Pilot-Module ADEPD-registreren 2012
(Behorende bij de Huisartsenovereenkomst 2012)

Jaartarief (achteraf te declareren)

Declaratiecode

€ 0,88

14560

DOEL PILOT-MODULE
De NHG-richtlijn ‘Adequate Dossiervorming met het Elektronisch PatiëntenDossier’ (ADEPD)1 geeft aan op welke wijze een goede
uniforme registratie in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) moet plaatsvinden, waardoor de mogelijkheden van het Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD) goed kunnen worden benut en de uitwisselbaarheid van data kunnen worden gewaarborgd. Een optimaal
gestructureerd en gevuld EPD draagt bij aan de patiëntveiligheid in het algemeen en de medicatieveiligheid in het bijzonder.
Het doel van deze pilot-module is het door de huisarts op orde brengen van de patiëntendossiers en door middel van het toetsen van de
kwaliteit van de registratie in de dossiers de huisarts voorzien van feedbackinformatie om het ADEPD-registreren verder te verbeteren.

Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)
Om de kwaliteit van de registratie van de huisarts in het HIS te kunnen beoordelen, is een objectieve meting noodzakelijk. Achmea heeft
het ‘Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg’ (NIVEL) bereid gevonden om door middel van het meetinstrument
‘EPD-scan’2 deze kwaliteit inzichtelijk te maken. Zie voor informatie over de rol van het NIVEL en de uitvoering van de EPD-scan de
bijgevoegde informatiefolder.

HISsen
De EPD-scan kan op dit moment alleen worden uitgevoerd voor de HISsen MicroHIS, OmniHis Scipio, Medicom, Promedico-ASP en
Mira. De programmatuur voor de extractie van data is voor andere HISsen niet beschikbaar. Indien de huisartsenpraktijk gebruikt
maakt van een ander HIS, kunnen de huisartsen van deze praktijk niet deelnemen aan de pilot-module.
De kosten voor het uitvoeren van de EPD-scan en het opmaken van de bijbehorende feedbackrapportage verschillen per HIS, vanwege
een verschil in complexheid van de extractie van data. Voor MicroHIS en OmniHis Scipio zijn de totale kosten ongeveer € 600,- per
huisartsenpraktijk en voor Medicom, Promedico-ASP en Mira zijn deze kosten ongeveer € 500,- per huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk ontvangt hiervoor een factuur van het NIVEL. De vergoeding van de pilot-module voorziet in de kosten van de EPD-scan.

ALGEMENE VOORWAARDE PILOT-MODULE
Aangezien de module een pilot betreft, heeft Achmea met het NIVEL een minimum en een maximum aantal deelnemende huisartsenpraktijken afgesproken. In verband met de kosten van de pilot-module gaat de pilot-module alleen door als er minimaal 250 huisartsenpraktijken zich bij Achmea hebben aangemeld. Indien er minder dan 250 aanmeldingen zijn voor de pilot-module, zal Achmea de
praktijken die zich wel hebben aangemeld uiterlijk eind februari 2012 op de hoogte stellen dat de pilot-module geen doorgang kan
vinden. In verband met de beschikbare capaciteit kunnen er vooralsnog maximaal 350 huisartsenpraktijken deelnemen aan de
pilot-module. Als er meer huisartsenpraktijken geïnteresseerd zijn de kwaliteit van de eigen registratie in het HIS te onderzoeken, zullen
Achmea en het NIVEL onderzoeken of er meer mogelijkheden zijn om bij deze huisartsenpraktijken de EPD-scan te laten uitvoeren.

