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Beste MicroHIS gebruiker, 
 

Doelgroep 
Dit servicebericht is bedoeld voor alle huisartsenpraktijken die werken met MicroHIS. 
 

Omschrijving 
De Minister van Medische zorg heeft op 16 juni 2021 in de Staatscourant bekend gemaakt dat de deadline 
voor regionale coalities voor het realiseren van online inzage door patiënten door ontsluiting van gegevens 
naar PGO’s  is uitgesteld van 1 juli 2021 naar 31 augustus 2021. Dit betekent dat het aansluitingsproces 
met MicroHIS wel gewoon doorgang zal vinden, zodat iedereen voor 31-08-2021 aangesloten is.  
 

Administratieve zaken om aansluiting te kunnen regelen 
Zoals wij in diverse Service berichten hebben aangegeven dienen de volgende zaken geregeld te zijn om 
uw praktijk aan te kunnen sluiten.  
 

1. U heeft in MicroHIS de nieuwe verwerkersovereenkomst getekend.  
2. U heeft in MicroHIS aangegeven wat de zorgaanbiedersnaam is.  
3. U heeft de akkoordverklaring TVS getekend en naar ons opgestuurd.  

 
De eerste voorwaarde is dat de update naar MicroHIS 15.4.3 verwerkt is, anders zijn de eerste twee 
onderdelen nog niet beschikbaar. 
 
Het MicroHIS Service centre ontvangt veel verzoeken om te controleren of de praktijk aan deze 
voorwaarden heeft voldaan. Helaas is het niet mogelijk deze vragen te beantwoorden. Dit is echt de 
verantwoordelijk van de praktijk zelf.  
 
U kunt de volgende controles uitvoeren om te zien of punt 1 en 2 uitgevoerd zijn: 
Ad 1. U kunt als volgt controleren of de nieuwe verwerkersovereenkomst is getekend: 
 Via Systeembeheer – menu links Systeemgegevens – tabblad Toegang.  

Wanneer er meerdere praktijkhouders zijn in de praktijk is het mogelijk dat een van uw collega’s de 
overeenkomst heeft getekend. Er hoeft per praktijk één keer een AVG getekend te worden.  

Ad 2. U kunt de Zorgaanbiedersnaam als volgt controleren: 
Via Systeembeheer – menu links Praktijk – tabblad Externe koppelingen. Onder in het scherm 
staat de Zorgaanbiedersnaam. Wanneer het veld leeg is moet u contact opnemen met het 
MicroHIS Service centre. Er is dan aangegeven dat de praktijk geen Zorgaanbiedersnaam 
gebruikt. Wanneer er meerdere praktijkhouders zijn in de praktijk is het mogelijk dat een van uw 
collega’s de Zorgaanbiedersnaam heeft vastgelegd. Er hoeft per praktijk één keer een 
Zorgaanbiedersnaam vastgelegd te worden.  

Ad 3. Op 19-05-2021 is er een Service bericht verstuurd met de akkoordverklaring TVS. Wanneer u 
twijfelt of u deze verklaring al heeft getekend en geretourneerd naar 
microhisinfo.hg.nld@dedalus.group, dan kunt u dit nogmaals doen. Wanneer er geen getekende 
verklaring teruggemaild is ontvangt u hiervan een reminder op het moment dat uw praktijk 
aangesloten zal worden.  

 

Vragen naar aanleiding van dit Service bericht? 
Hebt u vragen of opmerkingen schroom dan niet contact op te nemen met het MicroHIS Service Centre. 
Op het Extranet kunt u altijd het Laatste nieuws volgen.  
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