Automatische melding positieve
testuitslag aan huisartsen
Maart 2021 - Vanaf eind deze maand ontvangt u ook geautomatiseerd een melding wanneer
uw patiënt positief getest is op COVID-19. Wij leggen u graag uit hoe dit proces vanuit de GGD
naar uw praktijk is ingeregeld, hoe u deze meldingen ontvangt en welke informatie deze
meldingen bevatten. Er zijn veel overeenkomsten met de vaccinatiemeldingen en een aantal
verschillen. U leest het in deze factsheet.

Bericht in het Huisarts Informatie Systeem (HIS)
Wanneer uw patiënt positief is getest op COVID-19,
ontvangt u automatisch een bericht dat in uw HIS op
praktijkniveau binnenkomt. Dit doen wij alleen wanneer
uw patiënt toestemming heeft gegeven om de positieve
testuitslag of de vaccinatie aan u te melden.

Toestemming online en via het callcenter
Burgers worden online en via het callcenter om
toestemming gevraagd om de positieve testuitslag door
te sturen naar zijn of haar huisarts. Geeft iemand geen
toestemming, dan worden er geen gegevens gedeeld
met u. Net als met de vaccinatiegegevens het geval is.

Doel melding positieve testuitslag
Wanneer u dit bericht in uw HIS ontvangt, weet u of een
patiënt die uw praktijk bezoekt recent positief is getest.
Het blijkt namelijk dat patiënten dit niet altijd zelf
doorgeven. Daarnaast kan u proactief handelen bij
patiënten met onderliggend lijden.

Meldingsproces
Dit proces werkt hetzelfde als bij de vaccinatiemelding.
Bij een positieve test van uw patiënt wordt in het
dataplatform van GGD gecontroleerd of uw patiënt
toestemming heeft verleend voor het doorsturen van
deze meldingen. Vervolgens wordt op basis van de
persoonsgegevens van de patiënt automatisch bepaald
bij welke huisarts een patiënt is ingeschreven.

Nadat deze gegevens in het systeem aan elkaar
gekoppeld zijn, wordt een (Edifact) bericht automatisch
opgesteld en afgeleverd bij Enovation. Vanuit Zorgmail
wordt het bericht geadresseerd en verstuurd naar uw
praktijk. U ontvangt het bericht in uw HIS, op
praktijkniveau. Het systeem werkt vooralsnog alleen voor
mensen van wie het BSN bekend is. Heeft iemand geen
BSN of is deze niet doorgegeven, dan wordt er ook geen
bericht verstuurd.

Welke informatie bevat het berichten met de positieve
testuitslag?
Bij het bericht met de positieve testuitslagen worden de
volgende gegevens vermeld:
•
BSN
•
Geboortedatum
•
Naam
•
Datum testuitslag
•
Het positieve resultaat
•
Merk/type van de test

Hoe ontvangt u de berichten met de positieve
testuitslagen?
U ontvangt een MEDLAB-bericht dat eerst terechtkomt in
de inbox van uw HIS. U kunt dan actief zien dat er een
melding is binnengekomen. Met één druk op de knop
voegt u de bijgevoegde data aan het juiste
patiëntendossier toe. Dit is dus iets anders dan de
vaccinatiemelding, die als een MEDREC-afleverbericht
wordt aangeleverd.
Als u hier vragen over hebt, kunt u deze stellen aan uw
leverancier.

Hoe weet u of de koppeling werkt?
De koppeling werkt exact hetzelfde als bij de
vaccinatiemeldingen. De berichten worden gedurende
de dag verzonden en kunnen ieder willekeurig moment
aankomen. Het kan ook gebeuren dat u een dag geen
berichten ontvangt. Dit betekent niet dat het systeem
niet goed werkt. Vanuit GGD GHOR Nederland wordt de
werking van het systeem actief gemonitord. Wanneer er
onverhoopt problemen ontstaan en berichten niet
aankomen, wordt daar direct op gehandeld. Uiteraard
informeren we u
wanneer dit het geval is. Dit proces richten we nog in
met LHV.

Hoe vaak ontvangt u een bericht?
De frequentie van de berichtgeving hangt af van hoe
groot een praktijk is en hoe de pandemie verloopt. Het
zal variëren van enkele meldingen per week tot
maximaal 10 meldingen per dag.

Veiligheid van de koppeling
We hebben de koppeling met de grootst mogelijke zorg
ingericht en getest. Er is een uitgebreide test gedaan op
de technische veiligheid van het systeem (een
zogenaamde pentest). Daarnaast is ook op het gebied
van privacy en databeveiliging een grondig assessment
gedaan en de gehele keten goedgekeurd. Voor de
berichtgeving werken we samen met partijen die ruime
ervaring hebben en de hoogste standaarden hanteren.

Meer informatie
•

•

Heeft u vragen over de verwerking van de berichten
in uw Huisartsen Informatie Systeem? Neem dan
contact op met uw leverancier.
Zijn er problemen met de berichtgeving? Neem dan
contact op met de support afdeling van Enovation.

