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MARKANTE MENSEN

Wim Jongejan, het ‘oliemannetje  van Orego’

‘Ik heb altijd al iets gehad met elek-
tronica en ik ben er niet bang voor’, 
zo begint Wim Jongejan te vertellen. 
‘Ik was in 1990 in Woerden dan ook 
de eerste huisarts die de overstap van 
de groene kaarten naar een digitale 
kaartenbak maakte. Later ging ik ook 
stukjes schrijven voor het MicroHIS-ge-
bruikersblad OrgIdee en vroeg Nico Zee 
mij om samen met hem hoofdredacteur 
te zijn.’ Verder schreef Jongejan jaren-

lang bijdragen voor de rubriek ‘Tips 
& Trucs’ voor SynthesHis en hielp hij 
mensen die tegen problemen aanlie-
pen telefonisch of op locatie. Omdat 
hij altijd alles weer draaiend krijgt, 
heeft hij inmiddels de bijnaam het 
‘oliemannetje van Orego’.
In 2007 is hij met zijn werk als huis-
arts gestopt, maar voor MicroHIS is hij 
nog steeds actief. ‘Ik wilde mijn kennis 
niet verloren laten gaan. Daarom schrijf 

ik handleidingen, geef ik cursussen en 
help ik mensen die tegen problemen 
aanlopen binnen MicroHIS.’

Dankbaar werk
‘Sinds ik met mijn praktijk gestopt ben, 
zijn er natuurlijk vele updates geweest. 
Die heb ik allemaal geïnstalleerd en be-
studeerd. Wat is er veranderd en welke 
bugs zijn er met deze versie opgelost? Al-
leen op die manier weet ik precies waar 
iemand die met een vraag belt het over 
heeft. Toch merk ik dat er zo langzamer-
hand gaten vallen. Veel situaties kan ik 
hier thuis nabootsen om te zien waar ie-

Hij was al lid nog voordat hij een computer had en hoewel hij 
geen praktiserend huisarts meer is, kunt u met vragen over de 
laatste update van MicroHIS nog altijd bij hem terecht: Wim 
Jongejan, alias het ‘oliemannetje van Orego’. Aan het eind van 
dit jaar stopt hij echter met zijn activiteiten voor de gebruikers-
vereniging Orego.  

CHRISTIE MANINTVELD
CHRISTIE@M-T-O.NL
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Oud voorzitter Orego Frank Garnier (rechts)  
en de huidige voorzitter Kees Kanters 

 (midden) overhandigen Wim Jongejan (links) 
een originele Italiaanse oliekan en bedanken 

hem voor zijn jarenlange inzet.
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VZVZ WINT HET LSP-BEROEP

Alle eisen van VP-
Huisartsen afgewezen

Elektronische gegevensuitwisseling via het LSP voldoet 
aan de eisen van de privacywetgeving. Aldus luidt de uit-
spraak die het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 8 
maart 2016 deed in het hoger beroep van VPHuisartsen 
tegen VZVZ. Het hof wees alle eisen van VPHuisartsen af.

EUGÈNE VAN DIEPEN
EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

Met deze uitspraak bevestigt het hof 
het vonnis van de rechtbank Midden-
Nederland van 23 juli 2014: het is 
voldoende dat een patiënt er eenma-
lig op voorhand toestemming voor 
geeft dat zorgaanbieders bepaalde 
onderdelen mogen inzien van de 
dossiers die huisartsen en apothekers 
van de patiënt hebben. Patiënten 
moeten er dan wel voor kunnen 
kiezen dat bepaalde informatie niet 
kan worden ingezien. Deze toestem-
ming op voorhand kan een gerecht-
vaardigde doorbreking opleveren 
van de geheimhoudingsplicht van de 
informatieverstrekkende zorgverle-
ner. Daarbij is het wel nodig dat de 
patiënt zijn toestemming uit vrije wil 
geeft, en dat de toestemming vol-
doende specifiek is en op voldoende 
informatie is gebaseerd.

