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üCommunicatie op basis van de veilige netwerken die
gebruikt worden door huisartsen en ziekenhuizen

VOORDELEN
EDIFACT
STEKKER ONS

üVanuit ONS kunnen communiceren met het Huisarts
Informatie Systeem (huisarts hoeft dus niet ergens
anders in te loggen).
üInformatie zichtbaar in ONS, in de App en in Caren.
üPrivacy geregeld door Push verkeer en gebruik vanuit
ONS en Huisarts Informatie Systeem
üTe gebruiken voor de inhoudelijke zorg (communicatie
rondom een cliënt), als ook om de processen te
verbeteren door bv een uitvoeringsverzoek
elektronisch te ontvangen.
üVersturen en ontvangen

üVan huisartsen naar thuiszorg:
üZorginhoudelijke communicatie door middel van vrije tekst
üUitvoeringsverzoeken MSVT
üBrief indicatiestelling terminale zorg
üELV

GEBRUIK;
VOORBEELDBERICHTEN

üVan thuiszorg naar huisarts:
üZorginhoudelijke communicatie door middel van vrije tekst
üBericht in zorg genomen van een cliënt;
üBericht substantieel wijziging zorg;
üGewicht, Bloedruk of Glucose
üVan Laboratorium naar Intramuraal:
üLab als PDF met zetten acties deskundigheid

CONCEPT
‘EDI STEKKER’

VERSTUREN
BERICHT
VANUIT
CLIËNTDOSSIER

ONTVANGEN
BERICHT
IN HIS

Thuiszorg BV

VERSTUREN
BERICHT
VANUIT HIS

Ontwikkeling bij mevrouw …

Hoe vinden jullie dat het……

ONTVANGEN
BERICHT
IN ONS

PRIVACY

Van Push-verkeer is sprake bij verzending van
Persoonsgegevens door een Brondossierhouder aan
een of meerdere specifieke Zorgaanbieder(s) die een
(beoogde) Behandelrelatie heeft/hebben met de
Betrokkene. Indien sprake is van een Behandelrelatie
kan op grond van artikel 457 lid 2 Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo)
worden uitgegaan van veronderstelde toestemming.
Hiermee wordt een uitzondering gemaakt op het
algemene uitgangspunt dat toestemming van de
Betrokkene dient te worden verkregen.
Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de
Zorg, November 2014, zie:
http://www.samenwerken.it/gedragscode-egiz.html

Implementatie communicatie ONS met HIS
Voordat de koppeling tussen ONS en Huisarts Informatie Systemen kan worden gebruikt,
moeten er een aantal zaken geregeld worden in ONS, in de koppeling en tussen de
zorgverleners.

Handleiding communicatie ONS met huisarts

ONS

Om berichten te kunnen versturen en ontvangen moet de optie Keten Communicatie
worden aangezet. Dit is een globale instelling in ONS voor alle gebruikers die toegang tot
het cliëntdossier hebben. Hiermee ontstaat er de ruimte in het dossier van ONS om de

Voorbereidingen

Gebruik

berichten te registreren en ontvangen

Voordat de koppeling gebruikt kan worden moeten er eenmalig een aantal zaken worden
ingericht, deze staan beschreven in een andere handleiding te downloaden via

Alle huisartsen moeten een geldige

www.samenwerken.it

AGB code hebben. De AGB code’s
zijn zichtbaar bij externe

In ONS kunnen berichten worden verstuurd naar de huisarts van de cliënt via een veilige

zorgverleners. Deze AGB code’s

koppeling met het Huisarts Informatie Systeem. Ook kunnen er berichten worden

moeten gekoppeld worden aan de

ontvangen.

IMPLEMENTATIEEN GEBRUIKERSHANDLEIDING
OP 1 A4

Huisarts bij cliënt vastleggen
Om een bericht te kunnen

Edifact adressen door Samenwerken.it.

Certificaat

versturen moet de juiste

Samenwerken.it via Zelf Service Portaal. Het certificaat dat Samenwerken.it dan oplevert

vastgelegd. Er mag één huisarts

moet door de Klant via een support ticket worden aangeleverd bij Nedap, zodat het op de

worden vastgelegd, anders weet

ONS omgeving geïnstalleerd kan worden. Samenwerken.it zal de koppeling dan testen

de koppeling niet waar het
worden.

certificaat. Vraag daarvoor een code aan bij Nedap onder vermelding van ‘koppeling HIS
Samenwerken.it’ en de betreffende omgeving. Geef de ontvangen code door aan het

huisarts bij de cliënt worden

bericht naar toe gestuurd moet

Er moet een VPN opgezet worden tussen ONS en Samenwerken.it door middel van een

Edifact postbus

Voor het versturen en ontvangen van Edifact berichten is een Edifact postbus van VANAD
Enovation noodzakelijk. Samenwerken.it heeft de gebruikersnaam en het wachtwoord
nodig om de postbus te kunnen gebruiken. Tijdens de implementatie kunnen deze
gegevens worden aangeleverd in het veilige Zelf Service Portaal. Samenwerken.it zal de

Versturen berichten

koppeling instellen en testen met Vanad Enovation.

Alle berichten staan in het

Voordat de berichten uitgewisseld worden met de huisartsen, moet de juiste edifact-

dossier van de cliënt onder

postbus per huisarts in de koppeling geconfigureerd worden. Dit regelt Samenwerken.it

ketencommunicatie. Type een
bericht in het venster en sla de
tekst op. Het bericht wordt nu

Afstemmen huisartsen

worden afgesproken wanneer welke informatie via de koppeling gecommuniceerd wordt.
Begin simpel en voorkom een overflow in de postbussen.

naar de huisarts van de cliënt
gestuurd.

En het belangrijkste van de implementatie is de afstemming met de huisartsen. Er moet

Vragen?

Neem voor vragen contact op met de helpdesk op 085-7732040 of raadpleeg de
informatie op het Zelf Service Portaal. Mailen kan op support@samenwerken.it .

Ontvangen berichten
De berichten van de huisarts komen in het dossier onder Keten Communicatie en zijn dus
zichtbaar in de overdracht en ook in de App

Implementatiehandleiding berichten ONS HIS V1.0.docx

Gebruikershandleiding berichten ONS HIS V1.0.docx

Eenmalig:
 € 1500,- voor technische implementatie
 Aanvullend: consultancy (door bv Implementatiepartners ONS)

PRIJZEN

Jaarlijks:
 € 0,16 per cliënt per maand
 Per kwartaal factureren op basis van een gemiddeld
afgesproken aantal cliënten
 Contract met Samenwerken.it
 Minimaal een jaar, daarna per maand opzegbaar

VRAGEN &
INFORMATIE
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