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Het huisarts-infonnatiesysteem Sigma PC vol
doet aan de basiseisen zoals gefonnuleerd in het 
referentiemodel1985 van de Werkgroep Coiirdi
natie Informatie Automatisering. Wat hier 
wordt afgedrukt, is een samenvatting van het 
toetsverslag. Het volledige verslag is verkrijg
baar bij het secretariaat van de WCIA. gelnteres
seerden wordt geadviseerd dit volledige verslag 
aan te vragen, omdat hierin veel meer nuances 
en details staan vermeld. 
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AUTOMATISERI NG 

Sigma PC 

Samenvatting van het toetsverslag 

Inleiding 

Sigma PC is een produkt van Delft Automatise
ring te Delft. Ter toetsing is aangeboden de 
basismodule en de apotheekmodule in een sing
le-user (een werkplek) versie. De modulen zijn 
ook afzonderlijk verkrijgbaar. Een multi-user 
versie (netwerk) is beschikbaar. 

Getoetst werd versie 2.03. De toetsingen von
den plaats in maart/april1988 (functioneel) en in 
juni 1988 (technisch). 

De distributie wordt verzorgd door vier regio
dealers. 

De leverancier biedt het programma aan in 
combinatie met apparatuur van Hewlett Packard 
(getoetst werd op een VECTRA ES/12 met 20 
MB harde schijf). Dit is gebruikelijke IBM-AT
compatible apparatuur. Optioneel is hierbij een 
'kleuren-aanraakscherm' mogelijk. Bij een apo
theeksysteem wordt eeh 40 MB harde schijf 
aanbevolen, alsmede een tape-unit voor het ma
ken van veiligheidskopieen. Het besturingssys
teem is MS-DOS 3.1 en hoger. 

De gebruikte programmeertaal is PASCAL. 
Sigma PC heeft een gebruikersvereniging. 

Aan de gebruikersgroep is toegezegd dat een 
kopie van de bronco de bij een notaris zal worden 
gedeponeerd. 

Aigemene functionele aspecten 

De handleiding was ten tijde van de toetsing nog 
niet compleet (afbeeldingen ontbraken nog). 
Een trefwoordenregister ontbrak. De lay-out en 
de duidelijkheid van de handleiding zijn uitste
kend. 

Het programma is menugestuurd. De beteke
nis van functietoetsen is redelijk consequent en 
de actuele betekenis wordt steeds op de onderste 
regel van het scherm getoond. Schermafhande
ling en cursorbesturing vinden op een gemakke
lijke en logische manier plaats. 

Helaas kunnen te gebruiken huiptabellen met 
codes niet tijdens het invoeren van de patientge
gevens worden geraadpleegd. Ook zijn geen 
algemene hulp-schermen aanwezig. 

Binnen Sigma PC kunnen maximaal 20 prak
tijken worden gedefinieerd, elk met hun eigen 
medewerkers. De medewerkers hebben een toe
gangscode en een daarbij passende autorisatie 
voor bepaalde functies. De toegangsbeveiliging 
lijkt hiermee goed gewaarborgd. 

Het selecteren van een patient kan op pa
tientnummer, patientnaam, woonverbandnum
mer of adres. Wanneer meerdere patienten aan 
het zoekcriterium voldoen, dan kan met func
tietoetsen worden 'gebladerd' totdat de juiste 
patient is gevonden. 

Naarmate men bij het selecteren meer gege
yens invoert (b.v. roepnaam of geslacht) zal de 

selectie specifieker worden en zal daarbij minder 
'bladeren' noodzakelijk zijn. 

De functionele toets van de 
basismodule 

In het referentiemodel is de basismodule be
doeld voor de registratie van administratieve 
gegevens betreffende de praktijk, de medewer
kers, patienten en derden, contacten en verrich
tingen, financien en signaleringen. De getoetste 
basismodule bevat deze mogelijkheden. Bij het 
invoeren van 'derden' kan een 'groepscode' wor
den toegevoegd. Bij het invoeren van adressen 
kan volstaan worden met het invullen van post
code en huisnummer, waarna het programma 
straat- en plaatsnaam invult. (Deze optie werkt 
aIleen wanneer de huisarts de straten uit zijn 
woonplaats (eenmalig) heeft ingevoerd of wan
neer dit bestand als extra is aangeschaft). 

Elke patient krijgt een uniek nummer. Dit is 
niet een volgnummer, maar een samenstelling 
van de eerste drie letters van de achternaam, 
gevolgd door de geboortedatum en een cijfer 
voor het volgnummer. Dit 'nummer' geeft direct 
toegang tot de patient. 

