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1. Samenvatting  
 
Het koppelen van patiëntdossiers is niet eenvoudig en in de afgelopen vijf jaar is het 
onvoldoende verbeterd. Dit blijkt uit een ledenpeiling van de NVDA in 2022, als herhaling van 
een ledenpeiling van 2017.  
 
Nu in 2022 kreeg de NVDA vragen vanuit de doktersassistenten wat zij merkten van de 
verbeteringen. Daarop besloot de NVDA het onderzoek uit 2017 te herhalen. Zo kunnen we 
een indruk krijgen van de omvang van de problemen toen en nu én van de mogelijke 
verschillen en verbeteringen voor de doktersassistenten na vijf jaar. 
 
De vragenlijst uit 2017 is voorgelegd aan een groep doktersassistenten die aanvullende vragen 
heeft toegevoegd om tot de huidige vragenlijst te komen. In het onderzoek staat de vraag 
weer centraal of het eenvoudig is om patiëntendossiers te koppelen. In de praktijk blijkt het 
koppelen van patiëntendossiers in verschillende HIS’sen voor problemen te zorgen. 
Bijvoorbeeld het koppelen van ZIP- en EDI-bestanden of het uploaden van een medicatielijst. 
 
In totaal hebben 788 doktersassistenten gereageerd. Hiervan zijn 700 respondenten lid van 
de NVDA (89%).  
 
Koppelingen 
Meer dan de helft van de respondenten geeft aan geen verbetering te ervaren. Als verbetering 
van het koppelen van patiëntdossiers in 2022 ten opzichte van 2017 blijkt dat de Zorg Mail 
Transfer (ZFT) vooruitgegaan is.  
 
Bij driekwart (76%) gaat het koppelen van patiëntendossiers niet op alle onderdelen goed. De 
koppeling gaat alleen goed als de leverancier van een HIS dezelfde is. Terwijl het bij de 
koppeling juist de bedoeling is dat het ook goed gaat van het ene HIS naar het andere HIS. 
Oftewel, tússen de verschillende HIS’sen en daarmee verschillende leveranciers.  
 
Opvallend  
Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten (49%) aangeeft een controlemiddel te 
gebruiken of het patiëntendossier correct is gekoppeld. Dit roept de vraag op waarom het 
nodig zou zijn om een controlemiddel te gebruiken en hoe een gebruiker kan controleren of 
het patiëntendossier correct is gekoppeld?. Gaan patiëntengegevens bijvoorbeeld verloren 
zonder het te weten? Dit vraagt nader onderzoek.  
 
Vervolg  
Met de resultaten van de ledenpeiling heeft de NVDA contact gezocht met de Stichting ION. 
Deze stichting is vanuit de LHV in februari 2022 gestart met expertgroep dossieroverdracht.  
Afgelopen jaren is er landelijk gewerkt aan het ontwikkelen van de Zorg Informatie 
Bouwstenen (ZIB) die als basis moeten dienen voor het nieuwe overdrachtsdossiers 
huisartsen. Dat kost echter veel meer tijd dan voorzien. 
 
Stichting ION, LHV en NedXis (HIS-leveranciers) onderkennen de omvang van het problemen 
en hebben daarom het initiatief genomen om het huidige overdrachtsbericht in de tussentijd 
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aan te passen zodat met name de correspondentie beter te importeren is en 
dossieroverdracht dus minder tijd kost en vooral minder risico op fouten oplevert. 
 
De partijen willen de doktersassistenten als belangrijke gebruikersgroep van de HIS’sen meer 
meenemen in de verbetering van de HIS’sen. Het werkproces van de doktersassistenten moet 
leidend zijn voor de werkgroep en daarmee voor de inrichting van de koppeling van de 
HIS’sen.  
 
Hiervoor is het de bedoeling om een klankbordgroep samen te stellen om de 
doktersassistenten samen te brengen met de leveranciers om samen te kunnen werken aan 
verbeteringen. In deze ledenpeiling hebben diverse doktersassistenten aangegeven te willen 
meedenken.  
 
Convenant 
Alle HIS-leveranciers hebben inmiddels toegezegd uiterlijk 31 december 2022 een convenant 
te ondertekenen waarin zij garanderen de aanpassingen in hun software te hebben 
doorgevoerd en dit uiterlijk eerste kwartaal 2023 te implementeren. 
 
