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Taakopdracht projectgroep AVG Informatie Systeem (AVG-IS) 
  
Inleiding/aanleiding:  
Automatisering is binnen de NVAVG een onderwerp dat reeds lang op de agenda staat. Het is ook een grote wens van de AVG om 
een goed functionerend, op de AVG toegespitst, informatiesysteem te hebben (AVG-IS). Bij gebrek hieraan wordt er al tientallen jaren 
gebruik gemaakt van verschillende HIS-sen, die maar ten dele voldoen. Daarnaast worden in toenemende mate ECD’s gebruikt 
voor medische dossiervoering al dan niet voorzien van een medische module. Deze zijn in functionaliteit niet te vergelijken met een 
volwaardig EPD/HIS.  
Steeds vaker worden AVG’s binnen de instelling gevraagd een oordeel te geven over informatiesystemen/softwarepakketten die 
gebruikt zouden moeten worden voor het medisch dossier. Hierbij ontbreekt het bij de AVG aan kennis/kunde/financiën/tijd op dit 
gebied om een goede professionele afweging te kunnen maken. In BIG termen: niet bekwaam, dus niet bevoegd. Van de AVG wordt 
als amateur op dit gebied verwacht een oordeel te geven over een pakket waar die uiteindelijk professioneel aansprakelijk voor wordt.  
  
Om de AVG hierin te kunnen ondersteunen, zonder dat het deze tot certificeerder van softwarepakketten maakt, wil de projectgroep 
komen tot een Programma van Eisen (PvE) voor een AVG-IS.  
  
Taakopdracht:   
Kom tot een PvE voor een geautomatiseerd medisch dossier voor de AVG. Beschrijf hierin de volgende zaken:  

• Bepaal aan de hand van de werkprocessen van de AVG welke medische gegevens op welke manier geregistreerd moeten 
worden.   

• Draag zorg dat de gegevens in het AVG-IS gebruikt kunnen worden voor dataverzameling en daarmee wetenschappelijk 
onderzoek 

• Houdt hierin rekening met:  
o Het multidisciplinaire karakter van de AVG-zorg zoals beschreven in het visiedocument, waarvoor samenhang in enige 

vorm met ECD, EVS, HIS en/of planning/agendasystemen vereist kan zijn. 
o Informatie-uitwisseling met externen op beveiligde manier: apotheker, ziekenhuis, laboratorium, zorgverzekeraar, 

Zorgkantoor, Lareb, IGJ. 
o Faciliteren van complementaire medische zorg geleverd door huisarts en AVG 
o Het feit dat zowel intramurale als extramurale cliënten bediend zullen worden. 
o Papierloos werken 
o Ontwikkeling van nieuwe technieken van ondersteuning (denk aan NHGdoc voor huisartsen, Siilo en koppeling externe 

apparatuur zoals Nightwatch) 
Betrek hierbij de beroepsgroep via een klankbordgroep, stem af met de AVG-opleiding, de leerstoelen en waar mogelijk met externe 
partijen. 
  
Terugkoppeling en verslaglegging:  
De projectgroep doet jaarlijks verslag van haar activiteiten aan het bestuur middels de contactpersoon danwel met een delegatie in een 
bestuursvergadering. Jaarlijks wordt er een jaarplan geschreven en doet de projectgroep verslag van haar werkzaamheden aan de 
NVAVG-leden door middel van het jaarverslag. Overige berichtgeving kan verlopen via het TAVG en/of de website.  
  
Tijdsplanning:  
Opleverdatum eind 2020.  
   
Samenstelling:  
De projectgroep kiest uit haar midden een voorzitter.   
Voordracht van nieuwe leden vindt eveneens plaats aan het bestuur.  
  
Projectleider:   
Bart Elffers.  
Marjan Fischer, lid.  
Henk Hammelburg, adviseur IT   
  
Middelen:  
Voor secretariële ondersteuning kan gebruik worden gemaakt van het NVAVG secretariaat. Voor declaratie van overige kosten anders 
dan reiskosten is toestemming van het bestuur nodig. Reiskostenvergoeding per OV vindt plaats op basis van 2e klas of per auto. 
Waar mogelijk zal de projectgroep kijken naar subsidiemogelijkheden. 
 
 
Ondertekening: E.H. Coret 
  Voorzitter NVAVG  
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