Beheer medische hulpmiddelen van een huisartsvoorziening achtergronden
Inleiding
Om de medische hulpmiddelen goed werkzaam te houden, is het nodig dat uw praktijk
beschikt over:
•
een systeem voor periodiek onderhoud
•
een systeem voor ijken en kalibreren
•
een volledig en actueel overzicht (inventarislijst)
•
een volledig overzicht per item van de eisen voor onderhoud van deze middelen
en de uitvoering daarvan: zo waarborgt uw praktijk dat alleen medische
hulpmiddelen met een geldige onderhoudsstatus worden gebruikt
•
een overzicht van alle disposables: bijvoorbeeld verbandmiddelen,
desinfecterende stoffen zoals alcohol en betadine, en geneesmiddelen die u bij
behandeling of onderzoek gebruikt
Belangrijk bij de disposables die u in uw praktijk gebruikt, is dat u vastlegt:
•
welke disposables,
•
in welke hoeveelheid,
•
op welke plaats,
•
en met welke opslagcondities en houdbaarheidsdatum deze beschikbaar moeten
zijn

Delegeren van inkoop en onderhoud
Indien u de inkoop en het beheer van medische hulpmiddelen aan uw medewerkers
delegeert, legt u dat vanwege uw medische eindverantwoordelijkheid als huisarts vast in een
protocol (zie ‘delegeren medische handelingen’)

Verantwoording
In 2012 hebben het Radboudumc, het NHG en de Huisartsopleiding Nederland (HON) een
voorbeeldlijst basisuitrusting huisartsenpraktijk ontwikkeld vanuit de wens om
huisartspraktijken en opleidingspraktijken houvast te bieden. In twee ronden zijn
huisartsenpanels bijeengekomen: de eerste ronde voor een basisuitrustinglijst voor de
algemene huisartspraktijk, de tweede ronde voor de basisuitrustinglijst voor de
huisartsopleidingspraktijk.
Allereerst is onderzoek gedaan naar bestaande lijsten met uitrusting voor huisartsen van:
•
LHV
•
HVRC (Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten
Registratie Commissie, tegenwoordig onderdeel van Registratiecommissie
Geneeskundig Specialisten: RGS)

•
•

wetenschappelijke documentatie
groothandellijsten met mogelijke uitrusting

Samen met het NHG is op basis hiervan een nieuwe concept-lijst ontwikkeld die digitaal is
verspreid onder praktijken die destijds meededen aan NHG-Praktijkaccreditering®. Met
behulp van deze groep is een inventarisatie gemaakt van de uitrusting die volgens
praktiserende huisartsen aanwezig zou moeten zijn in een praktijk. In de toegezonden lijst
werd de uitrusting gecategoriseerd als ‘must have’, ‘should have’ of ‘could have’.
•
Uitrusting viel in de categorie ‘must have’, indien er evidence of consensus
binnen de onderzoeksgroep was dat deze uitrusting in iedere praktijk aanwezig
zou moeten zijn.
•
Uitrusting viel in de categorie ‘should have’ of ‘could have’ (facultatief), indien er
geen evidence of consensus was over strikte noodzaak, maar deze uitrusting wel
kwaliteitsverhogend zou of kon zijn als deze in de praktijk aanwezig was.
Participanten konden vermelden of:
•
ze vonden dat de uitrusting juist gecategoriseerd was
•
zo niet: onder welke andere categorie het item dan zou vallen
•
ze middelen in de lijst misten
Van de 900 verstuurde lijsten zijn in de eerste ronde 58 (6,4%) lijsten teruggestuurd. Op
basis van de uitkomsten is een consensusgroepsbijeenkomst gehouden, waarin is
gediscussieerd over items uit de lijsten waarover minder dan 80% consensus was. Daarbij
waren 9 huisartsen aanwezig die ook een lijst hadden teruggestuurd. De definitieve lijst is
samengesteld op basis van de teruggestuurde lijsten, de gegevens uit de consensusgroep, en
beschikbare wetenschappelijke evidence.
In 2018 zijn de documenten herzien naar aanleiding van nieuw uitgekomen of gereviseerde
richtlijnen.
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