Dit houdt in dat de doktersassistenten in het voorjaar van 2023 de eerste verbeteringen 
merken in de correspondentie. 
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2. Onderzoek  
 
In 2017 kreeg de NVDA veel signalen van doktersassistenten dat het koppelen van 
patiëntendossiers moeilijk was. De NVDA onderzocht in een ledenpeiling of dit ook een 
landelijk beeld is. Er was een respons van 777 en het bleek inderdaad een landelijk probleem. 
De resultaten van de ledenpeiling zijn gedeeld met de HIS leveranciers die toezegden er iets 
mee te doen.  
 
Nu in 2022 kreeg de NVDA vragen wat de NVDA-doktersassistenten of hun collega’s merkten 
van de verbeteringen. Daarop besloot de NVDA het onderzoek uit 2017 te herhalen. Zo 
kunnen we een indruk krijgen van de omvang van de problemen toen en nu én van de 
mogelijke verschillen en verbeteringen voor de doktersassistenten na vijf jaar. 
 
De vragenlijst uit 2017 is voorgelegd aan een groep doktersassistenten die aanvullende vragen 
heeft toegevoegd om tot de huidige vragenlijst te komen. In het onderzoek staat de vraag 
weer centraal of het eenvoudig is om patiëntendossiers te koppelen. In de praktijk blijkt het 
koppelen van patiëntendossiers in verschillende HIS’sen voor problemen te zorgen. 
Bijvoorbeeld het koppelen van ZIP- en EDI-bestanden of het uploaden van een medicatielijst. 
 
We willen de ervaringen en van doktersassistenten bij het koppelen van patiëntendossiers 
weer onder de aandacht brengen van de verschillende HIS-leveranciers. Om vervolgens 
gezamenlijk tot een werkbare oplossing te komen.  
 
Ledenpeiling 
De NVDA heeft in mei 2022 een mailing aan de NVDA-leden verstuurd met een link naar een 
vragenlijst. Na een week volgde een herinnering. Vervolgens was er een oproep op de NVDA-
Facebook-pagina en -website. Hierdoor konden ook niet-NVDA-leden reageren.  
 
In totaal hebben 788 doktersassistenten gereageerd. Hiervan zijn 700 respondenten lid van 
de NVDA (89%).  
 
Ben je lid van de NVDA? 
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3. Resultaten  
 
In dit hoofdstuk staan de resultaten van de ledenpeiling in 2022 over de koppeling van 
patiëntdossiers.  

3.1. HIS 
 
De meeste praktijken werken met Medicom (40%), Promedico ASP (26%) als HIS. Een kleinere 
groep werkt met Mira CGM Huisarts (9%), OmniHis Scipio (8%) en MicroHIs (8%).  
 
Over het algemeen beoordelen de respondenten de HIS-en als goed. Het aantal te verrichten 
handelingen en de verwerking van gegevens scoren wat lager.  
 
Met welk Huisarts Informatie Systeem (HIS) werk je op de praktijk? 

 
 
 
Hoe beoordeel je de gebruiksvriendelijkheid van het HIS? 

 
 
Hoe beoordeel je de veiligheid van het HIS? 

 
 
Hoe beoordeel je het opslaan van data in het HIS? 

 
Hoe beoordeel je het aantal te verrichten handelingen in het HIS? 
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Hoe beoordeel je de verwerking van de gegevens in het HIS? 

 

3.2. Koppelen 
 
De meeste doktersassistenten koppelen patiëntdossiers, respectievelijk één (25%) of 
meerdere (61%). Daarnaast doet de praktijkmanager (5%) of de huisarts (4%) dit. 7 van de 10 
respondenten (72%) deed de koppeling/ verwerking 5 jaar geleden ook al.  
 
 
Wie koppelt de patiëntendossiers in de praktijk? 

 
 
Koppelde/ verwerkte je 5 jaar geleden al patiëntendossiers? 
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3.3. Verbeteringen  
 
Het verzenden van de patiëntendossiers is voldoende verbeterd (38%) en gelijk gebleven 
(35%).  Het ontvangen van de patiëntendossiers is gelijk gebleven (37%), voldoende 
verbeterd (27%) en onvoldoende verbeterd (22%).  
 
