
 
 

Pagina 1 Stichting MedZwolle, v2 26-06-2020, instructie HAP – Medicomwerkplek,  
 
 

Covid-19 noodvoorziening: Medicom gegevens 

regio Zwolle (update 26 juni ‘20) 

 

Het cluster van Stichting MedZwolle heeft samen met ICT-Medrie een tweetal 

Medicom-werkplekken gemaakt  op de post Zwolle. Beiden staan in de 

backoffice op de huisartsenpost. 

Deze kunnen fungeren als werkplek voor Medicom huisartsen aangesloten op 

het cluster MedZwolle. Inloggen in Medicom doe je met de inlog van je eigen 

praktijk. Via de ‘Groene knop procedure’ kan het dossier van patiënt uit onze 

regio worden ingezien. Je moet een korte verklaring schrijven waarom je inzage 

doet, bijvoorbeeld: ‘huisartsenpost’. 

 

Het is niet de bedoeling  dat de Medicom-dossiers worden bewerkt! Dat loopt 

via de gebruikelijke Callmanager route. 

We hopen hiermee extra ondersteuning te kunnen bieden, omdat hiermee 

medicatie, medische voorgeschiedenis, behandelwensen etc uitvoeriger en 

actueler in beeld zijn. Het LSP blijkt in veel gevallen slecht tot niet te werken, 

via deze route is dan wel, en zeker betere, informatie beschikbaar. 

De groene knopinstelling maakt het ook mogelijk in de dagpraktijk, bij 

passanten uit het cluster Zwolle, het dossier te raadplegen en er in verder te 

schrijven. Geen nieuw dossier aanmaken dus! 

 

Instellingen?  

3 stappen 

 

- 1. groene knop aanzetten 

- 2. logging (nalezen van wie toegang had tot data) groene knop in 

werkmethodes opnemen 
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- 3. extern werken mogelijk maken. 

 

1. Groene knop aanzetten (advies) 

aub zo snel mogelijk uit te voeren  

  

De 'groene knop' procedure biedt de mogelijkheid om buiten het dag-waarnemingsverband, toch het 

dossier van een patiënt op te roepen. Dit geldt uiteraard voor situaties, die vanuit de WGBO inzage 

van gegevens rechtvaardigt, dus die voor het medisch handelen van belang zijn.  

Dan moet wel de 'groene knop' van de praktijk - waartoe de patiënt behoort - geactiveerd zijn. Deze 

optie kan als volgt worden gewijzigd. 

1. Ga naar het hoofdmenu 

2. Klik op Praktijk beheer 

3. Klik op Onderhoud praktijk gegevens 

4. Klik op Onderhoud praktijk artsen. Het scherm Artsen/specialisten verschijnt 

5. Klik op het potloodje om te wijzigen 

6. Vul de memocode van de praktijkarts (praktijkhouder) in 

7. Vink het vakje 'Groene knop toegestaan' aan of uit. Standaard staat deze optie aan. 

NB: herhaal indien van toepassing dit voor alle praktijkhouders van je groepspraktijk. 

 

2. Logging, werkwijze uitgelicht 
 

Het logboek van de ‘groene knop’ raadplegingen moet regelmatig gecontroleerd worden. Dit 

heet het groene knop verslag. Neem dit op in uw werkmethodiek, bv dat de assistente dit, bij 

voorkeur dagelijks, uitdraait en voor uw klaar legt. En beoordeel dit. 

 

1. Via Menu / communicatie en waarneming / afdrukken waarneemverslagen. De 

bestanden worden in de printmanager weggeschreven: Menu / praktijkbeheer / printmanager: 

daar staan dan 4 vormen van logging, waaronder het groene knop verslag. Het logboek is dan 

weer leeg en u begint weer met een leeg logboek. 
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2. Via Menu / eHealthServer menu. 

3. Op patiënt niveau in te zien onder Patiënt – Toegangslog  

 

4. ..? Via volgjezorg?  

 

5. Tevens is er onder aan het scherm een popup dat je kunt 

aanklikken.  

3. Externe werkplaats medewerker toestaan 

De huisartspost dokter kan niet zomaar in medicom op een externe werkplek, dit moet aangevinkt 

worden: 

Dit doet u als volgt:  

1. hoofdmenu naar Praktijkbeheer.  

2. Onderhoud medewerker gegevens.  

3. Klik vervolgens met de rechtermuisknop op de medewerker die op de post werkt 

4. Kies voor Wijzigen.  

5. Kies vervolgens voor Login gegevens.  

6. Wijzig hier Mag inloggen vanaf andere praktijk van blanco of N naar J.  

Deze aanpassing maakt het voor deze medewerker mogelijk om in te loggen vanaf een andere 

fysieke locatie. Dit kunt u al preventief doen voor andere specifieke medewerkers, mocht gewerkt 

worden op zgn Coronaposten.. 


