
Alles over informatie en communicatie in de huisartsenpraktijk

AANMELDEN

Voor wie is het congres
Huisartsen, assistentes, POH’ers, apothekers, managers in de
eerstelijnszorg, medewerkers van huisartsenposten, beleidsmakers in de 
 huisartsenzorg en andere geïnteresseerden. 

Accreditatie
Het congres is geaccrediteerd voor huisartsen, doktersassistentes en 
praktijkondersteuners.

Waar en wanneer
Woensdag 22 maart 2017
Hotel Vianen
Prins Bernhardstraat 75, 4132 XE Vianen 

Navigatieadres: Don Velascodreef 1

Registratie vanaf 9.00 uur.  
Het programma start om 09.30 uur.

Kosten
Deelnemers betalen € 100,- per persoon.
• bent u huisarts én lid van Atlas, Orego, Omnihis of VeGOM dan kunt u – 

zonder extra kosten –  2 praktijkmedewerkers mee nemen.
• bent u praktijkmedewerker  en komt u zonder de huisarts, dan kunt u nog 

één andere praktijkmedewerker meenemen. Ook dan blijven de kosten  
€ 100,-. Voorwaarde is wel, dat de praktijk lid is van Atlas, Orego, Omnihis  
of VeGOM.

Er is plaats voor maximaal 450 congresdeelnemers.
De catering, lunch en diner zijn inbegrepen.

Aanmelden
Deelnemen aan het NedHIS & EZD 2017 congres kan alleen door opgave 
via de website www.nedhis-ezd-congres.nl. U vindt daar ook het complete 
programma en alle praktische informatie.

Het congres wordt georganiseerd door NedHIS en EZD. 
NedHIS is de koepel van gebruikersverenigingen van 
huisartsinformatiesystemen(HIS-sen). In NedHIS is 90% van de huisartsen 
verenigd. NedHIS vertegenwoordigt de gebruikersverenigingen in het 
overleg met gezamenlijke partners en onderhoudt contact met landelijke 
spelers in de zorg, zoals NHG, LHV, Nictiz, VZVZ, VWS en zorgverzekeraars.
EZD staat voor Elektronisch Zorgdossier en is een samenwerkingsverband 
tussen Erasmus MC, KNMP, NPCF en NHG.

Contactadres:  NedHIS | Eikeboom 21 | 4101 VA Culemborg
 Secretariaat@nedhis.nl | www.nedhis-ezd-congres.nl



PROGRAMMA

 09.00 – 09.30 | Ontvangst en registratie 

  We ontvangen u graag met een kopje koffie en gebak

 09.30 – 09.50 | Plenaire opening door prof.dr. P.J.E. Bindels

 09.55 –  10.45 | Workshopronde 1

 10.45 –  11.15  |  Pauze op de informatiemarkt

 11.15 – 12.05  |  Workshopronde 2

 12.10 – 13.10  |  Ledenvergaderingen Atlas, Orego, OmniHis en VeGOM   

  (huisartsen)

    |   Workshopronde 3: voor overige deelnemers

 13.10 – 14.10  |  Lunchpauze op de informatiemarkt 

  Tijdens de pauze geven diverse standhouders een workshop

 14.10 –  15.00  |  Workshopronde 4

 15.05 –  15.55  |  Workshopronde 5

 15.55 –  16.25  |  Pauze op de informatiemarkt

 16.25 – 17.05 |  Keynote Pim Valentijn

 17.05 – 17.15 |  Sluiting door drs. L. van Rooijen

 17.15 – 18.30 |  Walking dinner 

Op woensdag 22 maart 2017 vindt voor de 26ste keer hét congres voor 
huisartsen, assistentes, praktijkondersteuners en overig praktijkpersoneel 
plaats. Dit jaar keuze uit maar liefst 30 workshops die te maken hebben met 
de workflow in de huisartsenpraktijk. Zo zijn er natuurlijk weer de workshops 
waarin tips en trucs en nieuwe ontwikkelingen aan de orde komen van de 
HISsen: CGM Huisarts, Medicom, MicroHIS, OmniHis en Promedico.   
Deze workshops zijn ieder jaar een groot succes. 

Verder o.a.:
• Een interactieve workshop Het HIS en praktijkaccreditatie, wat kun je 

allemaal uit het HIS halen! 
• Hoe moet de patiënt toegang krijgen tot zijn of haar dossier?  

Alles hierover in de workshop Toegang patiënt tot dossier.
• Benieuwd naar ervaringen van anderen met betrekking tot het 

uitwisselen van informatie? Dan is de workshop Informatie delen via 
één regioportaal een goede keuze. 

• En in deze tijd van privacygevoelige informatie, hoe ga je om het beheer 
van patiëntgegevens? Wat moet je doen in het kader van datalekken. 
Schrijf je in voor Omgaan met patiëntgegevens in de praktijk,  
Handreiking datalekken, Inzicht in de praktijk en Veilig 
postbussenverkeer.

• Discussieer mee over de invulling van het individueel zorgplan. 
• Hoe zit het met de registratie van data en het gebruik voor 

wetenschappelijk onderzoek? Ontdek het bij de IPCI quiz.
• Last but not least: workshops over de stand van zaken rond de 

Medicatieafspraak; over het Elektronisch patiëntendossier en over  
de Richtlijn informatie-uitwisseling huisarts-medisch specialist.

Het congres is geaccrediteerd voor huisartsen, doktersassistentes en 
praktijkondersteuners.

Uitgebreide informatie op www.nedhis-ezd-congres.nl


