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Elektronisch werken
De verzekeringsarts krijgt meer en meer te maken met
elektronisch werken. Voor de meesten onder ons een
groot voordeel waardoor het mogelijk wordt om effectiever en flexibeler te werken. De werkwijze wordt
voor velen van bovenaf geïmplementeerd, waarbij de
verantwoordelijkheden lijken te worden verstrooid. Hoe
de gegevens zijn opgeslagen of geborgd is dat nog wel
verantwoordelijkheid van de individuele verzekeringsarts? Tevens is de verleiding groot om naast elektronisch
werken ook elektronisch gegevens uit te gaan wisselen
met collega-verzekeringsartsen, behandelaren en ondersteuning want dat werkt nu eenmaal gemakkelijker en je
bespaart bovendien nog papier en porto’s. Dat er bij het
elektronisch werken rekening moet worden gehouden
met het medisch beroepsgeheim realiseert menigeen zich
wel, echter de mate waarin is voor iedereen een worsteling. Een nieuwe werkwijze brengt namelijk ook een nog
onontgonnen gebied ten aanzien van wet- en regelgeving
met zich mee zoals WBP en het beroepsgeheim. Wat de
actuele stand van zaken is, is voor velen geen alledaags
onderwerp van gesprek. Ook de richtlijnen zelf zullen snel
weer outdated zijn aangezien de technologie zich in een
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razend tempo blijft ontwikkelen. Toch is het van belang
zo nu en dan stil te blijven staan bij de eigen werkwijze
en hier kritisch op te zijn. Ik hoop dan ook van harte u
allen te mogen verwelkomen bij het wetenschappelijk programma van de NVVG voorjaarsledenvergadering:
Waar moet je op letten als je met elektronische dossiers
werkt?
Door: Dimitri Tokmetzis
Datum: donderdag 7 april 2016
Locatie: Hotel Houten - Hoofdveste 25, Houten
Aanvangstijd ledenvergadering: 14.30 uur, ontvangst
14.00 uur
Aanvangstijd wetenschappelijk programma: 16.30 uur
Maud Boiten, secretaris NVVG
Agenda
22 april

9:00 - 17:00 NVVG-WVV congres:
‘Is werken gezond?’

22-25 mei

ICLAM congres Maastricht

9-11 juni

EUMASS Congres Ljubljana
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