
Informatie over aansluiting op het cluster en deelname aan Stichting MedZwolle

Fijn dat jullie praktijk mee gaat doen met het regionale HIS en over gaat stappen op Medicom!

Alle Medicom gebruikers sluiten aan op cluster Zwolle en worden deelnemer van Stichting
MedZwolle. Hieronder lees je meer over het cluster, de Stichting en de gemaakte afspraken.

Wat wordt bedoeld met ‘een cluster’?
Een cluster is een samenwerkingsverband wat bestaat uit huisartsenpraktijken die Medicom als
Huisartsen Informatie Systeem gebruiken en apotheken met Pharmacom als Apothekers Informatie
Systeem: er wordt door beide systemen gebruik gemaakt van dezelfde database en een aantal
gegevens en tabellen worden gedeeld. Landelijk gezien zijn er veel clusters; grote clusters (we
hebben het dan over bijvoorbeeld 80 huisartsenpraktijken en 30 apotheken) en kleine clusters (2
huisartsenpraktijken en 3 apotheken). Tussen verschillende clusters onderling is geen verbinding.

Worden alle patiëntgegevens gedeeld op een cluster?
Nee, de gegevens die gedeeld worden tussen huisarts en apotheek zijn: persoonsgegevens
(stamgegevens), medicatiegegevens, bewakingsgegevens. Een apotheker kan niet het medisch
dossier van de huisarts inzien en de huisarts niet het EPD van de apotheek. Daarnaast worden er een
aantal tabellen gezamenlijk gebruikt, zoals de postcodetabel,  derden tabel en zorgverzekeraar tabel.

Wat betekent het voor jou als gebruiker van Medicom/Pharmacom om op een cluster te werken?
Alle huisartsenpraktijken en apotheken zijn deelnemer op het cluster. Het is belangrijk dat iedereen
zich hiervan bewust is; het delen van gegevens en tabellen heeft  consequenties. Je kunt denken aan
voordelen van samenwerken, gezamenlijk optrekken t.a.v.  bijvoorbeeld medicatieveiligheid en
onderlinge communicatie. Maar samenwerken betekent ook: gezamenlijke afspraken om
samenwerking optimaal te laten verlopen. Voorbeelden zijn het maken van afspraken t.a.v. privacy
afschermingen en afspraken over het in- en uitschrijven van patiënten. Wijzigingen die je namelijk
aanbrengt in de database kunnen gevolgen hebben voor andere deelnemers.

Clusterbeheer
Het beheer en onderhoud van de gezamenlijk gebruikte tabellen en gegevens wordt op een
professionele manier georganiseerd, waardoor je als deelnemer op het cluster ontzorgd wordt. Je
kunt profiteren van de ontwikkeling en ondersteuning van het cluster. Hiervoor is als juridische
structuur een stichtingsvorm gekozen: Stichting MedZwolle. Meer informatie is te vinden op
www.medzwolle.nl

Deelname
Als je wordt toegelaten op het cluster, onderteken je een Deelnemersovereenkomst en
Verwerkersovereenkomst met Stichting MedZwolle. MedZwolle hanteert reglementen, protocollen
en richtlijnen waarmee je akkoord dient te gaan. Aan de deelname zijn kosten verbonden: een
eenmalige toetredingsbijdrage (€150 per Fte) en een jaarlijkse onderhoudsbijdrage (€75 per Fte).