Over het koppelen van de patiëntendossiers zijn de respondenten wat minder tevreden: 
gelijk gebleven (35%), onvoldoende verbeterd (29%) en voldoende verbeterd (20%).  
 
Als verbeteringen ten opzichte van 2017 blijkt dat de Zorgmail File Transfer (ZFT) vooruit 
gegaan is: er zijn onder andere minder handelingen om uit te voeren, het verzenden gaat 
sneller en gemakkelijker, het is fijn dat alles nu digitaal is en het is mogelijk om meer data te 
verzenden.  
 
Wat is echt verbeterd met VERZENDEN van de patiëntendossiers? 

 
 
Wat is echt verbeterd met ONTVANGEN van de patiëntendossiers? 

 
Wat is echt verbeterd met KOPPELEN van de patiëntendossiers? 
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3.4. Veranderd van HIS 
 
Slechts 13% van de respondenten geeft aan van HIS veranderd te zijn in de afgelopen 5 jaar. 
Aan hen is vervolgens gevraagd welke HIS ze 5 jaar geleden gebruikten en welk HIS nu. Er 
lijkt niet zoveel verschil te zijn welk HIS de praktijken nu gebruiken.  
 
Van de 74 praktijken die van HIS veranderd zijn, geeft de helft aan (52%) dat er verlies van 
patiëntgegevens heeft plaatsgevonden. Het gaat dan vooral om (gescande) brieven/ 
correspondentie die niet goed zijn overgenomen. Ook een aantal keer genoemd zijn de 
uitslagen/ labwaarden en verder dossiers/ foto’s.  
 
 
Is jullie praktijk in de afgelopen 5 jaar veranderd van HIS? 
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3.5. Bestanden downloaden/ uploaden  
 
Bijna tweederde (63%) geeft aan bestanden te kunnen downloaden vanuit Zorg File Mail, 
terwijl 6% dat niet kan. Bijna eenderde kan dat, hoewel het niet gemakkelijk gaat.  
 
Wat er niet goed gaat is onder andere dat de naam van de bestanden soms te lang is, dat het  
systeem niet voorbereid is op verschillende tekens, dat bestanden per stuk gekoppeld 
moeten worden en dat niet alle bestanden van een ander systeem meekomen.  
 
Uploaden van bestanden naar het HIS geeft meer problemen: Bijna 6 op de 10 respondenten 
ondervindt problemen met de layout waardoor de correspondentie slecht leesbaar is (23%), 
met de koppeling met een zip-bestand (23%) en met de brieven die allemaal in 1 pdf-bericht 
in het HIS terecht komen (13%).  
 
Kun je vanuit Zorg File Mail (ZFM) bestanden downloaden? 

 
 
Kun je bestanden uploaden naar het HIS? 

 
 
Er zijn problemen met het uploaden van bestanden. Dat is / zijn: 
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3.6. Koppeling van HIS-en 
 
Het koppelen naar een patiëntdossier loopt bij driekwart (76%) niet op alle onderdelen 
goed. Het koppelen duurt veelal minder dan 15 minuten (36%) of het varieert, afhankelijk 
van het andere patiëntenprogramma (34%). Opvallend is dat 55 respondenten (7%) een half 
uur tot een uur moet wachten voor het koppelen en dat zelfs 27 respondenten (3%) zelfs 
aangeeft dat het meerdere uren duurt!  
 
Het koppelen gaat vooral goed als het HIS hetzelfde is.  
 
Heb jij ervaring met koppeling van HIS-en die op alle onderdelen goed verloopt? 

 
 
Hoeveel tijd kost het koppelen van een patiëntendossier aan het HIS? 

 
 
De specialistenbrieven en andere correspondentie zijn bij driekwart (74%) niet terug te 
vinden onder de juiste episode in het HIS. Veelal als losse bestanden, zonder omschrijving 
van welke specialist of probleem (29%), anders (26%), in één pdf als alle brieven achter 
elkaar (21%).  
 
Bij anders noemen ze voornamelijk dat het wisselend is hoe de specialistenbrieven zijn terug 
te vinden: het ligt ook aan de vorige arts of een ander HIS.  
 
