Fact Sheet

MicroHIS X bij top drie
in LHV-onderzoek naar
huisartsinformatiesystemen
In het meest recente onderzoek van de LHV scoort MicroHIS X
op beslissingsondersteuning, koppelingen en keuzevrijheid.
De Landelijke
Huisartsenvereniging (LHV)
heeft op zijn website de
uitkomsten gepubliceerd van
een nieuw onderzoek naar
huisartsinformatiesystemen
(HIS’en). De LHV voerde
het onderzoek uit in
samenwerking met
adviesbureau Inview. Van
de negen in Nederland
verkrijgbare HIS’en kwam
DXC’s MicroHIS X als een van
de beste drie uit de bus.

MicroHIS X komt uit het onderzoek
naar voren als het HIS met de meest
uitgebreide beslissingsondersteuning,
de breedste afstemming op normen en
indicatoren van het NHG (Nederlands
Huisartsengenootschap) en de grootste
keuzevrijheid voor huisartsen.
Bovendien scoort MicroHIS X
hoog op gebruiksvriendelijkheid,
met cijfers tussen 9,1 en 9,3 voor
gebruiksvriendelijkheid van
agendabeheer, episode-onderhoud en
medicatiebewaking, en cijfers tussen
8,6 en 8,9 voor gebruiksvriendelijkheid
van de onderdelen verwijzen en
correspondentie, LSP-uitwisseling
en voorschrijven. De cijfers werden
gegeven door een gebruikerspanel na
demonstratie van de software.
Meest uitgebreide
beslissingsondersteuning

Kijk ook op
www.dxc.technology/
microhis

MicroHIS X heeft als enige uit de top drie
de volledige beslissingsondersteuning
van NHGDoc ingebouwd, op basis
van de richtlijnen van het Nederlandse
Huisartsengenootschap. Huisartsen
hebben zodoende het advies van
de eigen beroepsgroep direct onder
handbereik.
Daarnaast gebruikt MicroHIS X van
de top drie de meest actuele NHG- en
zorggroepspecifieke indicatorensets voor
inzage in en overzichten van geleverde

chronische zorg. MicroHIS X is op dit vlak
van de drie HIS’en het meest up-to-date.
Breed scala aan koppelingen
Voor wat betreft de koppeling met
externe rapportagesoftware biedt DXC
van de drie leveranciers veruit de meeste
koppelingen. Zo is het mogelijk om te
rapporteren naar NHGDoc en Insider en
beschikt MicroHIS X als enige van de top
drie-leveranciers over een uitspoel naar
het LHV Dashboard gekoppeld aan VIP
Live. Dit biedt huisartsenpraktijken en
gezondheidscentra duidelijk meer inzicht
in de indicatoren op de vier niveaus
financieel, zorg, populatie en praktijk
– voor de huisartsenpraktijk én voor de
zorggroep.
Keuzevrijheid
Als enige biedt DXC met MicroHIS
X volledige keuzevrijheid in de wijze
van implementatie. Het HIS van DXC
kan zowel lokaal als centraal worden
geïnstalleerd. De hosting-versie,
MicroHIS X as a Service (MaaS),
biedt daarbij de meeste voordelen
voor huisartsenpraktijken en voor
gezondheidscentra. Met de As a Servicevariant kan het beheer van de omgeving
volledig worden overgedragen, en krijgt
de huisarts of zorgprofessional bij DXC
één aanspreekpunt voor alle ICT in de
hostingomgeving.
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