Naast de achternaam kan ook de. meisjesnaam 
worden geregistreerd. Bovendien kan men aan
geven dat de vrouw met de meisjesnaam aange
schreven/sproken wil worden! 

Het begrip 'woonverband' wordt correct ge
hanteerd. Het invoeren van nieuwe patienten 
met gebruikmaking van gegevens van reeds inge
voerde patienten uit hetzelfde woonverband 
gaat vlot. 

Er is een veld 'oproep' die gebruikt kan wor
den voor oproep- en ruiterfuncties. 

Het invoeren van contacten en verrichtingen 
gaat vlo!. Reeds eerder ingevoerde contacten 
zijn zichtbaar en kunnen (mits nog niet gefactu
reerd) direct worden gewijzigd. 

Het is mogelijk om ad hoc nota's te maken, 
alsmede om een ander dan de patient of de 
gebruikelijke be taler de nota te laten betalen. 

Bij het inboeken van betalingen kan worden 
geselecteerd op factuurnummer en op debiteur
nummer (dit laatste is afgeleid van het unieke 
patientnummer). Ook kan een debiteurnummer 
worden gezocht met behulp van naam-en-adres
gegevens. Bij het registreren van de betaling kan 
niet de bron worden vermeld (bank, giro, kas). 
Dit kan weI in het optionele grootboekpro
gramma. 

Er is voorzien in een faciliteit voor de finan
ciele afhandeling van passanten. 

Bij het maken van facturen be staat de moge
lijkheid een drempelbedrag in te voeren, waar
onder niet wordt gefactureerd. Ook is het moge
lijk 'handmatig' een omschrijving en een bedrag 
in te voeren op een factuur. 
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De lay-out van de factuur is door de gebruiker 
verregaand te bei'nvloeden door gebruik te ma
ken van kop-, tussen- en staartteksten. Optisch 
leesbare accept-giro's kunnen worden gebruikt. 

Door gebruik te maken van de 'spool-file' 
optie kunnen facturen op een ander tijdstip 
worden afgedrukt en kan men eenvoudig, wan
neer bijvoorbeeld het papier halverwege op is, 
het afdrukken opnieuw starten. 

Diverse overzichtslijsten kunnen worden gepro
duceerd met verschillende selectie- en sorteercri
teria op basis van de administratieve patientge
gevens. Behalve op lijsten kan men ook op 
etiketten afdrukken (zowel voor patienten als 
voor'derden'). 

Conclusie basismodule Er kunnen op overzich
telijke wijze vele patientgegevens worden bijge
houden, een goede zakelijke administratie wor
den gevoerd en goede overzichten worden ge
maakt. De handleiding geeft een goede steun 
voor de gebruiker. 

De basismodule voldoet aan de specificaties 
van het referentiemode!' 

Functionele toets van de 
apotheekmodule 

De apotheekmodule is bedoeld om ondersteu
ning te geven aan de apotheekhoudend huisarts 
ten behoeve van zijn apotheek. Hiertoe zijn 
functies gedefinieerd met be trekking tot medica
tie, financiele afhandeling en overzichten. Sig
ma-PC is een systeem dat zich nagenoeg beperkt 
tot bovengenoemde functies. 

De apotheekmodule is te gebruiken zonder 
medisch module. De handleiding van dit module 
is nog niet geheel up-to-date. 

Ais basis voor het programma is het KNMP
bestand genomen. Door bij de geneesmiddelen 
een formulariumcode in te vullen, bepaalt men 
of dit middel in het eigen - alledaagse - bestand 
moet worden opgenomen. Op deze manier vindt 
het zoeken plaats in een beperkt bestand, zodat 
een geneesmiddel snel kan worden gevonden 
(zoeken in het volledige bestand blijft wei moge
lijk). 

Van de bewakingsmogelijkheden die het 
KNMP-bestand biedt wordt uitsluitend dosis
controle toegepast. Er is geen mogelijkheid om 
zelf gegevens over bijwerkingen, indicaties, e.d. 
toe te voegen aan het bestand. WeI kunnen 
gebruiksadviezen en waarschuwingen worden 
vastgelegd. 

Het is mogelijk om geneesmiddelen die nog 
niet in het KNMP-bestand voorkomen toe te 
voegen. Er is helaas geen mogelijkheid om 
magistrale receptuur samen te stellen en als een 
voorschrift in te voeren. 

