonen, geaccepteerd 
als nieuwe patient. Wij onderscheidden 
daarom 'verandering van huisarts in de stad 
afkomstig van binnen het kerngebied' van 
'verandering van huisarts in de stad afkom
stig van buiten het kerngebied' c.q. 'afkom
stig van buiten de stad'. 

Verder werd de categorie 'door huwelijk' 
uitgebreid tot 'via directe familie/relatie'. 

Reden van vertrek 
Het nadere onderscheid onder 'reden van 
inschrijving' vereist een pendant onder 're-
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den van vertrek'. Ons beleid is dat verhui
zing naar buiten de stad verandering van 
huisarts betekent; dat geldt echter (nog) 
niet voor mensen die binnen de stad, maar 
naar buiten het kerngebied verhuizen. 
Vandaar dat we over deze catagorie apart 
gegevens wilden verzamelen. 

Beroep 
We namen gegevens omtrent het beroep 
van de patient op, omdat we deze vermel
ding op het etiket van de patientenmap 
wilden hebben: een gemakkelijk geheugen
steuntje voor de huisarts. 

Het Werkoverleg kiest voor het registre
ren van de sociale laag op basis van de ITS
beroepenklapper. Omdat deze registratie 
onzes inziens nadere uitwerking behoeft 
(van minstens even groot be lang lijkt werk
end/werkloos, in de WAO, combinatie ex
tern werk en huishouden) besloten we in dit 
stadium de sociale laag nog niet op te 
nemen. 6 

Nieuwe patienten 
Bij nieuwe patienten leggen wij nu, naast 
de primaire gegevens, de volgende infor
matie vast: soort woonverband, reden van 
inschrijving en beroep. 

Omschakeling 
Voor de 4000 individuele patientenmappen 
waren in onze groepspraktijk 333 uur no
dig; dat is 6,6 minuut per map (tabel). De 
derde stap, het invoegen van het oude in 
het nieuwe systeem, bleek de bottleneck: 
hier onstond een cumulatie van problemen 
die zich bij vorige stappen hadden voorge-

daan en daar niet waren opgelost of her
kend. Hoewel de invoeging volgens de 
geplande tijd verliep, bleken de stapel oude 
en de stapel nieuwe mappen regelmatig 
niet bij elkaar te passen, waardoor veel tijd 
verloren ging. 

Oorzaken waren: 
- sommige geprinte etiketten waren 'van 

de rol gelopen', en van onvoldoende 
kwaliteit, waardoor de lege POR-status 
uit de alfabetische stapel werd gehaald. 

- de computer alfabetiseerde anders dan 
volgens ons oude kaartsysteem. Zo volg
de 'ij' op de 'i' in plaats van op de 'x'. 

- soms ontbrak een SAAN-kaart van een 
nieuwe patient die al weI in de computer 
was ingevoerd of andersom was een pa
tient waarvan weI een SAAN-kaart be
stond niet in de computer ingevoerd. Dit 
had ermee te maken dat het administra
tieve centrum verlegd was van de oude 
SAAN-kaart (en het boek in- en uitge
schreven patienten) naar de computer. 

- doordat de geplande tijd overschreden 
dreigde te worden, moesten uitzend
krachten worden ingehuurd, die echter 
minder accuraat werkten: zo bleken 
POR-statussen soms gegevens te bevat
ten van een verkeerde patient. 

Na de omschakeling 
Afgezien van de irritatie die een gering 
aantal verkeerd ingeklapperde statussen 
gaf, was vooral opvallend hoe routines 
werden doorkruist door de doorgevoerde 
verandering, en hoe lastig dit in het begin 
was. Het ging om kleine dingen, die echter 
weI belangrijk zijn in een drukke praktijk 

Tabel Begrote en Jeitelijke bestede hoeveelheid tijd. Aantallen rninuten. a 

Ter vergelijking cijJers van De Haan. 

Begroot Feitelijk De Haan 

Fotocopieren SAAN-kaart 1 1 
Monteren POR-status 2 2 2 
Oude in nieuwe systeem voegen 2 3,6 7 
Totaal per map 5 6,6 9 

Totaal aantal uren (4000 patienten) 333 444 200 

"In dit onderzoek ging het om individuele mappen; in het onderzoek van De Haan 
ging het om gezinsmappen (met gemiddeld drie patienten per gezin). 
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met zeven vaste medewerkers: de nieuwe 
alfabetisering, het opbergen op naam en 
geboortedatum (van oud naar jong) in 
plaats van op naam en adres; het noteren 
van afspraken met naam en geboorteda
tum; een andere looproute; een andere 
opbergplaats van te verwerken kaarten; 
een andere inschrijfprocedure van nieuwe 
patient en met het maken van een nieuw en 
arbeidsintensiever patientendossier. 

Na twee maanden waren echter nieuwe 
routines ingesleten. 

Drie maanden na het invoeren van de 
nieuwe status hielden de assistentes de tijd 
bij die het inschrijven van een nieuwe pa
tient hen kostte: het invoeren van de pa
tientengegevens in de computer, het uit
draaien van etiketten en het vouwen en 
plakken van een nieuwe status kostte hen, 
exclusief het inklapperen van de vroegere 
medische gegevens, vijf minuten per pa
tient. 

