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Labelsoft concentreert zich louter op het eigen HIS-KIS concept
Labelsoft Clinical IT BV stopt met het leveren van een KIS ‘pur sang’ en concentreert zich
voortaan volledig op het door haar zelf ontwikkelde HIS-KIS concept in WebHIS Zorgdossier. In
dit concept zijn het HIS en het KIS systeem volledig geïntegreerd en worden de voor de
ketenzorg noodzakelijke medische gegevens door de artsenpraktijk en ketenzorginstelling
volledig gedeeld in hetzelfde dossier van de patiënt. Datadoublures en dataverlies worden
hierdoor, in tegenstelling tot de situatie bij andere KIS systemen, voorkomen.
Geen geloof meer in de huidige praktijk
Labelsoft heeft ruime ervaring opgedaan als leverancier van KIS systemen in een situatie waarbij
de huisartsen werken met hun eigen, onderling verschillende en incompatibele Hissen. De
dagelijkse praktijk van aanleveren van data en de terugkoppeling ervan is problematisch
gebleken, tijdrovend en inadequaat.
Als initiatiefnemer en opsteller van de OZIS Ketenzorg standaard heeft Labelsoft getracht ook
andere partijen er toe te bewegen in actie te komen zodat goede en adequate uitwisseling van
gegevens, zowel medisch als administratief tot de mogelijkheden ging behoren. Helaas blijkt in
de praktijk dat niet iedereen deze gedachte heeft omarmt: de recente oplevering van de
standaard heeft glashard aangetoond dat een grote HIS leverancier de standaard maar ‘half’
(gedeeltelijk) heeft geïmplementeerd en uitlevert, ook blijken sommige leveranciers louter bereid
de standaard te ondersteunen in hun meest recent ontwikkelde systemen. Gebruikers van
oudere, maar nog steeds in gebruik zijnde en ondersteunde systemen, vallen hiermee eveneens
buiten de boot.
Labelsoft beschouwd daarmee het gebruik van de OZIS ketenzorg standaard als onvoldoende
adequaat om als bruikbaar te kunnen worden bestempeld. Door het volledig ontbreken van enig
alternatief beschouwd Labelsoft de methode van het gebruik van een stand-alone KIS in een
mixed HIS omgeving voorlopig als fragmentarisch, kwalitatief onvoldoende en te problematisch
om echt serieus te kunnen worden gebruikt.
Het door het bedrijf ontwikkelde HIS-KIS systeem wordt voortaan alleen geleverd in regio’s waar
het HIS WebHIS Zorgdossier een duidelijk prominente rol speelt. Labelsoft heeft zich inmiddels al
teruggetrokken als (mogelijke) leverancier van een KIS op die plekken waar dit niet het geval is.
Het KIS gedeelte van Zorgdossier blijft als zodanig wel de OZIS standaard ondersteunen
waardoor ook in de ‘eigen’ regio’s gebruikers van andere Hissen kunnen worden bediend.
Uiteraard blijven de hierboven genoemde nadelen dan voor deze gebruikers onverminderd
gelden, maar door de beperkte aantallen hiervan blijven in de regio zelf de nadelige gevolgen erg
beperkt.
Labelsoft blijft de OZIS standaard in haar HIS Zorgdossier wel onbeperkt leveren en
ondersteunen: gebruikers van dit systeem in regio’s waar een ander KIS wordt gebruikt,
ondervinden geen nadelige gevolgen van deze beslissing.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Labelsoft Clinical IT BV.
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