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Wie is Ronald van Ingen? Ik ben een 54-jarige 
huisarts en run samen met mijn vrouw een 
duopraktijk in Apeldoorn. We hebben twee 
kinderen en mijn hobby is trailrunning in de 
bergen. Sinds alle huisartsen in Apeldoorn een 
paar jaar geleden op Promedico ASP zijn 
overgestapt ben ik gebruiker van dat systeem.’

Waar komt uw belangstelling voor HISsen 
vandaan? ‘In 1998 ben ik als huisarts gestart 
bij een hagro. Omdat ik toen ook al 
geïnteresseerd was in automatisering hebben ze 
me daar betrokken bij het uitzoeken van een 
nieuw systeem in mijn praktijk. HetHIS was 
toen net in opbouw.  
Ik was jong – dan durf je meer – en ben een van 
de allereerste HetHIS-gebruikers geworden: 
mijn HIS had nummer 001.  
Vlak daarna nam ik ook zitting in de gebrui-
kers  vereniging, die in 2001 met die van CGM-
huisarts en Promedico is overgegaan in Atlas. 
Daar ben ik tot 2005 bestuurslid geweest. Ik 
ken Leo van Rooijen dus al vanaf die tijd.’

Wat is de aanleiding om weer terug te komen 
bij Atlas en hoe is dat gegaan? ‘Sinds 2015 
leid ik kaderhuisartsen op voor het beweging s-
ap paraat. Mijn interesse in huisartsen automa-
tisering werd hierbij opnieuw aangewakkerd, 
aangezien deze een grote rol speelt bij een 
Europees project voor artrosezorg, waar ik aan 
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meegewerkt heb. Langzamerhand kreeg ik ook 
wat meer tijd en toen Leo mij eind 2017 belde 
met de vraag of ik hem wilde op vol gen, begon 
het eigenlijk gelijk te kriebelen. Daarna is het 
snel gegaan: in januari 2018 heb ik bij de 
bestuursvergadering van Atlas met hem mee-
gedraaid en twee maanden later, tijdens de 
jaarlijkse ledenvergadering, ben ik tot voorzitter 
gekozen.’ 

Kunt u vertellen wat Atlas is en doet?  ‘Atlas is 
de gebruikersvereniging van CGM-huisarts en 
Promedico. We behartigen de belangen van 
onze leden bij de leveranciers en houden de 
vinger aan de pols bij de ontwikkelingen en het 

jaar plan. Daarnaast ondersteunen we ent hou-
siaste collega’s bij het op de agenda krijgen van 
hun ideeën, beantwoorden we vragen en 
bemiddelen we bij problemen tussen gebruiker 
en lever ancier. Via NedHIS en de overleg struc-
turen van NedHIS vertegenwoordigen we de 
gebruikers ook op het beleidsmatige en poli tieke 
vlak. En NedHIS is voor ons van belang om 
ontwikke lingen met de andere gebruikers-
verenigingen te kunnen afstem men, denk aan 
verhuisberichten en dossier overdracht.’ 

Hebt u een bepaalde ambitie met  Atlas? ‘Onze 
belangrijkste ambitie is goed wer kende, inno va-
tieve en toekomstbestendige HISsen. Voor de 
komende twee jaar betekent dit dat OPEN 
(Ontsluiting van de Patiëntgegevens uit de 
Eerstelijnszorg in Nederland) hoog op de 
agenda staat. Meer inzage voor de patiënten 
vraagt immers een andere manier van dossier-
vorming. Verder vind ik dat we ons als Atlas wel 
wat meer mogen profileren, voor veel ge brui-
kers is namelijk onbekend wat we doen.’  


