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Medische beslisondersteuning

Geïntegreerd in het 
Huisartsinformatiesysteem (HIS) 

Gebaseerd op de NHG-
Standaarden

Ontwikkelt in samenwerking 
met het NHG



Hoe NHGDoc werkt

Medische Kennis Patiënt data

CDS rules engine

Patiëntspecifiekri
chtlijn advies

NHGDoc alert

HIS

• Richtlijnen
• Farmacotherapeutisch 

Kompas

• Geboortejaar 
• Geslacht
• Alle actieve episodes
• Alle labuitslagen van de afgelopen 5 jaar
• Alle actuele medicatie

ExpertDoc rules engine

• Onafhankelijke auditering databeveiliging
• NEN 7510-7512

• College Datagebruik overziet Datapolicy
• CE certificering “software als medisch 

hulpmiddel” (getoetst door IGZ)

• MicroHis
• Promedico
• CGM Huisarts
• OmniHis
• Zorgdossier
• Bricks Huisarts



Gebruik NHGDoc

CGM Huisarts

MicroHIS

OmniHis

Promedico-
ASP

Bricks
Huisarts

Zorgdossier

60% van alle 
huisartspraktijken is 
aangesloten

60% 80% 80%
Heeft een 
betaald 
abonnement

= 20.659 gebruikers

= 8 mln patiënten/ jaar over 
NHGDoc platform



Astma
Atriumfibrilleren
Chronische Nierschade
COPD
CVRM
DM2
Fractuurpreventie
Hartfalen
Maagbescherming
Polyfarmacie
Schildklier
Virushepatitis

Naslagwerk
• Rapportages
• Link naar NHG-Standaarden 

en bijlagen

Extra functionaliteiten
• Bijwerkingzoeker
• Bijwerking melden bij Lareb
• LabGuard

NHG richtlijnen
• 12 richtlijnen

Wat zit erin



Ø NHGDoc knop bevindt zich in het patiëntendossier

Ø Wordt geel bij een melding met hoge prioriteit

Hoe ziet dat eruit?



Hoe ziet dat eruit?



Rapportages



De volgende stap: van patiëntgericht naar populatiegericht

• Niet mogelijk om lijst met patiënten uit te draaien
• NHGDoc is anoniem 

• Totale populatie niet in beeld
• Geen inzage in ptn waarbij het goed gaat 
• Geen inzage in ptn die niet bij huisarts komen (ca 20%)

• Data onvolledig
• Missende data uit apotheek + ziekenhuis



Mogelijke nieuwe 
toepassingen

Populatiemanagement:
Inzetten van beslisregels NHGDoc op 

transmurale dataset

I.s.m. Medworq



NHGDoc & chronische nierschade

üBevordert richtlijnimplementatie en -
adherentie

üOndersteunt preventief opsporen van 
risicopatiënten

ü Draagt bij aan verbeterde kwaliteit 
van zorg

ü Zicht op toepassing van de richtlijn 
in de praktijk & verbeterpunten

““ De complete richtlijn vertaald 
naar digitale patiëntspecifieke
adviezen, binnen handbereik 

van de huisarts



Voordelen van NHGDoc

ü Bestaande integratie met HIS-en

ü Samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap

ü Integraal beeld van de patiënt: CNS, CVRM, DM2, Polyfarmacie etc

ü Rules engine is in eigen beheer en specifiek ingericht op zorgsystemen

ü NHGDoc is cloud based: beslisregels kunnen hergebruikt worden in 
apotheek en ziekenhuis
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