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De conclusie is dat het praktijk
briefje voor interne communicatie 
in groepspraktijken en gezond
heidscentra nuttig is. Veel van 
deze praktijken werken er al mee. 
Er zijn heel praktische en fraaie 
b1iefjes in omloop. 

In de solo- en duopraktijk worden 
de briefjes weinig gebruikt. 
Het idee roept daar zelfs weerstand 
op. Mogelijk is de mondelinge 
communicatie bevredigend of zijn 
de mogelijkheden om taken te de
legeren te beperkt. De mening van 
de praktijkassistente hierover is 
niet bekend. 
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Het NHG zal geen eigen versie 
uitbrengen, aangezien iedere 
praktijk zijn eigen wensen heeft. 
Overigens is er voor het aanvragen 
van externe laboratoriumdiagnos
tiek wel een standaardformulier bij 
het NHG in de maak. 

Naar verwachting zal de commu
nicatie binnen de praktijk zich in 
de toekomst verder formaliseren. 
Het HIS zal daarbij in toenemende 
mate ondersteuning leveren. Ener
zijds door het aanmaken van prak
tijkbriefjes op maat, waarop rele
vante gegevens met een druk op de 
knop worden ingevuld. Anderzijds 
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door mogelijkheden voor elektro
nische communicatie binnen de 
praktijk te bieden. 

Bij een toenemende differentiatie 
in de huisartsengroep zal een 
praktijkbriefje ten behoeve van 
intercollegiale verwijzingen in
gang vinden. Heen- en terugrap
portage staan dan 'zwart op wit'. 

Johannes Dalhuijsen, huisarts
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