Brief aan de wachtarts │juni ‘18
Beste wachtarts,
1. Sssttt… de wachtzaal luistert mee
In het kader van de GDPR willen we het bewustzijn rond het delen van patiëntengegevens
verhogen. Zo maken we ons personeel erop attent dat ze geen verslagen met patiëntengegevens
mogen laten slingeren maar vragen we ook discretie bij besprekingen in het onthaal.
2. Gebruik van vaccins op de wachtpost: niet zelf registreren aub
Indien je op de wachtpost een vaccin gebruikt vb. Boostrix, dan zal een van onze medewerkers
dit ingeven op vaccinnet, gelieve dit dus zelf niet te doen. Enkel zo kunnen we het overzicht van
onze voorraden goed bewaken.
3. Thermometers gaan op in rook
Dit jaar hebben we al meermaals thermometers moeten aankopen gezien deze blijkbaar
makkelijk verdwijnen. Check voor je vertrekt of je niet per ongeluk nog een thermometer op
zak hebt? Dankjewel!
4. Spellingsfoutjes in Mediris
Soms staan namen, adres of vaste huisarts niet correct gespeld in Mediris.
Dit kan je altijd zelf aanpassen. Hoe? Patiënt openen - via groene knop ‘Wachtdossier’ - update
patiëntengegevens. Je mag dit ook doorgeven aan de onthaalmedewerker, maar weet dat die
geen gegevens meer kan aanpassen eens het verslag is afgewerkt!
5. Aangepast huishoudelijk reglement
Zoals op de Algemene Vergadering vermeld, werd het huishoudelijk reglement voor de
wachtdienst door de geschillencommissie en de werkgroep wachtdienst geüpdatet. Je vindt het
HHR aan het prikbord in de eetruimtes van elke wachtpost en uiteraard ook op de HVG-site.
6. Reminder: aanvullen gegevens in Permamed – graag 2 telefoonnummers vermelden
Graag, indien mogelijk, in je fiche met privé-gegevens ook een tweede nummer vermelden (van
jezelf, je partner, …) waarop we je kunnen contacteren, als je tijdens de wacht op je gewone
wachtnummer niet bereikbaar bent.
Vanwege de werkgroep wachtdienst
Via deze brief houden we u op de hoogte van zaken mbt de wachtpost. Meer weten, suggesties of reageren?
Contacteer: Ann Bonte │ wachtpostcoördinator │Huisartsenvereniging Gent │ ann.bonte@hvg.be
Deze en voorgaande brieven kan u ook terugvinden op de HVG-site www.hvg.be/briefaandewachtarts.