240 

AUTOMATISERING 

Bij het voorschrijven wordt noch het adres noch 
de leeftijd van de patient getoond (weI komt in 
het getoonde patientnummer de geboortedatum 
voor). Het selecteren van een geneesmiddel is 
mogelijk via memocode, produktgroepcode, for
mulariumcode en code negatieve lijst. Het selec
teren verloopt sne!. 

Bij het invullen van het voorschrift wordt 
gebruik gemaakt van codes uit zelf te definieren 
tabellen. Deze tab ellen zijn niet direct op te 
vragen en moe ten derhalve op papier geraad
pleegd worden. 

De gebruiksadviezen en waarschuwingen wor
den automatisch getoond en op het etiket afge
drukt. De dose ring kan desgewenst leeftijdaf
hankelijk (7 categorieen) worden berekend door 
het programma. De door de arts ingevulde dosis 
wordt gecontroleerd. 

De code voorschrijver (huisarts, specialist, 
etc.) wordt geregistreerd. 

Het voorschrift wordt toegevoegd aan het 
scherm 'Medicatie Historie'. Via dit scherm zijn 
ook herhaalrecepten snel te maken. Het aantal 
herhalingen wordt bewaakt. Bij dreigende over
schrijding van het toegestane aantal kan aIleen 
de arts het voorschrift herhalen. 

Voor therapietrouw is een visuele controle 
ingebouwd: begin- en einddatum worden in de 
medicatie hi storie getoond en medicamenten die 
op dit moment nog worden gebruikt hebben een 
sterretje. 

Het afgedrukte etiket voldoet aan de gestelde 
eisen en heeft als extra de geboortedatum van de 
patient. Door de gevolgde procedure (een keer 
PI is afdrukken, nog een keer PI is opslaan) is 
het mogelijk een etiket te produceren zonder dat 
het voorschrift op de harde schijf is opgeslagen. 
Deze situatie is onwenselijk. 

Bijzondere etiketten kunnen worden afge
drukt: waarschuwingen, adreslabels en aflevere
tiketten. 

Diverse overzichten (aktuele medicatie en me
dicatie historie, dagrapporten, voorschriften per 
medewerker) alsmede een medicijnpaspoort 
kunnen worden gemaakt. 

De facturering geschiedt conform de geldende 
regelingen. De particuliere facturen maken een 
overzichtelijke indruk. De lay-out van de decla
ratiestaten voor ziekenfondsen wordt geheel 
door het systeem bepaald. De naam van de 
patient ontbreek hierin. 

Een belangrijke omissie is de onmogelijkheid 
om kunst- en hulpmiddelen via het programma 
te dec1areren. 

Conclusie apotheekmodule De apotheekmodu
Ie bevat naast vele goed werkende functies (on
der meer particuliere facturen, dosiscontrole, 
mogelijkheid van waarschuwingen) nog enkele 
belangrijke hiaten: de afwikkeling van magistra-

Ie receptuur en de onmogelijkheid tot declareren 
van kunst- en hulpmiddelen. Van medicatiebe
waking is slechts de dosiscontrole gerealiseerd. 

De module voldoet aan de eisen gesteld in het 
referentiemode!. 

Technische toetsing 

In de technische toetsing van beide modulen zijn 
geen essentieIe tekortkomingen ten opzichte van 
het referentiemodel vastgesteld. 

Als extra is het gebruik van een 'aanraak
scherm' en van een 'muis' mogelijk. Ten tijde van 
de toetsing was van de apotheekmodule nog 
geen goede handleiding aanwezig. 

Opmerkingen leverancier 

De leverancier vermeldt dat inmiddels - maar na 
de toetsing - is voorzien in uitgebreide medica
tiebewaking, ondersteuning magistrale recep
tuur, oproepbare hulpschermen v~~r tabellen en 
facturering van kunst-en hulpmiddelen. -

RECTIFICATIE 
Artrose ... en dan? Schellekens lWG, Romeijn
ders ACM. Huisarts Wet 1989; 32(1): 19-24. 
De laatste aline a van de paragraaf 'Epidemiolo
gische gegevens' (p. 19) dient te worden vervan
gen door de volgende tekst: 

Het Transitieproject leert ons dat in bijna 40 
procent van de eerste contacten met artrose
episoden medicatie wordt voorgeschreven. Ver
wijzingen voor radiodiagnostiek vinden plaats bij 
een op de vijf episoden. Verwijzingen naar fysio
therapeuten vinden eveneens plaats bij een op de 
vijf episoden, terwijl de specialist in een op de 
dertien episoden te hulp wordt geroepen. Er zijn 
dus veel aanknopingspunten met andere discipli
nes, terwijl de huisarts daarnaast een groot aan
tal episoden zelfstandig afhandelt. 
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