
 
 

20180914 nieuwsbrief MedZwolle sept 18-9-2018 pag. 1 

September 2018 Nieuwsbrief Stichting MedZwolle. 

 

Beste Pharmacommers en Medicommers, 

 

Acties: Pharmacom- & Medicom-gebruikers ondertekenen en retour sturen contracten 

 Een of meerdere personen vrijmaken voor cursus “ik zie, ik zie” 

 Oproep nieuwe leden expertgroep Medicom en expertgroep Pharmacom 

 Verhuisinstructies op de site gebruiken.  

De laatste nieuwsbrief dateert van juni jl. Inmiddels is er echt iets aan het gebeuren. Stichting 

MedZwolle heeft te maken met de toetreding van een groot aantal huisartspraktijken uit Zwolle en 

Kampen. Apothekers en huisartspraktijkhouders krijgen te maken met een grotere mate van 

samenwerking. Dit vergt afstemming en goede regels. En dat proberen wij als bestuur en adviseurs 

zo goed mogelijk te regelen. 

Wij zijn trots op het tot dus ver bereikte resultaat, maar realiseren ons dat er ook nog veel werk valt 

te verzetten. 

In deze nieuwsbrief informeren we over de stand van zaken  en gaan we wat praktische zaken bij 

langs 

Stichtingsdocumenten zijn klaar. Een indrukwekkend dik pakket is dit helaas geworden. Het 

Privacyreglement hopen we spoedig af te hebben, dit document nadert nu ook de voltooiing.  

De documenten die u moet gaan tekenen zijn in ieder geval wel af. In week 39 (dus voor 1 

oktober as) ontvangt u de te tekenen documenten; instructies over hoe het document te lezen 

worden er dan bijgevoegd. Elke ION arts moet een overeenkomst op persoonlijke titel invullen en 

tekenen, en a.u.b. zo spoedig mogelijk retour zenden. Voor de apotheken geldt dat de eigenaar 

het contract dient te ondertekenen en indien de beherend apotheker niet ook (deels) de 

eigenaar is ook de beherend apotheker. 

Kort daarna ontvangt u ook de factuur. Gaarne spoedig betalen! U betaalt dan voor de 

voorbereidingen en de 2018 contributie voor deelname aan het cluster- waarvan u soms kort, 

soms al een eeuwigheid, deel uitmaakt. De apotheken hebben de factuur al ontvangen. 

 

RegioHIS rondom HAP Zwolle wordt uitgerold 

In Zwolle had huisartspraktijk De Linde de primeur om in het kader van het regioHIS project over 

te stappen. Welkom! Velen gaan het komende half jaar volgen. Kijk voor de actuele ION artscode 

lijst op http://www.medzwolle.nl 

 

 

 

Problemen en oplossingen 

http://www.medzwolle.nl/about/welkom-op-site-med-zwolle/praktijkcodes-ion-medicompraktijken-regio-zwolle/
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Met schaalvergroting komen er uit het veld ook opmerkingen. Het zou meer werk zijn, 

omslachtiger, fouten ontstaan etc. De huisarts lijkt nu soms meer tot last voor de apotheker, en 

ook vanuit de apotheek kunnen handelingen als uitermate storend ervaren worden door de 

huisartsen. En er kunnen ergernissen tussen huisartsen onderling of apothekers onderling 

ontstaan. In het  grotere samenwerkingsverband is er dus naast veel voordeel ook wel eens een 

nadeel.  

Oplossing: deskundigheid 

Zaken die eerder nog wel goed gingen omdat je (werkbare) trucjes had ontwikkeld, gaan nu 

conflicteren met je samenwerkingspartners. Dit vereist dat je allemaal volgens dezelfde methode 

moet gaan werken:  op een “keurige”, “lege artis” manier moet werken. En dat zal leiden tot 

professionalisering. Het is een veranderproces waarin energie gestoken moet worden, maar wat 

veel oplevert. 

Soms geeft de techniek beperkingen; functionaliteiten zijn soms niet optimaal. Geconstateerde 

gebreken willen wij bij PharmaPartners geagendeerd krijgen, maar dat is natuurlijk niet zomaar 

opgelost. 

Echter vaker zit het niet in de techniek maar in de werkwijze. Het is belangrijk dat alle 

medewerkers ook op de werkvloer op de hoogte zijn van de juiste werkwijze. Dat hij/zij weet wat 

er gebeurt als NAW gegevens worden gemuteerd, of erger nog: verzekeringsgegevens, status en 

inschrijving op arts, patiënten worden dubbel aangemaakt, of externe recepten op de verkeerde 

artsnaam worden aangeschreven, wat nadelig is voorde prescriptiecijfers en uiteindelijk ook voor 

de prestatiebeoordeling! 

Daarnaast zijn er natuurlijk wettelijke bepalingen: indien je niet de ION arts bent en/of behandelt 

hoort het dossier z.s.m. overgedragen te worden, financiële argumenten houden geen stand. Het 

moet ter beschikking gesteld aan ION arts. Helaas verlies je daarmee wel het overzicht over je 

financiële administratie, zorg dat je dat checkt voor uitschrijving. 