Geen noodknop
Het huidige systeem dat VZVZ han-
teert bij het vragen van toestem-
ming voldoet aan deze eisen. Het 
hof merkt op dat VZVZ ervoor moet 
zorgen dat zodra het systeem daar 
klaar voor is, patiënten de mogelijk-
heid krijgen om bepaalde categorieën 
zorgaanbieders (medisch specialis-
ten in niet-spoedeisende situaties) 
van toegang uit te sluiten. Patiënten 
krijgen zo meer regie over de gege-
vensuitwisseling.

De voorzitter van de ledenraad van 
VZVZ, Adriaan Mol, vindt dat VZVZ 
glansrijk op alle punten in het gelijk 
is gesteld. ‘Het hof geeft ons de wind 
in de zeilen’, zegt hij, refererend aan 
de opmerking van het hof. ‘De VZVZ 
en de LHV willen een portal, zodat 
de patiënt zelf op elk moment zijn 
toestemming kan regelen en spe-
cificeren, ook in het weekend. Veel 
patiënten geven generieke toestem-
ming, maar willen ook specifieke 
toestemming geven – wie wel en 
wie niet en wat wel en wat niet. De 
huisarts heeft de opt-in dan niet meer 
op zijn bordje, hij moet nog wel het 
systeem open zetten. Een noodknop 
die het mogelijk maakt het dossier 
in noodsituaties te raadplegen, vind 
ik ongewenst. Een patiënt moet zijn 
dossier altijd op slot kunnen houden.’

De lichten op groen
‘Er is wat spannends aan de gang 
rond het LSP. We zijn hard aan de 
slag met het medicatiedossier. De me-
dicatieafspraak tussen de huisarts en 
de patiënt wordt los van de recept-
verstrekking gecommuniceerd aan de 
apotheek, waarnemer of specialist’, 
besluit Mol. ‘Door deze uitspraak van 
het hof staan alle lichten op groen 
om de medicatieoverdracht te ver-
beteren. De eerste pilots starten dit 
najaar.’ 

MARKANTE MENSEN

Wim Jongejan, het ‘oliemannetje  van Orego’

JUNI 2016 • SYNTHESHIS • 5

mand vastloopt, maar soms heb je toch 
echt een draaiende praktijk nodig. Dan 
gaat het bijvoorbeeld om een interactie 
met de apotheek of heb ik een AGB-code 
nodig. Ook laat mijn gezondheid soms 
te wensen over, waardoor ik niet zeker 
weet of ik afspraken kan nakomen.’
‘Ik kijk terug op een mooie tijd waarin 
ik veel heb kunnen bijdragen. Het is 
dankbaar werk en vooral in de gevallen 
waarin ik mensen direct uit de brand 
kon helpen. Zoals een praktijk waar 
de enige persoon die wist hoe je moest 
declareren ineens vertrok. Ik kon het 
de anderen snel leren. Of die overspan-
nen huisarts die al vier maanden geen 
rekening verstuurd had en van de bank 
leefde, wat hem uiteraard nog meer 
onder druk zette. Ik stond om zes uur 
op en kwam na een lang eind rijden  
’s ochtends vroeg bij de praktijk aan. 
Om vier uur ’s middags reed ik weer 
weg, maar niet nadat we voor 110.000 
euro hadden gedeclareerd. Toen kon er 
bij hem toch ook weer een lach vanaf.’

Zorgen over ICT
‘Dit is een mooi moment om mijn 
aandacht op andere dingen te gaan 
richten. Ik denk aan mijn kleinkinderen, 
mijn hobby op het vlak van vluchtsi-
mulaties – ja, overmorgen vlieg ik weer 
naar Engeland! – en mijn website www.
zorgictzorgen.nl. In de zorg gebeuren 
zulke gekke dingen. Van het laten 
slingeren van wachtwoorden tot het 
niet handhaven van privacyprotocollen 
en een instelling die een zorgrobot van 
15.000 euro koopt die tegelijk een lek is 
in het wifinetwerk. Op deze website deel 
ik mijn zorgen op dit vlak. Dat levert 
wel eens commentaar op: “Wat is die 
Jongejan weer zuur”, maar dat moet ik 
dan maar op de koop toenemen. Ach-
teraf blijkt toch vaak dat mijn zorgen 
gegrond waren. Je hoort het al, ik kijk 
terug op een mooie periode, maar ik heb 
ook geen moeite om nu te stoppen. Ik ga 
mij zeker niet vervelen!’ 
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