Online inzage in medisch dossier
Medicom | MGn | OPEN | WABVPZ
Wetgeving per 1 juli 2020 heeft invloed op uw werkwijze binnen Medicom en MGn.
In dit overzicht leggen wij de belangrijkste wijzigingen voor u uit.
Meer informatie over de WABVPZ en OPEN vindt u op onze FAQ-pagina.

Correspondentie Comment-dots
Documenten zullen vanuit het documentbeheer (al dan niet in batch) handmatig naar
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MGn kunnen worden gepubliceerd. Op termijn moet correspondentie automatisch
gedeeld kunnen worden. PharmaPartners volgt hiervoor de landelijke ontwikkelingen.
Zodra duidelijk is wanneer dit gerealiseerd kan worden, informeren wij u hier over.

Episodes file-alt
Episodes kunnen, net als nu, initieel vanuit het 'Vrijgeven episode'-scherm vrijgegeven
worden. Actuele episodes (met en zonder attentiewaarden) en afgesloten episodes met
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attentiewaarden zullen conform de richtlijn van Online inzage in H-EPD standaard
aangevinkt staan in het episodescherm. Met één muisklik worden deze gedeeld met MGn.
Door het handmatig uitschakelen van deze optie blijft het mogelijk om episodes uit te
sluiten.

E&P-regel ADDRESS-BOOK
Mits de functionaliteit in het zorgverlenersportaal is ingeschakeld en het dossier van een

3

patiënt is vrijgegeven, worden per 1 juli 2020 alle E&P-regels onder een vrijgegeven
episode automatisch naar MGn overgezet. Als een episode niet wordt gedeeld, worden de
E&P-regels ook niet gedeeld met MGn.

Diagnostisch Dossier laptop-medical
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Mits de functionaliteit in het zorgverlenersportaal is ingeschakeld en het dossier van een
patiënt is vrijgegeven, worden diagnostische waarden (bloeddruk, lengte en gewicht) over
de afgelopen veertien maanden automatisch met MGn gedeeld.

Toegangslogboek USER-SECRET
Onder 'Dossier opslaan' kan de patiënt binnen MGn een overzicht van de toegangslogging
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genereren. Hierdoor heeft de patiënt inzicht in wie binnen Medicom of Pharmacom het
dossier heeft ingezien. Uit privacyoverwegingen toont het logboek enkel de functie van
desbetreffende medewerker. De naam van de verantwoordelijke arts is wel zichtbaar.

Kopie medisch dossier COPY
Al meerdere jaren heeft een patiënt recht op een kopie van zijn of haar gehele medische
dossier. OPEN specificeert dat dit nu ook digitaal mogelijk moet zijn. Als de patiënt hier
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om vraagt, kan het medisch dossier vanuit Medicom gekopieerd worden naar MGn. Deze
kopie is gebaseerd op het EPD-overdrachtsbericht. Het is niet mogelijk om via MGn een
aanvraag voor een kopie van het medisch dossier in te dienen. Dit kan alleen op reguliere
wijze; tijdens een (e-)consult of aan de balie.

Wat blijft ongewijzigd?
Los van de genoemde wijzigingen blijven een aantal zaken ongewijzigd, namelijk het delen van:
•
•

Actuele medicatiestatus

Intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA's)
•

Laboratoriumresultaten

Voor het delen van laboratoriumresultaten zal toelichting voor de patiënt vanaf de
eerste Medicom-release na 1 juli 2020 optioneel worden.

Meer informatie
Op onze website en het klantenportaal vindt u alle informatie over de nieuwe wetgeving en OPEN.

