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Een van de grootste successen van het Nederlands Huis
artsen Genootschap was de introductie - in 1958 - van de 
'groene kaart', 1 waarvan in de loop der jaren tientallen mil
joenen exemplaren zijn verkocht. 2•3 Inmiddels is deze 
vorm van verslaglegging gedoemd te verdwijnen, in weer
wil van incidentele lyrische uitbarstingen van toegewijde 
gebruikers.4•5 Het elektronisch medisch dossier is in op
mars, en allerlei nieuwe taken die de huisarts worden toe
bedacht, met name op preventief terrein, zullen het op den 
duur onmogelijk maken om de computer niette gebruiken 
bij de verslaglegging: de uitbreiding van het takenpakket 
en het aanbod van ondersteunende programmatuur 
dwingen de huisarts tot automatisering. 

Omgekeerd moet worden vastgesteld dat een substan
tiële uitbreiding van het takenpakket van de huisarts ook 
wordt uitgelokt (zo niet veroorzaakt) door de toenemende 
automatisering. Die automatisering - niet alleen van de 
huisartspraktijk, maar van onze hele samenleving - heeft 
de afgelopen vijftien jaar een geheel eigen dynamiek ont
wikkeld. In hoog tempo worden nieuwe producten op de 
markt gebracht, zonder dat altijd duidelijk is wie daar om 
gevraagd heeft, en wat er de consequenties van zullen zijn. 
Wél staat vast dat steeds meer gebruikers nauwelijks een 
andere keus hebben dan die nieuwe producten ook aan te 
schaffen en te gaan gebruiken. Zo dreigt het aanbod de 
vraag te gaan bepalen, in plaats van andersom, terwijl het 
lang niet altijd uitsluitend verbeteringen zijn die worden 
aangeboden. 

Aanleiding tot deze sombere overpeinzingen zijn de twee 
artikelen over de ICPC en het 'episodegericht registreren' 
die in deze aflevering van Huisarts en Wetenschap zijn af
gedrukt. Men kan zich afvragen of hier geen producten 
worden aangeboden waaraan de modale Nederlandse 
huisarts eigenlijk geen behoefte heeft, terwijl ook zijn pa
tiënten er vermoedelijk niet beter van zullen worden. 

Episodegerichte verslaglegging 

De toename van het gebruik van het elektronisch medisch 
dossier in de huisartspraktijk heeft niet uitsluitend voorde
len gebracht, maar ook evidente nadelen: 'De ervaring 
leert dat het huidige HIS zeer goed in staat is detail-infor
matie te tonen, maar dat het veel moeilijker is om overzicht 
te bewaren binnen een dossier dat vele jaren aan gege
vens bevat. Door het gebrek aan structuur gaat een deel 
van de voordelen van automatisering (beter inzicht in de 
informatie door een optimale presentatie) verloren. In 
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deze context zijn wel termen gevallen als" datamoeras" en 
"SOEP-brij'". De oplossing voor dit probleem wordt ge
zocht in het 'episodegericht registreren'. 6 

Dat is bij nader inzien een opmerkelijke keuze, gezien 
het feit dat de overgrote meerderheid van de 'zorgepi
soden' in de huisartspraktijk uit één, hooguit twee contac
ten bestaat (in het Transitieproject respectievelijk 78 en 92 
procent). 7 Voor die 'episoden' is deze innovatie dus be
paald niet nodig. Vervolgens rijst de vraag of het resteren
de percentage de introductie van de 'episode' als structu
rerend element naast de al bestaande probleemlijst wél 
nodig maakt. Te vrezen valt dat het elektronische dossier 
door deze uitbreiding per saldo alleen maar nóg ingewik
kelder wordt. Het artikel van Van Eijkelenburg-Waterreus 
et al. in het vorige nummer geeft ieder geval geen aanlei
ding om het tegendeel te veronderstellen,8 en dat gold 
eigenlijk ook al voor de eerdere bijdrage van De Waal et al.9 