Bijna de helft van de respondenten (49%) gebruikt een controlemiddel of het 
patiëntendossier correct is gekoppeld: vooral het bijgevoegde pdf-bestand (71%). Andere 
manieren zijn handmatig controleren, alles of via een steekproef nalopen en een collega of 
de huisarts laten controleren.  
 
Het patiëntendossier is gekoppeld. Zijn de specialistenbrieven en andere correspondentie 
terug te vinden onder de juiste episode in het HIS?
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Hoe zijn de specialistenbrieven en andere correspondentie terug te vinden in het HIS?

 
 
Gebruik je een controlemiddel om te kijken of het patiëntendossier correct is gekoppeld?

 
Mijn controlemiddel voor een correcte koppeling van het patiëntendossier is: 
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3.7. Verbeteringen  
 
Als verbeteringen geven de respondenten de verwerking van) de zip-bestanden aan. Veelal 
moeten zij deze (handmatig) controleren, omdat ze niet goed zijn overgenomen. Ook zijn er 
veel fouten na de koppeling en bij het inlezen van bijvoorbeeld de episodes. Tot slot noemen 
zij ook de vermindering van het aantal te verrichten handelingen als verbeterpunt.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.8. Pluspunten 
 
Als pluspunten geven de respondenten aan dat het gebruikte HIS eenvoudig en gemakkelijk 
in gebruik is. Verder dat het overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Als ander pluspunt 
noemen ze de assistentenmodule, de mooie layout en de snelheid.  
 

 
 
 
  
 
 

‘Ik wil dat er gewoon nooit 
gegevensverlies is en dat het 
inlezen niet langer dan 10 per 
dossier minuten duurt. Zonder dat 
je tientallen minuten aan het 
controleren bent bij grote dossiers’ 
 

‘Zip-bestanden willen niet 
gekoppeld worden, ze zijn 
onleesbaar. Dat speelt al jaren’ 

‘De documenten moeten 
leesbaar blijven, me de afzender 
en inhoud meteen herkenbaar. 
Dat hoort niet te verdwijnen bij 
overdracht.’  
 

‘Ik wil dat alle aangeboden zip/pdf-
bestanden niet meer per stuk 
handmatig gekoppeld hoeven te 
worden. Als je dit niet doet, wordt het 
als één bestand weggeschreven en is 
er niets meer in terug te vinden.’ 
 

‘Ik vind het prettig werken, het 
is op zich niet een moeilijk 
systeem’ 

‘Dossiers van hetzelfde HIS zijn 
snel gekoppeld en dan is het 
dossier in een paar tellen 
compleet’  
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Als aanvullende opmerkingen geven de respondenten aan dat zij blij zijn dat de NVDA 
aandacht besteedt aan de problemen van de HIS’sen. Daarnaast zien zij graag een 
gezamenlijk/ landelijk HIS en vinden verwerking van de brieven/ correspondentie lastig. Het 
koppelen van de dossiers is ook lastig met veel lege brieven en kost veel tijd. Tot slot hopen 
de meesten dat er snel oplossingen komen voor de problemen en enkelen stellen voor om 
een webinar te organiseren om tips te krijgen.  
 

 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4. Conclusie  
De conclusie van het onderzoek uit 2022 én 2017 is dat het koppelen van patiëntendossiers 
nog steeds niet eenvoudig is.  
 
In de afgelopen vijf jaar is het koppelen onvoldoende verbeterd. Meer dan de helft van de 
respondenten geeft aan geen verbetering te ervaren.  
 
Als verbetering van het koppelen van patiëntdossiers in 2022 ten opzichte van 2017 blijkt 
dat de Zorg Mail Transfer (ZFT) vooruitgegaan is.  
 
Bij driekwart (76%) gaat het koppelen van patiëntendossiers niet op alle onderdelen goed. 
De koppeling gaat alleen goed als de leverancier van een HIS dezelfde is. Terwijl het bij de 
koppeling juist de bedoeling is dat het ook goed gaat van het ene HIS naar het andere HIS. 
Oftewel, tússen de verschillende HIS’sen en daarmee verschillende leveranciers.  
  

