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OP DE JUISTE PLEK

PATIËNTVEILIGHEID
ONDER DRUK?
Zet gebrekkige gegevensuitwisseling de
patiëntveiligheid onder druk?
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HOE VAAK WERKT HET NIET?
Hoe vaak worden medisch specialisten met
gebrekkige gegevensuitwisseling geconfronteerd
omdat epd’s niet met elkaar communiceren?
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Voor goede patiëntenzorg is het van belang
dat medisch specialisten op ieder moment op
iedere plek kunnen beschikken over patiëntgegevens.
Maar omdat epd’s niet met elkaar kunnen
communiceren is de gegevensuitwisseling
tussen zorginstellingen en zorgverleners niet
goed geregeld.
De Federatie Medisch Specialisten heeft in
kaart gebracht wat de consequenties hiervan
zijn. Ruim 600 medisch specialisten werkzaam
in onder andere algemene en universitaire
ziekenhuizen, ggz-instellingen en zelfstandige
klinieken hebben aan de peiling meegedaan.

Wat zijn volgens medisch specialisten, naast de
patiëntveiligheid, de consequenties van gebrekkige
gegevensuitwisseling?
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INEFFICIËNTE
BESTEDING VAN
TIJD
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ONNODIGE
MINDER
ADMINISTRATIELAST WERKPLEZIER
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Vinden medisch specialisten dat
leesbevoegdheid in epd’s van andere
instellingen een voordeel zou kunnen zijn?
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NIET OPTIMALE
BEHANDELING

GEBRUIK
COMMUNICATIEMIDDELEN?
Welke communicatiemiddelen gebruiken medisch
specialisten voor het delen van patiëntgegevens buiten
het ziekenhuis?
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‘Patiënt is acuut opgenomen met een
delier, bloedarmoede en leverproefstoornissen. Niemand weet waarom,
niemand weet wat er al gedaan is.
Patiënt is bekend bij meerdere specialisten verdeeld over 3 ziekenhuizen,
verpleeghuis en een ggz-instelling. Ellende.’
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waaronder irritatie en
frustratie bij patiënten,
tijdsverlies en dubbele
diagnostiek
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De deelnemende medisch specialisten
deelden ruim 450 praktijkvoorbeelden
met consequenties van gebrekkige
gegevensuitwisseling.
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‘Het is een dagelijkse frequente doorn
in het oog dat onderlinge communicatie op ouderwetse manier met fax/post
moet en dat systemen niet met elkaar
verbonden kunnen/mogen worden,
zelfs dezelfde systemen zoals HIX in
een drietal ziekenhuizen niet.’

‘Ik probeerde telefonisch een lab uitslag op te vragen in een ander ziekenhuis. Ook al zat de patiënt bij dat
gesprek en gaf ze toestemming, ik
kreeg het niet. Dat moest schriftelijk.
Pas na tussenkomst van de klachtencommissie kreeg ik de nierfunctiewaarden onder protest.’

‘Binnen de revalidatie behandelen we
patiënten met zeer diverse diagnoses.
Bij veel patiënten is de voorgeschiedenis van belang, Met name bij kinderen
om dubbel werk te voorkomen of over
de juiste middelen/informatie te beschikken. Vaak zijn meerdere instanties
betrokken. Door de huidige AVGwetgeving zijn sommige situaties onwerkbaar geworden.’
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met name post en (meegeven van) brief

www.demedischspecialist.nl/gegevensuitwisseling

