De oplossing voor
bedrijfsartsen

MEDISCH DOSSIER VAN ARTSENAPPLICATIE

Een volle agenda met consults voor de hele
dag, een waslijst aan taken die afgevinkt
dienen te worden en documenten die correct
ingevuld moeten worden, plus daarnaast ook
nog voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving
terwijl je eigenlijk gewoon jouw cliënten in de
ogen wilt kijken en er voor hen wilt zijn.
Klinkt dat herkenbaar? Het is in ieder geval wel het
verhaal dat wij van veel bedrijfsartsen horen. Als
bedrijfsarts kun je er niet omheen, het bijhouden
van medische dossiers. Met de huidige wet- en
regelgeving is dat een hele tour. Daarnaast hebben je cliënten ook recht van inzage in hun eigen
dossier.
Met een wet die steeds strikter wordt en een steeds
hoger wordende werkdruk, wordt het er niet
eenvoudiger op. Onvia heeft daarom een nieuw
medisch dossier ontworpen om je niet alleen te ontlasten als het gaat om de werkdruk en het voldoen
aan de nieuwe wet- en regelgeving, maar die je
ook in staat stelt om je cliënten weer in de ogen te
kijken en hen te begeleiden naar en zo snel mogelijke reïntegratie in het werkende leven. Maak kennis
met Artsenapplicatie.
Onvia Verzuim

CLIËNTEN:
JOUW BELANGRIJKSTE GOED
Je wilt er zijn voor je cliënten, wat kan
hij/zij nog doen en hoe kun je er met jouw
adviezen samen voor zorgen dat de werknemer weer zo snel mogelijk kan
re-integreren op de arbeidsmarkt. Hierbij wil
je de cliënt recht in de ogen kijken en is luisteren naar je cliënt het belangrijkste goed.
Daarbij zit je niet te wachten op ellenlange
procedures, meerdere schermen en talloze
handelingen. Bij Artsenapplicatie snappen we
dat je er voor je cliënt wilt zijn, daarom hebben we een eenvoudige en
toegankelijke oplossing voor jou als
bedrijfsarts.

www.onvia.nl

GDPR-PROOF
Vanaf 25 mei 2018 is
de nieuwe Europese
wetgeving rondom
persoonsgegevens in
werking getreden.
Deze GDPR (of AVG
in het Nederlands),
heeft grote impact op
je werkzaamheden. De
wet legt daarnaast meer
nadruk op de verantwoordelijkheid van organisaties
om aan te tonen dat zij zich
aan de regels houden.
Artsenapplicatie helpt je om aan
alle eisen van deze nieuwe wet te
voldoen! Zo hebben we al een twee-factor
authenticatie mogelijkheid voor het inloggen, geven we aan dat medische termen
niet toegestaan zijn en ben je in staat om
rollen aan te maken zodat alleen werknemers die privacy gevoelige gegevens
mogen inzien toegang hebben.
Met Artsenapplicatie hoef jij je dus geen
zorgen te maken over wet- en regelgeving
en kun jij je volledig op je core business
concentreren.
EENVOUD STAAT VOOROP
Om jouw dag zo efficiënt mogelijk in te
richten én om zo min mogelijk tijd kwijt te
zijn met je administratie hebben wij Artsenapplicatie zo ingericht dat het je werk
eenvoudiger zal maken:
• Alle data die je nodig hebt voor een
gesprek met een cliënt en de afhandeling daarvan staat op één plek in het
systeem;
• Alle UWV-formulieren geïntegreerd en
met één druk op de knop overdracht
naar het UWV geregeld;
• Directe terugkoppeling naar werkgever over uw advies,
status verzuim en eventueel aanvullende informatie;
• Data wordt veilig opgeslagen (15 jaar)
en is, geheel volgens GDPR voorschrift,
te verwijderen en anonimiseren;
• Je eigen sjablonen zijn te gebruiken,
dus een koppeling met MS Word;
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‘Artsenapplicatie helpt je
om aan alle eisen van deze
nieuwe wet te voldoen!’

•
•

Agendafunctie biedt de mogelijkheid
om werkgever te laten plannen en
vraagstelling te plaatsen;
Je secretaresse doet agendabeheer
zonder medische toegang.

Naast het feit dat je meer tijd hebt voor je
cliënt, zul je ook tijdsbesparing ervaren bij
alle administratieve handelingen. Je kunt
verrichtingen vastleggen en met één druk
op de knop genereer je een factuur voor
de werkgever.
MEER INFORMATIE
Wil je meer informatie of wil je
Artsenapplicatie voor jouw organisatie
aanvragen?
Kijk dan op:
www.onvia.nl/artsenapplicatie of
bel 085 - 051 00 01.
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