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Nieuwsbrief
In verband met de nieuwe AVG- maatregel is onderstaande informatie
van groot belang.
Het versturen van clientgegevens door de praktijk gebeurt alleen nog :
o Met schriftelijke toestemming van de cliënt. Hiervoor wordt een
toestemmingsformulier gebruikt wat de cliënt dient te ondertekenen.
o Via zorgmail:
Via zorgmail kan er veilig gecommuniceerd worden met andere
zorgmailgebruikers. Naar gewone mailadressen kan ook vanuit zorgmail
berichten verstuurd worden: de ontvanger van de mail krijgt dan een
eenmalige code toegestuurd, waarmee het bericht te openen en te lezen
is. Let wel op: het kan maar een beperkte tijd gelezen worden, dus de
ontvanger dient het bericht op te slaan of te printen.
Via datzelfde bericht kan de ontvanger (die geen zorgmail heeft) toch
beveiligd antwoord geven: weer dmv invoer van een code.
De secure mail (zorgmailadressen) van de praktijk zijn:
- ergotherapiepraktijklidwienarts@zorgmail.nl
- lja.arts@zorgmail.nl
af.kusters@zorgmail.nl
k.bakker3@zorgmail.nl
o Naar huisartsen blijven de cliëntrapportages via zorgmail verstuurd
worden. (EDI mail: 500048034@lms.lifeline.nl )
Naar specialisten in de ziekenhuizen wordt het afsluitend verslag op hun
verzoek, uitsluitend per gewone post verzonden.
o Snelle, korte communicatie kan ook via de Siilo app.
(zoeken op naam: Lidwien Arts, Karin Kusters, Kim Bakker).
Dit is een beveiligde app. Informatie wordt slechts 30 dagen bewaard.
Voor niet-clientgebonden berichten: mail naar:
info@ergotherapie-nijmegen.nl
lidwien@ergotherapie-nijmegen.nl
karin@ergotherapie-nijmegen.nl
kim@ergotherapie-nijmegen.nl

 De privacyregeling is vanaf 22 mei te vinden op de website.


Het jaarverslag van 2017 is eindelijk afgerond. Deze keer een cijfermatig
overzicht, waarvan hieronder een kleine indruk.
Meer praktijkcijfers vind je op:
www.ergotherapie-ijmegen.nl/uploaded/2017%20in%20cijfers.pdf
Clientgroep: In 2017 zijn er met 454 cliënten geweest, verdeeld over de 3 ergotherapeuten.
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Verwijzers:
huisartsen Nijmegen
HAP Sint Agnetenweg
MC Oud West
HAP Brakkkenstein
WGC Lindenholt
GHC de Brug
HAP Sint Jacobslaan
HAP het Meijhuis
HAP de Schakel
Hatertse HOED
HAP Daniëlsplein
MC Nijmegen Oost
UMC Heyendael
overig Nijmegen
Malden/Molenhoek
Vuursteen
Kroonsteen Boven
Kroonsteen Beneden
Overasselt
Mook
overig regio
specialisten
directe toegang cliënten
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Tel: 06 - 36496772
info@ergotherapie-nijmegen.nl
www.ergotherapie-nijmegen.nl

60

70

