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– in meer of mindere mate – onthand. 
Ze zijn er intensief mee bezig voordat 
het HIS als ‘eigen’ voelt. Dat is lastig, 
want de patiëntendruk is hoog – zeker 
in een achterstandswijk als de onze.” 
De impact van zo’n overstap verschilt 
per persoon, afhankelijk van de ICT-ge-
voeligheid van een medewerker. Om de 
knelpunten op te vangen heeft GAZO 
een projectgroep van ‘super-users’ in-
gesteld, legt Keck uit. Die bekeek per 
vraag of probleem of het lag aan de 
onbekendheid van de medewerker met 
het HIS of aan het (ontbreken van een 
optie in het) systeem zelf. “Nu weten 
de meeste medewerkers wel wat het 
HIS te bieden heeft. Inmiddels kijken 
we met Promedico hoe we eventueel 
kunnen uitbreiden. Met name op het 
gebied van chronische medicatie liggen 
er wensen voor betere ondersteuning 
van het HIS in de samenwerking met 
apotheken – bijvoorbeeld door sorteren 
op alfabet, zodat je niet zoveel hoeft te 
scrollen.” Ook zijn er wensen om de 
agenda module eenvoudiger in gebruik 
te maken en aan een mogelijkheid om 
binnenkomende documenten beter te 
koppelen aan de behandelende huis-
arts. 

De invoering van het nieuwe HIS is 
door de inzet van GAZO en Prome-
dico succesvol verlopen, blijkt uit de 
verhalen van Andreas Keck een jaar na 
dato. En nu iedereen bij GAZO zich het 
HIS eigen heeft gemaakt, kunnen de 
partijen samen werken aan de verbe-
teringen van Promedico-ASP voor een 
optimale ondersteuning van de eerste-
lijnszorg. <<
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tuurlijk ‘vervuild’. Iedereen legt gege-
vens weer anders vast en het was de 
uitdaging om ze na de transitie op de 
goede plek terecht te laten komen. En 
dan kun je je afvragen: hoeveel fouten 
neem je mee?” Een jaar na de overgang 
kan Keck gerust vaststellen dat er nau-
welijks data missen. 

Impact
De tweede lastige klus is het meenemen 
van de gebruikers in de implementatie 
van het nieuwe systeem. Andreas Keck: 
“Zorgverleners zijn onbekend met het 
nieuwe systeem en dat vertraagt hun 
werkzaamheden. In de praktijk voelen 
gebruikers zich een half jaar tot een jaar 

De markt voor huisartseninformatiesys-
temen is niet heel groot. De klanten-
kringen zijn beperkt, dus de budgetten 
voor het doorvoeren van wijzigingen 
zijn kleiner dan je zou willen. Dan moet 
je naar mogelijkheden zoeken om dat 
samen te doen.” Het hele pakket van ei-
sen is samen te vatten in één statement, 
zo vat de directeur zorg samen: ‘ik wil 
wat ik heb, maar dan beter’. “Dat bleek 
ook de ambitie van Promedico.” GAZO 
vond in Promedico de partner met po-
tenties en dus kwam er in 2015 een ‘go’. 
Toen volgde de ingewikkelde klus om 
zo naadloos mogelijk over te gaan, legt 
Andreas Keck uit. “We hebben 25 tot 30 
jaar data verzameld en die waren na-

“We wilden een systeem dat met andere communiceert”

De keuze om over te stappen op een 
ander HIS is genomen door het bedrijfs-
bureau, samen met de zes gezondheids-
centra. Andreas Keck: “We hadden al 
een centraal systeem waar we allemaal 
gebruik van maken. Het was geen optie 
om terug te gaan naar meerdere syste-
men.” 

Potenties
“Daarna hebben we een plan van aan-
pak en een pakket van eisen opgesteld”, 
zo vervolgt Keck. “Op basis daarvan 
hebben we verschillende HIS-leve-
ranciers uitgenodigd en tenders laten 
maken.” Een van de eisen van GAZO 
was dat het HIS niet alleen voor huisart-
senpraktijken is ingericht, maar ook de 
mogelijkheid biedt om in de toekomst 
uit te breiden naar andere disciplines. 
“Wij werken met veel disciplines binnen 
onze gezondheidscentra en zorgketens. 
Daarom willen we dat ons systeem met 
andere systemen communiceert”, aldus 
Andreas Keck. “Wij zochten een leve-
rancier die bereid was om daar in de 
toekomst aan te werken.”
GAZO keek dus niet alleen naar wat 
het HIS al heeft, maar ook welke po-
tenties het in zich heeft. Andreas Keck: 
“Hoe veranderbaar is zo’n systeem? Op 
welke manieren kunnen wij of zij het 
aanpassen? Dat is natuurlijk best lastig. 

Huwelijk
Andreas Keck is huisarts bij gezond-
heidscentrum Reigersbos en bestuur-
der/directeur zorg bij GAZO. “Ongeveer 
vier jaar geleden waren we toe aan ver-
vanging van het systeem dat we toen 
hadden”, legt hij uit. “Als directie kun je 
makkelijk tot zo’n besluit komen, maar 

voor de gebruikers is het een hele stap. 
Zorgverleners zitten niet te wachten op 
veranderingen.” Keck vergelijkt de ver-
bondenheid aan een informatiesysteem 
zelfs met een huwelijk. “Je trouwt ook 
niet zomaar met een ander.” 

Stichting Gezondheidscentra Amster-
dam Zuidoost (GAZO) heeft een breed 
en multidisciplinair aanbod aan eerste-
lijnsgezondheidszorg voor ruim 45.000 
patiënten. Dat is ongeveer de helft van 
de inwoners van Amsterdam Zuidoost. 
Er werken circa 110 medewerkers. 
GAZO bestaat uit zes gezondheids-
centra: Gein, Holendrecht, Nellestein, 
Reigers bos, Venserpolder en Klein 
Gooioord. Deze ontstonden zo’n dertig 
jaar geleden bij de bouw van nieuwe 
wijken in het gebied. In de loop van de 
jaren zijn ze steeds meer gaan samen-
werken en werd de koepelorganisatie 
GAZO gevormd. Het bedrijfsbureau van 
de stichting ondersteunt de zes gezond-
heidscentra op het gebied van fi nan-
ciën, personeelszaken, ICT en facilitaire 
zaken. 

Andreas Keck, huisarts en directeur zorg bij GAZO, staat nog steeds achter de keuze voor de overstap naar een 

ander HIS. “Maar je doet het niet zomaar. Het is een intensief traject.” Een nieuw systeem heeft vooral impact 

op de zorgverleners, zegt Keck. Die voelen zich maanden wat onthand, terwijl de druk op de eerstelijnszorg al zo 

hoog is – zeker in de achterstandswijken waar GAZO werkzaam is. Ze kozen voor een HIS dat toekomstbestendig 

is. Het werd vorig jaar geïmplementeerd. Samen met leverancier Promedico blijven ze werken aan een duurzaam 

informatiesysteem.

Nieuw HIS kost energie, maar levert winst in werkdruk
GAZO kijkt een jaar na dato tevreden terug

GAZO stelde een projectgroep van ‘super-users’ in om alle medewerkers mee te nemen in de over-
stap naar een nieuw informatiesysteem, vertelt huisarts en bestuurder Andreas Keck.

GAZO bestaat uit zes gezondheidscentra, Reigersbos is daar één van. Artikel in samenwerking met Promedico.
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