
HIS-VERGELIJKINGSONDERZOEK VAN DE LHV 

Vergelijkend onderzoek moet 
periodiek worden herhaald 

In het voorjaar van 2016 zijn de resultaten van 

het eerste HIS-vergelijkingsonderzoek bekend

gemaakt. De initiator, de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV), wil dit jaar een vervolgonder

zoek starten. Wat heeft dat eerste onderzoek 

opgeleverd? En wat is er in de tussentijd met de 

uitkomsten gedaan? We vroegen het aan de 

woordvoerders van een drietal HIS-leveranciers. 
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H
et vergelijken van de prestaties van negen 

BISsen is geen eenvoudige opgave. On

derzoeksbureau Interview uit Huizen heeft 

gekozen voor een tweeledige insteek. Allereerst 

dienden de negen HIS-leveranciers een algemene 

vragenlijst in te vullen, bestaande uit zo'n driehon

derd vragen over onder meer de kenmerken van 

het BIS, geplande innovatie en de kosten. Vervol

gens moest een achtkoppig gebruikerspanel - vier 

huisartsen, twee praktijkondersteuners en twee 

assistenten - aan de hand van praktijkvoorbeelden 

beoordelen hoe een BIS presteerde en scoorde op 

gebruikersgemak. Citol.ive kwam als enige met een 

onvoldoende uit de bus. De overige HIS-leveranciers 

konden opgelucht ademhalen: hun systemen scoor

den voldoende tot goed. 

Promedico 

Promedico oordeelt positief over de opzet en uitvoe

ring van het BIS-vergelijkingsonderzoek. 'De opzet is 

professioneel en het onderzoek is in goed overleg 
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met de BIS-leveranciers uitgevoerd', laat een woord

voerder weten. Voor de toekomst heeft de leveran

cier enkele suggesties ter verbetering. Zo zou de 

scope van het onderzoek vergroot kunnen worden. 

'Nu zijn alleen de basisfunctionaliteiten beoordeeld, 

terwijl een BIS zich juist onderscheidt door aanvul

lende functionaliteiten.' 

Ook de weging van bepaalde onderdelen kan beter. 

'Er wordt bijvoorbeeld geen waarde toegekend aan 

functionaliteiten die geïntegreerd zijn', zegt de 

BIS-leverancier. Meen als een functionaliteit door 

middel van een koppeling mogelijk is, telt deze mee. 

Dat is vreemd, want je zou verwachten dat integratie 

van functionaliteit juist hoger scoort.' Daarnaast 

merkt Promedico op dat de onderzoeksresultaten 

snel verouderen. Een regelmatig uitgevoerde update 

is vereist om de gegevens actueel te houden. 

De resultaten van het BIS-vergelijkingsonderzoek 

wijken op een aantal punten af van het eigen, jaar

lijks gehouden klanttevredenheidsonderzoek. Zo 

wordt de gebruiksvriendelijkheid door de eigen 

achterban als zeer goed beoordeeld, maar scoort de 

leverancier in het BIS-vergelijkingsonderzoek min

der hoog. 

Promedico-VDF 

Promedico gaat niet 'ineens' sleutelen aan het BIS, 

zegt productowner Niek Kolkman. 'Dat is iets wat we 

doorlopend doen, want de zorgsector verandert 

continu en daar spelen wij op in. Sinds de publicatie 

van de onderzoeksresultaten wordt bijvoorbeeld het 

werkproces in de huisartsenpraktijk beter onder

steund met de Assistentenmodule. Hierbij hoort ook 

het gebruik van de autorisatie van deelcontacten. 

Daarnaast is ProOrder voor de apotheekhoudend 

huisarts geheel vernieuwd, waarbij veel aandacht is 

besteed aan de voorraadsturing en zaken als de 








