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Protocol aan- en afmelden HPZone Lite voor artsen en verpleegkundigen van de Landelijke 

Medische Supervisie (LMS) 

Het doel van dit protocol is om voor alle stakeholders inzichtelijk te maken hoe de LMS de procedure 

en verantwoordelijkheden rondom de toegang tot HPZone Lite heeft geborgd.   

De Landelijke Medische Supervisie (LMS) geeft medische supervisie aan alle bron- en 
contactonderzoekers die werkzaam zijn in de landelijke schil. Het is voor deze rol noodzakelijk dat er 
toegang is tot het BCO-dossier in HPZone. Als een GGD gebruikt maakt van de landelijke schil dan zit 
daar ook de LMS bij. Als een GGD geen gebruik maakt van de landelijke schil dan is er ook geen 
toegang tot HPZone Lite voor de artsen en verpleegkundigen van de LMS voor de betreffende regio.  
 

Binnen de LMS zijn er drie medewerkers bevoegd zijn tot het aanmelden én afmelden van teamleden 

bij de regio GGD’en voor HPZone Light. Dit zijn: 

• Gert van den Berg – Teammanager LMS 

• Annelieke Hulzebosch – Arts coördinator LMS 

• Gijs Verdel – Projectcoördinator LMS 

Aanmelden (in dienst) 

De bevoegde medewerker LMS controleert of de medewerker voldoet aan de gestelde eisen: 

• VOG45 

• GGD Geheimhoudingsverklaring 

• Controle op BIG-registratie arts of verpleegkundige 

De bevoegde medewerker LMS houdt op een controlelijst de namen en BIG-registratienummer van 

de teamleden bij.  

Afmelden (uit dienst) 

Indien een teamlid uit dienst gaat wordt dit per direct per email doorgegeven aan de GGD. De 

beheerder van de GGD trekt de toegangsrechten tot HPZone vervolgens direct in. De mutatie wordt 

verwerkt in de controlelijst. 

Bijhouden (verlof) 

Iedere week wordt de controlelijst geactualiseerd en op iedere eerste en derde maandag van de 

maand wordt een verschil-lijst met teamleden aan de GGD’en doorgegeven. Op deze verschil-lijst 

staan de LMS-teamleden die niet werkzaam zullen zijn de komende twee weken bij de LMS 

(bijvoorbeeld door verlof). Deze worden door de beheerder van de GGD afgemeld en de teamleden 

die de voorgaande twee weken niet werkzaam waren worden weer aangemeld.  
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