
Kosten
• De regio (Hadoks) contracteert het gebruik en onderhoud van het HIS. Hiermee kan 

inkoopvoordeel en kwaliteitswinst worden gerealiseerd.
• Zorgverzekeraars zien voordelen van één regionaal HIS en willen meebetalen aan de 

realisatie van één regionaal HIS (zoals bv in Eindhoven, Zoetermeer). Dit bieden zij 
aan in een door LHV, Ineen en ZN opgestelde 'Handreiking voor gesprek over 
digitalisering tussen zorggroep of regio-organisatie en zorgverzekeraar’. 

Koppelingen
• Koppelen van E-health oplossingen en medische apparatuur kan voor één HIS 

worden onderzocht en gerealiseerd. Hadoks kan hier een ondersteunende rol in 
spelen. 

• Implementaties van landelijke projecten en voorschriften kunnen op voorhand 
rekening houden met het geselecteerde HIS. Denk hierbij aan JZOJP, OPEN, 
Ouderenzorg, teleconsultatie, PGO enz.

• Koppelingen (VVT, Ziekenhuis, LAB, Radiologie, GGZ, Mantelzorg, Wijkteam, Patiënt, 
Ambulance) kan voor één HIS-HAPIS worden onderzocht en gerealiseerd. Hadoks
kan hier een belangrijke rol in spelen. 

Invloed
• De regio (Hadoks) kan op basis van input van de achterban invloed uitoefenen op de 

inrichting en ontwikkeling van het HIS (n.a.v. eigen ontwikkelbehoeften, door 
overheid of verzekeraar opgelegde aanpassingen, patiëntvragen, maatschappelijke 
ontwikkelingen e.d.)

• Er is een norm-infrastructuur voor het regionale HIS. De regio (Hadoks) kan 
faciliteren in het inkopen, implementeren en beheren van die infrastructuur.

• Hadoks heeft één aanspreekpunt voor koppelingen tussen HIS-HAPIS en andere 
zorgaanbieders en patiënten. 

Eenheid
• Bij waarnemingen of wisselingen van huisartsen is er geen sprake van wennen aan 

andere systemen en zijn/blijven de gegevens in het regionale HIS beschikbaar. 
• Data-analyse kan worden gedaan op regio-, wijk- en praktijkniveau. De gegevens van 

alle HIS’en van deelnemende praktijken zijn op een eenvoudige manier beschikbaar 
en hoeven niet meer per HIS te worden opgevraagd. De regio (Hadoks) kan zelf 
analyses uitvoeren (uiteraard alleen na toestemming huisarts). Zoals analyse ten 
behoeve van de onderhandeling door praktijken met verzekeraars en de gemeente, 
van jaarverslagen t.b.v praktijkaccreditatie, van populatiemanagement etc.

• Uniforme wijze van registratie (zelfde coderingen, protocollen en 
registratieafspraken) hetgeen een bijdrage levert aan de kwaliteit van onderlinge 
uitwisseling van gegevens en data-analyse.

• Optimale toegang tot dossiers en gegevensdeling voor dag-/vakantiewaarneming.
• Centraal applicatiebeheer (door Hadoks) van instellingen en tabellen (zoals 

artsentabel, derdentabel, communicatieadressen, etc.) is mogelijk, waarmee de 
praktijkhouder wordt ontlast van deze beheertaken.
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Vervolg eenheid
• Benodigde ondersteuning (door Hadoks) kan efficiënter en effectiever worden 

aangeboden door eenvoudiger toegang tot de gegevens van een specifieke 
hulpvragende praktijk.

• Patiënten die binnen de regio verhuizen kunnen makkelijk naar de nieuwe praktijk 
worden overgezet. 

Integratie
Naast de hierboven genoemde voordelen van één regionaal HIS met een regionaal 
patiëntenbestand ziet Hadoks ook belangrijke voordelen bij het opnemen van meerdere 
zorgsystemen (Huisartsenpostsysteem, Apotheeksysteem, Ziekenhuissysteem, 
Keteninformatiesysteem) in één regionaal systeem. Hierbij weten we dat geen van de 
leveranciers deze integraties van deelsystemen in één regionaal systeem volledig kunnen 
bieden. Wel hebben we deze integraties opgenomen in het programma van eisen zodat we 
kunnen beoordelen welke leverancier de meeste toegevoegde waarde daarin kan bieden. 
Hieronder een aantal voordelen van die integraties: 

HIS-HAPIS in één regionaal systeem
• Eenvoudige en betrouwbare terugkoppeling van waarneeminformatie vanuit HAP 

naar huisarts (direct in brondossier te verwerken).
• Zelfde systeem in de praktijk en op de HAP en mogelijkheden voor gedeelde 

functionaliteiten dagpraktijk - ANW (portaal, apps, agenda).
• Beschikbaarheid van gegevens in de ANW is voor een groot deel van de 

patiëntpopulatie niet afhankelijk van het LSP.
• Gecombineerde data-analyse op HIS en HAPIS is eenvoudig mogelijk.
• Gedeeld gebruik van de basis patiëntgegevens (NAW, BSN, verzekeringsgegevens, 

contactgegevens en vaste huisarts) in plaats van apart gebruik en beheer in HIS en 
HAPIS.

HIS-AIS in één regionaal systeem
• Gemeenschappelijk (gedeeld) medicatieoverzicht tussen huisartsen en apotheken.
• Integrale receptverwerking huisarts – apotheek, zowel bij voorschrijven als 

retourinformatie, geen afhankelijkheid van receptkoppeling.
• Integrale uitwisseling recept fiatteringsberichten apotheek-huisarts bij gebruik van 

o.a. herhaalpost/herhaalservice.
• Mogelijkheden voor gedeelde functionaliteiten huisarts – apotheek: delen van 

labwaarden, medicatiereviews, onderlinge berichtuitwisseling, integratie van 
patiëntenportaal, etc.

HIS-KIS in één regionaal systeem
• Uniform platform voor reguliere huisartsenzorg en chronische ketenzorg.
• Enkelvoudige gegevensvastlegging, geen dubbele registratie of synchronisatie tussen 

HIS en KIS.
• Geen extra kosten voor een KIS.
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HIS-ZIS
• Inzage en/of delen van EPD’s tussen huisarts en ziekenhuis.
• Optimale gegevensdeling zonder directe noodzaak van (ingewikkelde) koppelingen 

tussen 1e en 2e lijns domeinen.
• Verwijzingen en retourinformatie naar / van het ziekenhuis vindt plaats binnen het 

gedeelde platform.
• Mogelijkheden voor integrale informatiesamenwerking huisarts – specialist 

(ketenzorg, consultatie, overdracht 1e en 2e lijn, eHealth toepassingen naar patiënt).
• Eenvoudiger te realiseren populatiemanagement op basis van gedeelde 1e en 2e lijns

data.
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