Maar ook tijdelijke verblijfsadressen, noodzakelijk voor medicatie bezorging, mogen de centrale 

NAW gegevens niet overschrijven. Dus gebruik dan altijd de zgn. “afwijkende gegevens”, bij ELV, 

Hospice etc, tenzij het definitief is voor zowel apotheek als huisarts. Het dossier of woonverband 

hoeft dus niet altijd direct verhuisd te worden. 

Het belangrijkste advies is hierover bij twijfel te communiceren met je collega-dossierhouder als 

je iets wilt veranderen! Bel, mail, fax of Siilo liever teveel dan te weinig. 

Verder zullen er op korte termijn  “ik zie, ik zie” cursussen georganiseerd worden (vooral voor 

alle huidige gebruikers) om de deskundigheid te bevorderen. Wij hopen dat iedere praktijk en 

apotheek 1-2 personen naar deze zeer nuttige en informatieve cursus zal afvaardigen. Deze 

mensen kunnen de opgedane kennis weer overdragen op het team. Uiteraard is er voldoende 

ruimte om vragen te stellen. Het bestuur van MedZwolle vindt deelname aan deze cursus echt 

een minimale vereiste, wij rekenen op een ieders medewerking. Verder zijn er ook de Medicom 

info bijeenkomsten op 10/9 en op 16/10 waar veel ruimte is voor praktische vragen. Eventueel 

zouden we in de toekomst ook cursussen “tips en tricks” kunnen organiseren via de Stichting 

MedZwolle, in samenwerking met het scholingsbureau van Medrie voor huisarts èn apothekers.  

 

 

Andere oplossing: Expertgroepen 



 
 

20180914 nieuwsbrief MedZwolle sept 18-9-2018 pag. 3 

Met de stichting is ook een tweetal expertgroepen in het leven geroepen: één voor de 

Medicommers, en één voor de Pharmacommers. Voor de apotheken zoeken we nog minimaal 1 

apotheker/assistente, voor de huisartsen minimaal 2 maar liever nog meer, gezien de grote 

achterban. Toetreders van het cluster zijn uiteraard ook welkom! Geef je op als IONarts, 

manager, poh-er, assistente indien je belangstelling hebt. De taak is problemen, zoals bv 

hierboven benoemd, samen te bespreken en oplossingen of werkprotocollen hiervoor uit te 

knobbelen. Te zijner tijd zullen ook innovaties vanuit de expertgroepen worden voorbereid. Voor 

info neem gerust contact op met een van de bestuursleden. 

 

Verhuizingen 

 

We hebben een verhuisinstructie op de site gezet. Nieuw is de instructie betreffende het 

verhuizen van mensen van binnen de regio- die in het cluster zitten -maar die niet bij een 

medicom praktijk staan ingeschreven. 

Met deze instructie hoef je geen dubbele patienten te maken. Het is nuttig, voor zowel de 

apotheker als de verhuisassistentie, de link hieronder op de site goed te lezen, om niet ineens 

voor verrassingen te staan bij een belletje van de doktersassistente aan de apotheek. 

 

http://www.medzwolle.nl/sdm_downloads/helpkaart-medicom-inschrijving/ 

 

Datalekken.  

Je verantwoordelijkheid voor de praktijkgegevens is er altijd al geweest. Anno 2018 is data het 

nieuwe goud. Wees er zuinig op. Stel je op de hoogte van bv je snuffelverslagen, medewerkers 

die werken op eigen inlog, gebruik zo mogelijk UZI passen, en sluit je scherm af bij het verlaten 

van je werkplek. Bij de Jumbo laten ze de kassa toch ook niet open staan? 

AVG  DPIA. De nieuwe AVG beschrijft ook een DPIA. Het bestuur en adviseurs hebben uitgebreid 

stil gestaan bij de Data Protection Impact Assessment (DPIA); het staat op de actielijst en we 

gaan een handreiking hiervoor pogen op te stellen, maar heeft niet de hoogste prioriteit. Van 

een Functionaris Gegevensbescherming (FG) denken wij dat daarvoor op dit moment nog geen 

plaats is gezien de prilheid van de Stichting. Wij willen wel uitdragen dat elke praktijkhouder zijn 

zwakste schakels leert zien en daarbij zullen we waar mogelijk adviseren. Echter de 

praktijkhouder blijft op praktijkniveau verantwoordelijk voor het beschermen van privacy 

gevoelige data. Met betrekking tot het informeren van patiënten zullen we documenten gaan 

aanleveren via de website. Voor alles geldt: meer informatie of documentatie op 

www.medzwolle.nl. Ook op het klantenportaal van PharmaPartners (mijn.pharmapartners.nl) is 

een uitgebreide informatieset m.b.t. de AVG te vinden.  

 

Namens het bestuur, 

 

Albert Drouven (voorzitter@medzwolle.nl)  

Jan Roelof Berg (secretaris@medzwolle.nl) 

Jantien van Ittersum (penningmeester@medzwolle.nl) 

Peter Brummelhuis  (p.brummelhuis@medzwolle.nl)  
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