In- en exclusiecriteria 

De recent aangepaste Nederlandse versie van de Interna
tional Classification of Primary Care vormt het hart van het 
nieuwe elektronisch medisch dossier. Hiermee zou de 
meerderheid van de gezondheidsproblemen waarmee de 
huisarts te maken krijgt, op simpele wijze kunnen worden 
benoemd en gecodeerd. Volgens Gebel en Gebel et al. is 
een consequente toepassing van in- en exclusiecriteria 
daarbij van groot belang. 10,11 

Bij die opvatting past een vraagteken. Toepassing van 
in- en exclusiecriteria ligt natuurlijk voor de hand, als het 
om diagnostische criteria gaat, met name criteria waar
over consensus bestaat; in de praktijk zullen dat dus vooral 
criteria zijn die voortvloeien uit NHG-standaarden. Daar
naast kunnen nadere praktische afspraken wenselijk zijn -
met name binnen gezondheidscentra of andere samen
werkingsverbanden. Bij de meerderheid van de diagnosen 
zal toepassing van in- en exclusiecriteria echter geen kli
nisch relevante consequenties hebben voor het normale 
huisartsgeneeskundig handelen. En waarom zouden ze 
dan moeten worden toegepast? 

Verslaglegging versus registratie 

Een jaar geleden is op deze plaats een lans gebroken voor 
het maken van een consequent onderscheid tussen de ter
men registratie en verslaglegging.12 Die boodschap - die 
overigens is ontleend aan de NHG-Standaard Medische 
Verslaglegging 13 - lijkt te zijn voorbijgegaan aan de au
teurs van de artikelen waarop dit commentaar betrekking 
heeft. Zij spreken consequent van 'registratie' en 'registre
ren', ook als zij het evident over verslaglegging hebben. 
Bovendien verklaren zij de normen die gelden binnen regi
stratieprojecten, vrijwel onverkort van toepassing op de 
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verslaglegging in de modale huisartspraktijk. Daarbij ver
tonen zij een onstuitbare drang naar volledigheid, die on
getwijfeld goed past bij registratie, maar haaks staat op de 
functie van verslaglegging in de huisartspraktijk.3 Zelfs 
iets simpels als het verzoek van een gezonde 50-jarige 
man om een griepprik (die hij vervolgens niet krijgt), blijkt 
te moeten worden vastgelegd (R27 - 'angst voor andere 
ziekten luchtwegen').8 Geen wonder dat een dergelijk elek
tronisch medisch dossier in hoog tempo dichtslibt. 

Beschouwing 

Informatietechnologie en zorgpraktijk beïnvloeden elkaar 
over en weer. 14 Het ligt dan ook voor de hand dat bij een 
toenemend gebruik van het elektronisch medisch dossier 
nieuwe normen voorde verslaglegging in de huisartsprak
tijk zullen ontstaan. 

Beheerders van registratieprojecten zullen daarbij zon
der twijfel een belangrijke rol kunnen spelen. Het lijkt ech
ter een slechte zaak als deze ontwikkelingen hoofdzakelijk 
zouden worden gedragen door enkele specialisten op het 
gebied van registratie en automatisering, en niet of nau
welijks door de grote groep 'gewone' huisartsen, die voor
al geïnteresseerd zijn in een adequate patiëntenzorg en 
een daarop toegesneden verslaglegging. Nu krijgt de lezer 
het ongemakkelijke gevoel dat de Nederlandse huisarts 
via het elektronisch medisch dossier een samenhangend 
pakket van rigide registratienormen krijgt opgelegd - niet 
alleen veel ingrijpender dan de richtlijnen in een NHG
standaard, maar ook zonder enig bewijs voor de prakti
sche relevantie en toepasbaarheid van al die regels in een 
modale huisartspraktijk. Dat kan niet de bedoeling zijn. 

Waarschijnlijk is het hoog tijd voor een grondige revisie 
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van de NHG-Standaard Medische Verslaglegging. Daar
voor bestaan binnen het NHG duidelijke procedures. Er is 
geen reden om daarvan in dit geval af te wijken. 
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