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1 Inleiding
Dit document helpt de GGD Regio of de Partnerorganisatie met het bepalen welke rol in CoronIT
bedoeld is voor elke medewerker.
De CoronIT autorisatiematrix is zo opgebouwd dat elke geautoriseerde medewerker de informatie
en persoonsgegevens kan verwerken die horen bij diens functie, en niet meer dan dat. Daarbij zijn
diverse hoofdprocessen en organisatietypen onderscheiden.

2 Rolbeschrijving en mogelijke combinaties
De autorisatiestructuur van CoronIT voorziet in rollen voor vier hoofdprocessen, te weten Testen,
Vastleggen uitslagen, Vaccineren, en Beheer. CoronIT wordt in vier types van organisaties
gebruikt, namelijk GGD Landelijk, GGD Regio, Laboratoria en Partnerorganisaties. Medewerkers
van deze typen van organisaties krijgen een rol die hoort bij het proces waarin zij werkzaam zijn,
de organisatie waarin zij werken en de functie die zij uitvoeren. Alleen als een medewerker in de
praktijk meerdere functies uitvoert, krijgt deze meerdere rollen in CoronIT. Als een medewerker
een rol niet meer uitvoert, moet deze ook weer afgenomen worden.
Als een medewerker meerdere rollen in CoronIT krijgt, dan krijgt hij/zij alle rechten die elke
afzonderlijke rol bevat, een optelling dus van de rechten. Daarom is het extra van belang om
zorgvuldig om te gaan met het toekennen van rollen.

2.1 Werkproces Testen
Het proces Testen vindt plaats binnen GGD Regio’s en binnen Partnerorganisaties. Daarvoor zijn de
volgende rollen vastgesteld.
2.1.1

Testen GGD Regio

Anamnese en afspraken plannen
Importeren groep dossiers (incl.
juiste afspraken aanmaken)
Inzien en terugkoppelen
labresultaten
Monsterafname
Roosterplanner

2.1.2

Medewerker regionaal callcenter die afspraken kan inplannen en
wijzigen
Medewerker die ook lijsten met namen (bijvoorbeeld schoolklassen)
moeten kunnen importeren
Medewerker BCO; medewerker GGD die uitslagen terugkoppelt;
medewerker GGD die om andere reden uitslagen kan inzien
Medewerker teststraat die burger registreert en monsternummer
vastlegt
Medewerker die roosters aanmaakt op locaties. Zowel voor testen
als voor vaccineren

Testen Partnerorganisatie

Partner anamnese en afspraken
Partner labresultaten
Partner monsterafname
Partner planner

Medewerker regionaal callcenter die afspraken kan inplannen en
wijzigen
Medewerker BCO; medewerker GGD die uitslagen terugkoppelt;
medewerker GGD die om andere reden uitslagen kan inzien
Medewerker teststraat die burger registreert en monsternummer
vastlegt
Medewerker die roosters aanmaakt op locaties. Zowel voor testen
als voor vaccineren
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2.2 Werkproces Vastleggen uitslagen
Het vastleggen van uitslagen vindt plaats binnen aangesloten laboratoria en binnen GGD Regio’s.
Hiervoor is de volgende rol gedefinieerd.

Laboratoriummedewerker

Medewerker in het lab of in de teststraat die uitslagen vastlegt. Heeft
geen toegang tot persoonsgegevens.

2.3 Werkproces Vaccinatie
Het proces Vaccinatie vindt plaats binnen de GGD Regio en bij Partnerorganisaties. Daarvoor zijn
onderstaande rollen gedefinieerd.
2.3.1

Vaccinatie GGD Regio

Vaccinatie registratie
Vaccinatie afhandeling
Vaccinatie medisch

Roosterplanner

2.3.2

Medewerker vaccinatiestraat die registratie bijhoudt, indien nodig
afspraken plant en wijzigt
Medewerker registratie die ook in bulk afspraken op no-show kan
zetten
Medewerker vaccinatiestraat die ook bijwerkingen kan registreren.

Medewerker die roosters aanmaakt op locaties. Zowel voor testen
als voor vaccineren

Vaccinatie Partnerorganisatie

Partner vacc intake

Eerstelijns medewerkers van het medisch callcentrum

Partner vacc medisch

Medisch adviseurs van het medisch callcentrum

2.4 Werkproces Beheer
Beheer vindt alleen op landelijk niveau plaats.
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