1 www.nhg.artsennet.nl
2 Meer informatie over de EPD-scan is te lezen de bijgevoegde folder van het NIVEL en op de website van het NIVEL:
http://www.nivel.nl/oc2/page.asp?PageID=15619

1 van 8

VOORWAARDEN PILOT-MODULE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Alle huisartsen uit de huisartsenpraktijk (oftewel: alle huisartsen hebben dezelfde AGB-code van de huisartsenpraktijk) nemen deel
aan de pilot-module;
Alle deelnemende (vrijgevestigde) huisartsen hebben een ondertekende Huisartsenovereenkomst 2012 rechtstreeks met Achmea
gesloten;
Alle deelnemende huisartsen hebben het ingevulde aanvraagformulier (zie website), behorende bij deze pilot-module, vóór 1
februari 2012 opgestuurd naar Achmea;
Alle deelnemende huisartsen ondertekenen de akkoordverklaring van het NIVEL, behorende bij deze pilot-module, en sturen deze
vóór 1 april 2012 naar het NIVEL;
Alle deelnemende huisartsen hebben kennis van de inhoud van de NHG-richtlijn ADEPD-registreren. Dit geldt ook voor alle
ondersteunende personeelsleden (praktijkondersteuners en assistenten) die in het HIS registreren;
Op het moment van aanvragen van de pilot-module registreren alle deelnemende huisartse al geruime tijd volgens de NHG-richtlijn
ADEPD-registreren. Dit geldt ook voor alle ondersteunende personeelsleden (praktijkondersteuners, assistenten e.d.) die in het HIS
registreren;
In de huisartsenpraktijk wordt gebruik gemaakt voor één van de volgende HISsen: MicroHIS, OmniHis Scipio, Medicom,
Promedico-ASP of Mira.

AANVRAGEN PILOT-MODULE
Om voor de pilot-module in aanmerking te komen, vraagt Achmea de deelnemende huisartsen het aanvraagformulier volledig in te
vullen. Het aanvraagformulier kunt u vinden op onze www.achmeazorg.nl en www.agisweb.nl. Het formulier moet vóór 1 februari 2012
bij Achmea binnen zijn. Eind februari ontvangen de deelnemende huisartsen een akkoordverklaring van het NIVEL. De verklaring
moet ondertekend worden en vóór 1 april 2012 naar het NIVEL zijn opgestuurd.

LOOPTIJD PILOT-MODULE
De pilot-module loopt tot en met 31 december 2012, gelijk aan de Huisartsenovereenkomst 2012. De pilot-module wordt per 1 januari
2013 niet meer door Achmea aangeboden. Vanaf dan wordt de pilot-module door alle zorgverzekeraars - in samenwerking met de beroepsorganisaties - landelijk uitgerold.

DECLAREREN PILOT-MODULE
Het NIVEL geeft aan Achmea door wanneer de data-extractie uit het HIS bij de huisartsenpraktijk heeft plaatsgevonden. De
dataextractie en/of de feedbackrapportage worden niet gedeeld met Achmea. Achmea geeft aan de huisartsenpraktijk door dat de
vergoeding van de pilot-module bij Achmea kan worden gedeclareerd. De contactpersoon van de huisartsenpraktijk zal hierover een
brief ter bevestiging ontvangen. De brief kan gebruikt worden voor de eigen administratie en voor het declareren bij de verre zorgverzekeraars.
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BIJLAGE STAPPENPLAN PILOT-MODULE
1.

De deelnemende huisartspraktijk vult het aanvraagformulier (zie website www.achmeazorg.nl of www.agisweb.nl) in en mailt deze
vóór 1 februari 2012 naar Achmea;
2. Achmea toetst of er minimaal 250 (en maximaal 350) huisartsenpraktijken zich bij Achmea hebben aangemeld;
3. Bij minimaal 250 (en maximaal 350) aanmeldingen geeft Achmea de aangemelde huisartsenpraktijken door aan het NIVEL;
4. Het NIVEL stuurt de aangemelde huisartsenpraktijk een korte vragenlijst en een akkoordverklaring (toestemming voor de
data-extractie uit het HIS én akkoord voor de kosten voor het uitvoeren van de data-extractie);
5. De huisartsenpraktijk vult de akkoordverklaring in en stuurt deze vóór 1 april 2012 terug naar het NIVEL (na 1 april 2012 zullen
er geen aanmeldingen meer verwerkt worden);
6. Vanaf 1 april 2012 begint het NIVEL met de data-extractie uit het HIS (zie de folder van het NIVEL voor meer informatie);
7. Het NIVEL geeft aan Achmea door wanneer de data-extractie uit het HIS heeft plaatsgevonden;
8. Achmea geeft aan de huisartsenpraktijk door dat de pilot-modulevergoeding éénmalig bij Achmea kan worden gedeclareerd;
9. Het NIVEL voert de EPD-scan uit voor uw praktijk;
10. Vanaf 1 juni 2012 zullen de resultaten van de EPD-scan per praktijk online beschikbaar zijn door middel van een feedbackrapportage (de praktijken ontvangen hierover een brief van het NIVEL);
11. Het NIVEL stuurt de factuur aan de praktijk voor de kosten van de EPD-scan en het ontvangen van de feedbackrapportage;
12. De huisartspraktijk betaalt de factuur aan het NIVEL.
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Informatiefolder
voor huisartsenpraktijken

