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Met de veelheid van richtlijnen en proto-

collen en indicatoren die de kwaliteit van 

het medisch handelen moeten borgen, is 

het onontkoombaar dat bij een bepaalde 

patiënt niet alle aangewezen handelin-

gen worden verricht. Een herinnering van 

nog niet verrichte handelingen voor een 

patiënt tijdens het spreekuur, biedt dan 

uitkomst. Sommige systemen ter onder-

steuning van klinische besluitvorming 

(Clinical Decision Support Systems) gene-

reren automatisch herinneringen voor 

de gebruiker. Andere systemen moet de 

gebruiker actief opstarten.

Het onderzoek van Van Wijk et al. geeft 

aan dat een automatisch herinnering-

systeem voordelen biedt in vergelijking 

met een systeem waarbij de huisarts 

actief tijdens het consult vraagt om een 

advies. Een voorwaarde om met een her-

inneringsysteem te werken is wel dat de 

gebruikers het EPD op adequate wijze 

voeden. Als gegevens niet in de juiste 

rubriek zijn vastgelegd zal een herinne-

ringsysteem dit niet opmerken en een 

signaal geven. In zulke situaties werkt 

een herinneringsysteem contraproduc-

tief vanwege de vele, achteraf onterech-

te, meldingen.

Adequate Dossiervorming met het Elek-

tronisch Patiënten Dossier (ADEPD) is 

een voorwaarde voor goede registratie en 

daarmee een speerpunt binnen het NHG. 

Cursussen daarvoor zijn beschikbaar in 

samenwerking met EduMedica (zie www.

edumedica.nl).

Implementatie

Herinneringen tijdens het spreekuur

Ongericht aanvragen bloedonderzoek
Het onderzoek van Koch en Van Bokhoven 

bevestigt dat het ongericht aanvragen van 

bloedonderzoek bij onverklaarde klach-

ten, en dan vooral bij moeheid, weinig 

oplevert en vooral veel fout-positieve uit-

komsten tot gevolg heeft. De kans op een 

fout-positieve uitslag is veel hoger dan 

op een terecht positieve uitslag. Huis-

artsen kunnen dus eigenlijk beter niet 

ongericht bloedonderzoek aanvragen, of 

het op zijn minst uitstellen. Dat uitstellen 

geeft geen aanleiding tot ontevredenheid 

of ongerustheid bij patiënten, mits de 

huisarts de ideeën en verwachtingen van 

de patiënt maar voldoende exploreert. 

Over het rationeel aanvragen van bloed-

onderzoek is een LESA beschikbaar (zie 

www.nhg.org, tab kenniscentrum).

We weten inmiddels uit diverse longitu-

dinale onderzoeken in de Nederlandse 

huisartsenpraktijk dat de kwaliteit van 

leven van een aantal van de patiënten 

met onbegrepen (vage) klachten slecht is 

en langdurig slecht blijft. Een somatische 

oplossing daarvoor is niet beschikbaar; 

cognitieve therapie biedt mogelijk meer 

soelaas. Voor wie zich daarin wil verdie-

pen, biedt het NHG die mogelijkheid met 

de cursus ‘Beleid bij lichamelijk onver-

klaarde klachten: cognitief-gedragsthera-

peutische technieken voor de huisarts’. 

Meer informatie daarover is te vinden op 

de NHG-site onder de tab scholing van 

het kenniscentrum.

Vanaf januari 2009 maakt de redactie 

ruimte voor implementatie van onder-

werpen die in H&W worden besproken. 

Louwrens Boomsma vat de NHG-inbreng 

samen (l.boomsma@nhg.org).
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