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Als artsen leveren we slechts een 
onderdeel van de zorg: binnen 
de kaders van een afdeling, een 
specialisme, een zorginstelling, 
een regio en een land. Al leert de 
ervaring dat een patiënt zich nu 
eenmaal niet aan één specialisme 
houdt en zich bovendien verplaatst 
tussen zorginstellingen en 
landsgrenzen.

Als ik dan zie wat technologisch 
mogelijk is en waar we geen 
gebruik van maken, verbaas 
ik me over wat ik noem ‘de 
grootste medische misser van 
vandaag’. Op scheidingsgebieden 
is en voelt niemand zich écht 
verantwoordelijk. Ik durf het wel 
samen te vatten namens de patiënt: 
Wie heeft nog overzicht op mijn 
gezondheidssituatie?  
Jullie artsen hebben dat toch 
onderling afgestemd?

Wij artsen hebben echter een 
gedeeltelijk beeld van de patiënt.  
Hoe kunnen we in de veelheid aan 
gescande brieven, nog op tijd die 
cruciale informatie eruit halen die 
een mensenleven kan redden? 
Snomed kan daarbij helpen,  
als een internationaal medisch 
woordenboek dat ook door de 
computer begrepen wordt. Deze 
eenheid van taal draagt bij aan 
goede overdracht en hergebruik. 

Al worden er stappen voorwaarts 
gezet, toch laat de inbedding 
en het daadwerkelijk gebruik 
van Snomed nog te wensen 
over. Het wordt tijd om dat te 
keren. Laten we, zorgbreed en 
sectoroverstijgend, een voorbeeld 
nemen aan de pilot waarin medisch 
microbiologische laboratoria 
inzetten op een sneller inzicht in 
wie, wanneer, waar en waarom 
geïnfecteerd is, in de strijd tegen 
antibioticaresistentie en waarbij het 
is gelukt om Snomed succesvol toe 
te passen en gegevens te ontsluiten. 
Chapeau!

Grootste medische misser
In de spreekkamer ligt de regietaak 
voor ons om op te pakken. Juist wij 
moeten erop staan dat het digitale 
systeem óns ondersteunt. Willen we 
beslisondersteuning, kunstmatige 
intelligentie en reductie in de 
administratieve lasten realiseren, 
laten we dan nu in actie komen. 
Want de medisch specialist  
die denkt dat IT een taak  
is voor anderen, mist  
straks de wedstrijd.
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