EPD-scan
Instrument om de kwaliteit van dossiervorming te
onderzoeken en te verbeteren
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Wat is het NIVEL?
Het NIVEL is het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
en onderzoekt de effectiviteit en de kwaliteit van de gezondheidszorg in
Nederland en de (relaties tussen) de verschillende partijen in de zorg:
zorgaanbieders, zorggebruikers, zorgverzekeraars en de overheid. De
uitkomsten van onderzoek van het NIVEL worden altijd openbaar gepubliceerd.

Wat is de EPD-scan?
De EPD-scan is een instrument dat de huisartsenpraktijken in staat stelt de
kwaliteit van de eigen dossiervoering te onderzoeken. De EPD-scan is
ontwikkeld door het NIVEL, het NHG en IQ Healthcare en is gebaseerd op de
NHG richtlijn ‘ADEPD-registreren’ en de richtlijn ‘gegevensuitwisseling huisartscentrale huisartsen post’.
De EPD-scan geeft de huisarts inzicht in de volledigheid en kwaliteit van de
eigen registratie in het HIS, door middel van benchmarking. De EPD-scan maakt
onder meer duidelijk in hoeverre de praktijk gebruik maakt van ICPC-codering
(zie figuur), in hoeverre er geneesmiddelenallergieën worden geregistreerd en
in hoeverre er medicatie onterecht staat aangemerkt als ‘actueel’.

Figuur 1 Percentage van alle door de huisarts gedefinieerde episodes met een 'valide' ICPC-code.

2
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De resultaten worden via een persoonlijke login beschikbaar gesteld op het
NIVEL-portal. Op dit portal is alleen de eigen praktijk herkenbaar. De resultaten
van de praktijk worden vergeleken met de resultaten van andere, niet nader
geïdentificeerde praktijken en met praktijken die hetzelfde HIS gebruiken. Kijk
voor een voorbeeld op www.nivel.nl/mijnpraktijk en log in met de volgende
inloggegevens:
gebruikersnaam: feedback2
wachtwoord: fb2010

Wat doet het NIVEL voor de pilot-module van
zorgverzekeraar Achmea?
Zorgverzekeraar Achmea heeft het NIVEL benaderd om in het kader van de
pilot-module ADEPD-registreren, de EPD-scan in te zetten als middel om de
kwaliteit van de registratie te helpen verbeteren.

