
Huisartsen via ZorgMail automatisch op de hoogte van 
COVID-19 vaccinaties & positieve testuitslagen

       Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact met ons op via info.nl@enovationgroup.com of +31 (0)88 8 366 366.

GGD GHOR Nederland heeft in het eerste kwartaal van 2021 in samenspraak met Enovation, HIS-leveranciers, Landelijke 

Huisartsen Vereniging (LHV), Stichting ION, VECOZO en Yenlo de geautomatiseerde ‘Huisartsen berichtgeving’ 

gerealiseerd. Via deze koppeling worden van patiënten, die hiervoor actief toestemming hebben verleend én beschikken 

over een BSN, meldingen geautomatiseerd doorgegeven aan alle huisartsen in Nederland.

In de week van 15 maart jongstleden is gestart met het versturen van vaccinatiemeldingen. Gevolgd door de positieve 

testuitslagen vanaf 19 april jongstleden. 

 

Aflevering berichten via ZorgMail

Voor de vaccinatiemeldingen wordt gebruikgemaakt van het MEDREC-afleverbericht (recept) en voor de positieve testuitslagen 

van het MEDLAB-bericht (laboratorium). Dit geeft huisartsen de gelegenheid om bij een vaccinatiemelding alert te zijn op 

eventuele bijwerkingen en bij een positieve testuitslag op eventueel onderliggend lijden. Het MEDREC-afleverbericht bevat 

informatie over het toegediende vaccin en het MEDLAB-bericht over het positieve resultaat en het merk of type van de test.

Alle huisartsinformatiesystemen (HISsen) beschikken sinds jaar en dag over een ZorgMail koppeling waarmee Edifact-berichten 

verstuurd en ontvangen kunnen worden. Enovation verstuurt de COVID-19 meldingen naar de praktijk AGB-code van de 

huisartsenpraktijk die zij aangeleverd krijgt vanuit de gerealiseerde ION-koppeling ‘Geautomatiseerd raadplegen actuele huisarts’. 

Vervolgens kunnen de huisartsen de berichten automatisch of met één druk op de knop verwerken in hun HIS.

Security & Privacy borging van de koppeling

De koppeling is door partijen met de grootst mogelijke zorg ingericht en getest. Dit is gedaan door het uitvoeren van een 

technische penetratietest waarbij getoetst is op het in de keten niet onrechtmatig toegang kunnen verkrijgen tot gegevens. 

Daarnaast heeft een privacy assessment plaatsgevonden waarmee kon worden vastgesteld dat alleen die medische 

persoonsgegevens worden verwerkt waarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is, zoals de toestemming en het BSN van de 

patiënt.

Waardevolle bijdrage

Enovation voelt zich vereerd om met ZorgMail – juist nu – deze toegevoegde waarde te kunnen leveren aan de zorg. Een branche 

waarin zij al meer dan 30 jaar actief is, en met bovengenoemde informatievoorziening, huisartsen in staat stelt tijdig de juiste 

patiëntenzorg te kunnen verlenen. Dit gaat ons allen aan. Dank voor dit vertrouwen.

Nieuwsartikel

mailto:info.nl%40enovationgroup.com?subject=

