Praktijkwijziging

Een soepele
overgang

De grote Pro van Promedico

U en uw praktijk nóg beter laten werken. Nog meer gefocust op de beste zorg en
de beste dienstverlening voor uw patiënten. Dat is waarvoor wij alles in het werk
stellen. De grote Pro van Promedico. Met als belangrijkste uitgangspunt: het is beter
voor iedereen. Voor u, uw naaste collega’s, uw patiënten en de maatschappij. Vanuit
die gedachte helpen wij u graag met een soepele overgang bij een praktijkwijziging.

Laat u ontzorgen bij een praktijkwijziging

Een wijziging in de rechtsvorm van een praktijk komt met regelmaat voor. Een praktijk splitst
zich of twee praktijken voegen zich juist samen. Uw solopraktijk breidt zich uit met een tweede
of zelfs met een derde huisarts. Of u gaat na tientallen jaren zorgverlening genieten van uw
pensioen en een andere huisarts neemt uw praktijk over. In elk van deze situaties moet de
praktijk van het huisartsinformatiesysteem (HIS) gebruik kunnen blijven maken. Welke wijziging
er ook plaatsvindt, wij ondersteunen u bij iedere stap. Zo blijft het HIS alle zorgverleners
probleemloos ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden.
Strakke coördinatie

Kennismaking met het HIS

Bij een praktijkwijziging komt meer kijken dan gebruikers
toevoegen aan of verwijderen uit het HIS. Heeft u bijvoorbeeld
gedacht aan de communicatie met VECOZO, het LSP, ION en
OZIS Ketenzorg? Afhankelijk van het type praktijkwijziging en de
wensen van de huisarts(en), moeten zogenoemde koppelingen
met andere systemen ook aangepast worden op onder andere
het KvK-nummer en de AGB-code(s). En dat is vaak complexer
dan u denkt. Gelukkig doen wij dit regelmatig en weten wij precies
wat er geregeld moet worden voor uw praktijk.

Het is goed mogelijk dat meerdere zorgverleners na de praktijkwijziging voor het eerst met het HIS van Promedico gaan werken.
Een goede start is essentieel voor optimaal gebruik van het
systeem. Bovendien profiteren de andere medewerkers uit de
praktijk tegelijkertijd van een opfriscursus en handige tips & tricks.
Onze docenten maken de zorgverleners met enthousiasme
vertrouwd met het HIS. Dit doen zij in uw praktijk, op een moment
dat het u uitkomt.

Overzichtelijke actielijst
Wij ondersteunen u zoveel mogelijk bij de continuïteit van het
HIS tijdens een praktijkwijziging. Maar er zijn een aantal dingen
die alleen u kunt regelen. Voorbeelden zijn het aanvragen van
een KVK-nummer en een AGB-code. Om u overzicht te bieden
over welke acties u en welke acties Promedico uit moet voeren,
voorzien wij u van een heldere actielijst. Met behulp van deze
lijst hebben we alle deadlines scherp, zodat de wijziging op de
door u gewenste datum doorgevoerd kan worden en uw
patiënten de benodigde zorg blijven ontvangen.

De Pro’s van de dienstverlening op een rij
Stap-voor-stapbegeleiding
Continuïteit in het gebruik van het HIS
Duidelijke actiepunten
Optionele mailing aan uw patiënten
Optionele opleiding in uw praktijk

Berichtgeving patiënten
De vertrouwensband met uw patiënt is erg belangrijk. Duidelijke
communicatie levert hier een grote bijdrage aan. Bij een praktijkwijziging is het daarom aan te bevelen uw patiënten tijdig op de
hoogte te stellen. Wij hebben veel ervaring met het verzenden
van mailingen en wij verzorgen dan ook graag tegen laag tarief
de berichtgeving over uw praktijkwijziging. Uw patiënten weten
dan waar ze aan toe zijn.

promedico.nl

Meer weten?
Vindt er in uw praktijk een wijziging plaats? Bel (030) 601 66 16 of
mail naar verkoop@promedico.nl. Wij helpen u graag!

