
Digibeurs

Digitalisering in de zorg: 

nieuwe ontwikkelingen en de meerwaarde voor uw praktijk.

Op de Digibeurs kunt u uw kennis over diverse digitaliseringsonderwerpen bijspijkeren

tijdens enkele workshops. Daarnaast laten wij u zien welke mogelijkheden digitalisering

biedt. Verder kunt u zich door ICT leveranciers vrijblijvend laten informeren over hun

producten en/of diensten en direct uw vragen stellen. Tenslotte is er gelegenheid uw

collega zorgverleners te ontmoeten en ervaringen te delen over hoe u digitalisering in

uw praktijk toepast.

Het programma

16:30 - 17:30 uur

17:30 - 18:00 uur

18:00 - 18:45 uur 

18:45 - 19:30 uur

19:30 - 20:15 uur

20:15 - 20:30 uur

20:30 - 21:15 uur

21:15 uur 

Inloop met klein buffet

Plenaire opening

Workshop ronde 1

Beursvloer open

Workshop ronde 2

Wisselen van workshop

Workshop ronde 3

Plenaire afsluiting.

Tijd
16.30 - 21.15 uur

Locatie
World

Horticenter,
Europa 1,
Naaldwijk

Doelgroep
Huisartsen, 

Praktijkondersteuners,
Praktijkmanagers, 

Apothekers,
Paramedici

Datum
Donderdag
20 oktober 

2022

Praktische informatie

Voor meer informatie of vragen over de Digibeurs kunt u contact opnemen met ict@zel.nl

U kunt zich inschrijven en aanmelden voor de diverse workshops via deze link

Informatie over de diverse workshops leest u hieronder.

20 oktober 2022

mailto:ict@zel.nl
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=p23htS8v-0uN9zfS8ACN0bKn953iq3RMqN2EWsxo3HdUNEQyWEE2WEZFNUVYUFVXWk1DU0NUSkxaVC4u


Workshop CGM (ronde 1)

Wilt u weten hoe u efficiënt gebruik maakt van de nieuwe agenda, het nieuwe Deelcontactenscherm, de

(automatische) SMS-herinneringen en meer? Wilt u tips en tricks voor het dagelijks gebruik van MicroHis?

In deze workshop leert u over de nieuwe ontwikkelingen en functionaliteiten. Daarnaast is er ruimte om

uw vragen te stellen.

Workshop Promedico (ronde 1)

In deze workshop maakt u kennis met de Assistentenmodule en leert u hoe u gegevens ophaalt via

Projecten en Gegevenssets. Verder krijgt u informatie over de ondersteuning bij de verzending van de

brieven voor de griep- en pneumokokken via de Pro-mailservice.

Workshop Informatieveilig gedrag (ronde 1)

Hoe zorgt u voor goede en veilige informatievoorziening? Dat is best lastig in een tijd waarin de risico’s

voor het niet veilig houden van de gegevens van uw patiënten toenemen. De techniek is één, maar ook

gedrag van medewerkers blijkt een zwakke plek. Tijdens de workshop krijgt u van twee deskundigen

inspiratie om (nog) veiliger om te gaan met informatie, anderen hierin te stimuleren en dit in te passen in

de dagelijkse werkzaamheden.

Workshop Microhis (ronde 1)

Hoe maakt u het dagelijkse werken nog leuker en eenvoudiger met MicroHIS? Hoe maakt u optimaal

gebruik van de functies die MicroHIS biedt? Tijdens de tips en tricks workshop krijgt u antwoord op deze

vragen en meer en wordt u een MicroHIS expert.

Workshop Medicom (ronde 2)

Wij brengen u op de hoogte van de ontwikkelingen van MijnGezondheid.net en de MedGemak app.

Welke functionaliteiten zijn er en wat wordt er qua wet- en regelgeving van Medicom en zorgverleners

gevraagd? Uiteraard is er gelegenheid om uw vragen te stellen.

Workshop PGO (ronde 2)

Tijdens deze workshop ervaart u hoe een PGO werkt en wat het kan betekenen in uw praktijk en/of voor

uw patiënten.

Workshop Bibliotheek op recept (ronde 2)

Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met basisvaardigheden zoals lezen en schrijven,

rekenen en digitale vaardigheden. Deze vaardigheden kunnen een grote impact hebben op de gezondheid

van mensen. Tijdens de workshop maakt u kennis met het aanbod van de bibliotheken om de digitale

vaardigheden van uw patiënten te verbeteren. 

Workshop Toestemmingen regelen via Mitz (ronde 3)

Zoals u weet, is voor het elektronisch delen van medische gegevens vaak toestemming van de patiënt

nodig. Het bijhouden van die toestemmingskeuzes verliep niet soepel en daarom is een nieuw proces voor

het registreren van deze toestemmingskeuzes ontwikkeld. Tijdens de workshop maakt u kennis met Mitz

waarmee uw patiënten zelf hun keuzes kunnen invoeren en beheren.

Workshop Digitale vaardigheden (ronde 3)

Wilt u uw digitale vaardigheden verbeteren en daarmee met plezier sneller en effectiever

kunnen werken? Neem dan deel aan deze workshop waarin u leert hoe u uw praktijk

digivaardig maakt. 

De workshops