‘Ik hoop dat er toch meer 
overeenstemming komt tussen de 
verschillende leveranciers. Het is erg 
frustrerend en tijdrovend om dossiers 
van een ander HIS te uploaden en 
verwerken.’ 

‘Bij verschillende soorten HIS is het 
verwerken van de correspondentie vaak 
heel lastig. Het komt als pdf- of txt-
bericht binnen en niet als Edifact-
bericht.’  

‘Hoe sneller je een dossier 
kunt verwerken, hoe meer tijd 
houd je over voor echt 
patiëntcontact. En hoe sneller 
je kunt verwerken, hoe 
minder frustratie je hebt’ 
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5. Opvallend  
 
Opvallend is dat bijna de helft van de respondenten (49%) aangeeft een controlemiddel te 
gebruiken of het patiëntendossier correct is gekoppeld. Dit roept de vraag op waarom het 
nodig zou zijn om een controlemiddel te gebruiken en hoe een gebruiker kan controleren of 
het patiëntendossier correct is gekoppeld?. Gaan patiëntengegevens bijvoorbeeld verloren 
zonder het te weten? Dit vraagt nader onderzoek.  
 
Uit een korte navraag blijkt het niet werkzaam te zijn om via het controle-document te 
controleren of alles goed in het systeem staat. In de PDF staat alles achter elkaar in 1 
document en bij een groot/ uitgebreid dossier blijkt het een onbegonnen werk te zijn. 
 
De brieven moeten per stuk opnieuw aan een episode (probleemlijst) gehangen worden. 
Omdat dit enorm veel werk is en het veel tijd kost, doen doktersassistenten dit niet. 
Bovendien worden de episodes vaak ook niet correct overgenomen en staan ze niet meer 
goed na een overstap van HIS-leverancier. Memo’s en belangrijke aantekeningen zijn 
bijvoorbeeld weg, zowel bij de patiënt, als ook in de agenda's. 
 
Er is mogelijk winst te behalen met verbeteringen in het uploaden van de ZIP-bestanden. De 
bestanden worden steeds groter en dus steeds vaker geeft het systeem aan dat het ZIP-
bestand te groot is en daarom niet gekoppeld kan worden in het HIS.  
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6. Vervolg  
 
Met deze resultaten heeft de NVDA contact gezocht met de Stichting ION. Deze stichting is 
vanuit de LHV in februari 2022 gestart met expertgroep dossieroverdracht. HIS-leveranciers 
hebben de goede intenties, maar het goed oplossen is een complex proces.  
 
Afgelopen jaren is er landelijk gewerkt aan het ontwikkelen van de Zorg Informatie 
Bouwstenen(ZIB) die als basis moeten dienen voor het nieuwe overdrachtsdossiers 
huisartsen. Dat kost echter veel meer tijd dan voorzien. 
 
Stichting ION, LHV en NedXis (HIS-leveranciers) onderkennen de omvang van het problemen 
en hebben daarom het initiatief genomen om het huidige overdrachtsbericht in de 
tussentijd aan te passen zodat met name de correspondentie beter te importeren is en 
dossieroverdracht dus minder tijd kost en vooral minder risico op fouten oplevert. 
 
De partijen willen de doktersassistenten als belangrijke gebruikersgroep van de HIS’sen 
meer meenemen in de verbetering van de HIS’sen. Het werkproces van de 
doktersassistenten moet leidend zijn voor de werkgroep en daarmee voor de inrichting van 
de koppeling van de HIS’sen.  
 
Hiervoor is het de bedoeling om een klankbordgroep samen te stellen om de 
doktersassistenten samen te brengen met de leveranciers om samen te kunnen werken aan 
verbeteringen. In deze ledenpeiling hebben diverse doktersassistenten aangegeven te willen 
meedenken.  
 
Convenant 
Alle HIS-leveranciers hebben inmiddels toegezegd uiterlijk 31 december 2022 een convenant 
te ondertekenen waarin zij garanderen de aanpassingen in hun software te hebben 
doorgevoerd en dit uiterlijk eerste kwartaal 2023 te implementeren. 
 
Dit houdt in dat de doktersassistenten in het voorjaar van 2023 de eerste verbeteringen 
merken in de correspondentie.  
 
 