Stappenplan

1. De deelnemende huisartspraktijk vult het aanvraagformulier (zie website
Achmea) in en stuurt deze vóór 1 februari 2012 op naar Achmea;
2. Achmea geeft de aangemelde huisartsenpraktijk door aan het NIVEL;
3. Het NIVEL stuurt de aangemelde huisartsenpraktijk een korte vragenlijst
en een akkoordverklaring (toestemming voor de data-extractie uit het
HIS én akkoord voor de kosten voor het uitvoeren van de data-extractie);
4. De huisartsenpraktijk vult de akkoordverklaring in en stuurt deze vóór 1
april 2012 terug naar het NIVEL (na 1 april 2012 zullen er geen
aanmeldingen meer verwerkt worden);
5. Vanaf 1 april 2012 begint het NIVEL met de data-extractie uit het HIS (zie
onder);
6. Het NIVEL geeft aan Achmea door wanneer de data-extractie uit het HIS
heeft plaatsgevonden;
7. Achmea geeft aan de huisartsenpraktijk door dat de pilotmodulevergoeding éénmalig bij Achmea kan worden gedeclareerd;
8. Het NIVEL voert de EPD-scan uit voor uw praktijk;
9. Vanaf 1 juni 2012 zullen de resultaten van de EPD-scan per praktijk
online beschikbaar zijn door middel van een feedbackrapportage (de
praktijken ontvangen hierover een brief van het NIVEL);
10.Het NIVEL stuurt de factuur aan de praktijk voor de kosten van de EPDscan en het ontvangen van de feedbackrapportage;
11.De huisartspraktijk betaalt de factuur aan het NIVEL.
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Welke gegevens?
De EPD-scan is gebaseerd op de volgende zorginhoudelijke gegevens:
- Contacten en episodes met bijbehorende diagnoses
- Prescripties met bijbehorende diagnoses
- Contra-indicaties en allergieën
- Leeftijd, geslacht (om te kunnen corrigeren voor praktijksamenstelling)
Voor het extraheren van deze gegevens maakt het NIVEL gebruik van
bestaande extractieprogrammatuur.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?
De gegevens uit uw praktijk worden primair gebruikt voor het geven van
feedback aan de praktijk, waarbij deze wordt vergeleken met andere, niet
nader geïdentificeerde praktijken en met praktijken die hetzelfde HIS
gebruiken.
Daarnaast zal het NIVEL de gegevens gebruiken voor onderzoek dat specifiek is
gericht op doorontwikkeling van de EPD-scan en naar de (verschillen in)
kwaliteit van registreren. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om
in samenspraak met het NHG beleid te ontwikkelen om de registratie te
verbeteren (bijvoorbeeld door het aanpassen van de HISsen of door het
aanbieden van scholing) en om de EPD-scan verder te verbeteren. Uw
gegevens worden niet voor andere onderzoeksdoeleinden gebruikt. Ook vindt
geen ‘doorlevering’ naar andere partijen plaats. De resultaten worden
nadrukkelijk niet gedeeld met zorgverzekeraar Achmea.
Bij dit onderzoek worden de huisartsenpraktijken niet herkenbaar in beeld
gebracht.
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Bij welk HIS kan de EPD-scan uitgevoerd worden?
De EPD-scan kan uitgevoerd worden bij de volgende HISsen:
- Promedico-ASP
- Medicom
- Mira
- MicroHIS
- OmniHis Scipio
De extractie voor Promedico-ASP, Medicom en Mira vindt plaats via de HISleverancier. De praktijk hoeft verder geen actie te ondernemen. Voor MicroHIS
en OmniHis Scipio gaat de extractie niet geheel automatisch. Het NIVEL vraagt
de praktijken om zelf de data te uploaden via een beveiligde verbinding, door
middel van het uitvoeren van een programma. Dit omvat geen ingewikkelde
technische handelingen, de praktijk krijgt een handleiding met uitleg. De
extracties worden in gang gezet vanaf 1 april 2012.

Wat kost de EPD-scan?
De kosten voor het uitvoeren van de EPD-scan en het opmaken van de
bijbehorende feedbackrapportage verschillen per HIS, vanwege een verschil in
complexheid van de extractie van data. Voor MicroHIS en OmniHis Scipio zijn
de totale kosten €600,- per huisartsenpraktijk en voor Medicom, PromedicoASP en Mira zijn deze kosten €500,- per huisartsenpraktijk. De kosten worden
gedekt door de vergoeding uit de pilot-module van Achmea.

Contact
Voor vragen omtrent de pilot-module ADEPD-registreren, kunt u terecht bij
Achmea. Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot de EPD-scan, kunt u
contact opnemen met assistent-onderzoeker Esther Roodzant bij het NIVEL,
e-mail E.Roodzant@nivel.nl, telefoonnummer 030 272 9741.
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