Bijlage 3

UZI-pas gebruikersreglement
1. Wie heeft een UZI-pas?
Alle medewerkers bij de CHN die vanuit hun functie betrokken zijn bij de acute
huisartsgeneeskundige zorg, te weten doktersassistenten en (waarnemende) huisartsen,
hebben een UZI-pas.
2. Waarvoor wordt de UZI-pas gebruikt?
De UZI-pas (waarbij UZI staat voor Unieke Zorgverlener Identificatie) wordt gebruikt om
tijdens de ANW-diensten op de huisartsenpost patiëntgegevens met andere zorgverleners
(huisartsenpost, huisartsenpraktijk, apotheker en specialist/ziekenhuis) snel en
vertrouwelijk via beveiligde netwerkverbindingen uit te wisselen.
3. Wat zijn de normale regels bij het gebruik van een UZI-pas?
De pashouder gebruikt en beheert de UZI-pas conform de voorwaarden en aanbevelingen
die in de overeenkomst met het UZI-register zijn opgenomen.







De UZI-pas bevat een persoonlijke identiteit en een elektronische handtekening van
de pashouder. De UZI-pas is daarmee persoonsgebonden en dient alleen door de
rechtmatige pashouder gebruikt en niet uitgeleend te worden!
De pashouder is verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de UZI-pas en
bijbehorende pincode. De UZI-pas en de pincode mogen in verband met eventueel
misbruik niet gezamenlijk worden opgeborgen.
De pashouder is verplicht om de UZI-pas mee te nemen en te gebruiken tijdens de
dienst op de huisartsenpost.
Laat de UZI-pas tijdens een dienst op de huisartsenpost niet onbeheerd in de
kaartlezer zitten.
Neem aan het einde van de dienst op de huisartsenpost de pas uit de kaartlezer en
berg de UZI-pas zorgvuldig op.
De UZI-pas drie jaar geldig. Twee maanden voor het aflopen van deze termijn, start
het secretariaat een nieuwe aanvraagprocedure voor een UZI-pas op.

4. Welke regels gelden als de UZI-pas vergeten is?





Indien de pashouder de UZI-pas niet bij zich heeft tijdens de dienst op de
huisartsenpost, wordt dit direct medegedeeld aan de (coördinerend)
doktersassistente.
De (coördinerend) doktersassistente stelt het secretariaat per e-mail hiervan op de
hoogte (naam pashouder, datum en diensttijden). Het secretariaat registreert
vervolgens de gegevens.
De pashouder ontvangt van de (coördinerend) doktersassistente een UZI-pas met
beperkte functies in bruikleen. Met deze UZI-pas kunnen geen medisch inhoudelijke
gegevens bij het LSP worden opgevraagd.
Indien de pashouder de UZI-pas meerdere malen per kalenderjaar vergeet, wordt
deze hierop aangesproken en wordt tevens een aantekening gemaakt in het
personeelsdossier. De UZI-pas is immers een belangrijke voorwaarde om goed op
de huisartsenpost te kunnen werken.
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5. Welke acties moeten ondernomen worden indien de UZI-pas gestolen, verloren of
defect is?







Bij een gestolen, verloren of defecte UZI-pas dient de pashouder het secretariaat
hiervan direct per e-mail op de hoogte te stellen.
Om misbruik van de UZI-pas door derden te voorkomen, zorgt het secretariaat
ervoor dat de UZI-pas bij het UZI-register wordt ingetrokken. Let op: het intrekken
van de UZI-pas is onherroepelijk; de UZI-pas kan na het intrekken niet meer
geactiveerd worden. Het secretariaat vraagt binnen één werkweek een nieuwe UZIpas aan bij het UZI-register.
Op verzoek van het secretariaat levert de pashouder alle informatie (o.a. pasfoto,
kopie geldig paspoort of ID-bewijs) zo spoedig mogelijk aan om een UZI-pas aan te
vragen.
De pashouder ontvangt tijdelijk ontvangt een UZI-pas met beperkte functies in
bruikleen. Met deze tijdelijke UZI-pas kunnen geen medisch inhoudelijke gegevens
bij het LSP worden opgevraagd.
De kosten voor het maken van een nieuwe UZI-pas bij diefstal, verlies of defect zijn
voor rekening van de pashouder.

6. Welke regels gelden als de (waarnemend) huisarts of doktersassistente niet meer
werkzaam is bij de huisartsenpost?
Bij beëindiging van het dienstverband van een doktersassistente, opzegging van het
lidmaatschap van een huisarts of van een waarnemer, dient de pashouder na de laatste
dienst bij de huisartsenpost de UZI-pas persoonlijk in te leveren bij het secretariaat. Om
misbruik van de UZI-pas te voorkomen, wordt de UZI-pas door het secretariaat van de
ingetrokken bij het UZI-register en vernietigd.
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