Beschouwing 

De burgerlijke staat blijkt door onze 
(stads)patienten zelf zeer onbetrouwbaar 
te worden ingevuld. Enerzijds is er sprake 
van een inconsistentie in het registratie
systeem - mensen kunnen bijvoorbeeld 
samenwonen en tegelijkertijd gehuwd of 
ongehuwd zijn - anderzijds bestaat er weer
stand tegen het 'juist' invullen van de gege
yens: een scheiding wordt als verleden tijd 
ervaren, de Sociale Dienst mag niet weten 
dat er wordt samengewoond. 

Scheiding behoort tot de 'stressfuil life 
events', die een verhoogd risico voor ge
zondheidsstoornissen tot gevolg hebben.7 

Na verloop van tijd wordt echter een nieuw 
evenwicht gevonden en verdwijnt het ver
hoogde risico. Dat geldt voor scheiding 
tussen gehuwd samenwonenden maar 
evengoed voor ongehuwd samenwonen
den. Het geldt niet aileen voor scheiding 
maar ook voor overlijden van de partner. 

Wanneer er inderdaad gezondheids
stoornissen optreden in de peri ode van 
scheiding, zal dat in de probleemlijst en het 
journaal van de desbetreffende patient zijn 
terug te vinden. Lang niet altijd wordt de 
huisarts echter geconfronteerd met de ge
volgen. Soms hoort hij er pas van als een 
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van de partners gaat verhuizen of een ande
re huisarts kiest. 

De sociale werkelijkheid is - althans in 
onze praktijk - grondig veranderd: de bur
gelijke staat zegt iets over al of niet wettig 
gehuwd zijn, maar levert op zichzelf geen 
medisch relevante gegevens op. Gezinsge
neeskunde kan zich niet beperken tot het 
gezin opgevat als 'sociale eenheid door 
huwelijk tot stand gekomen waarbij een 
paar met kinderen samenwoont onder een 
dak' ,8 maar moet breder worden opgevat: 
'iedere kleine groep waarin mensen samen
wonen, eten en slapen, in welke samenstel
ling, vorm of onder welke naam dan ook'. 
Het enige belangrijke in de definitie van 
'gezin' is, dat het gaat om een kleine groep 
met een gemeenschappelijk verleden en 
een gemeenschappelijke toekomst, ook al 
zijn deze van beperkte duur. 9 In ieder geval 
moet bekeken worden welke verzorgings
mogelijkheden dit 'gezin' bij ziekte heeft te 
bieden, welke risico's er zijn op (seksueel) 
overdraagbare aandoeningen, welke gene
tische aspecten een rol spelen, en op welke 
wijze ziekte- en probleemgedrag van gene
ratie op generatie wordt doorgegeven. 
Vanuit deze brede opvatting van 'gezin' is 
het woonverband de meest voor de hand 
liggende categorie om het gezin te karakte
riseren.lO 

De administratieve module van MicroHis 
kan goed gebruikt worden voor het printen 
van etiketten voor het nieuwe kaartsys
teem. Voor eenmalig gebruik typen of 
schrijven van administratieve patientenge
gevens is hiermee overbodig geworden. 
Omdat de medische module van Micro HIS 
goed aansluit bij de POR-status, is een 
geleidelijk in gebruik nemen van de medi
sche module en een afbouwen van de func
tie van de POR-status zeer goed mogelijk. 

De omschakeling van SAAN-map naar 
POR-status he eft ons meer tijd gekost dan 
we hadden gepland en dan De Haan ons had 
voorgerekend (tabef).l1 De verklaring voor 
dit verschil in tijdsinvestering is drieledig: 
- De Haan werkt in zijn dorpspraktijk met 

gezinsmappen; onze stadspraktijk ge
bruikt individumappen; 

- De Haan bergt de oude NHG-kaarten op 
in nieuwe mappen; wij moeten een of 
meer journaalbladen fotocopieren; 

- de Groepspraktijk verlegt haar admini
stratieve centrum van het kaartsysteem 
naar de computer. 

De POR-status gaat uit van de klassieke 
gezinssituatie. Onze praktijkpopulatie ge
draagt zich echter niet volgens dit klassieke 
gezinspatroon, met zijn hoge percentage 
eenoudergezinnen, niet-gehuwd samenwo
nenden of jong-gehuwden waarbij de 
vrouw haar eigen naam blijft gebruiken. 
Om opzoekproblemen bij verschillende in 
een woonverband voorkomende achterna
men te voorkomen, hebben we gekozen 
voor het gebruik van de status als indivi
dumap. 

Het gereed maken van de POR-status is 
arbeidsintensiefvergeleken bij SAAN-map 
of NHG-kaart. In een stabiele praktijk is 
dat geen probleem; in onze praktijk be
droeg de mutatiegraad in 1987 echter 20 
procent. Een dergelijk hoog percentage 
lijkt niet uitzonderlijk voor een jonge stads
praktijk. 1 Gebruik van de POR-status le
vert in lO'n geval een grote werkdruk op 
voor de praktijkassistenten. Daarbij komt 
nog dat het veel tijd kost om voor nieuw 
ingeschreven patienten probleemlijsten te 
maken vanuit de oude kaarten (meestal 
nog niet volgens het POR-systeem). 
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