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INHOUD 

 
 

Beste Cursist, 

Voor u ligt de catalogus van alle Promedico-Academy workshops en trainingen. De inhoud van elke 

workshop en training worden helder en duidelijk uiteengezet in een pagina. Daar vindt u ook wat de 

vereiste is waaraan u moet voldoen om ze te volgen, alsmede de prijs. 

De cursussen worden gegeven in onze eigen trainingsruimte bij ITP Caribbean, aan de Rumbastaat 7 

in Oranjestad, Aruba.  

 

 

Op onze website vindt u alle workshops en data terug, https://www.itpinternational.com/Events 

U kunt zich hier ook direct inschrijven https://www.itpinternational.com/Events/Promedico-Academy 

Doorgang van de workshop of training vindt plaats bij minimaal 3 personen. Indien er niet genoeg 

aanmeldingen zijn, zullen we in overleg met u een andere datum voorstellen. 

 

 

 

  

https://www.itpinternational.com/Events
https://www.itpinternational.com/Events/Promedico-Academy


         

WORKSHOP 

RAPPORTAGES 
 

 

Inhoud Workshop 
 

In Promedico-ASP kunnen verschillende rapportages en 

statistieken worden gedraaid. 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod:  

 Hoe maak ik een rapport van het aantal contacten per 

dag 

 Hoe zie ik de patiënten die zijn waargenomen 

 Hoeveel patiënten heb ik in mijn praktijk qua leeftijd en 

geslacht 

 NHG Rapportages 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die meer willen 

weten over de verschillende soorten rapporten. De Training is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

  



         

WORKSHOP 

ONDERZOEKEN 
 

 

Inhoud Workshop 
 

In Promedico-ASP zijn diverse standaard onderzoeken 

beschikbaar. Maar er is ook de mogelijkheid om eigen 

onderzoeken aan te maken.  

 

Tijdens deze workshop zullen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod komen:  

 Invoeren van een onderzoek 

 Hoe maak ik een eigen onderzoek aan 

 Referentiewaarden  

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die werken met 

onderzoeken en hierover meer willen weten. De workshop is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

 
 

 

  



         

WORKSHOP 

PATIENTENBEHEER 
 

 

Inhoud Workshop 
 

Het is belangrijk om uw patiëntenbestand up to date te 

houden en ervoor te zorgen dat alle gegevens correct in 

Promedico-ASP staan. 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

• Inschrijven nieuwe patiënt 

• Patiëntgegevens wijzigen 

• Overdracht dossier/uitschrijven patiënt 

• COV (Controle op Verzekering) 

• Samenvoegen/aanmaken MEDOVD 

 
 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is bedoeld voor alle medewerkers die te 

maken hebben met patiëntengegevens. De workshop is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

  



         

WORKSHOP 

PROJECTEN 
 

 

Inhoud Workshop 

Informatie welke wordt ingevoerd in Promedico-ASP wilt u er 

ook graag weer uithalen in overzichten. Bijvoorbeeld hoeveel 

patiënten hebben een specifieke episode. Met de 

projectenmodule zijn er diverse mogelijkheden om informatie 

uit Promedico-ASP te halen. 

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod:  

 Aanmaken project 

 Gebruik van gegevensset 

 Overzicht in Excel 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die al wat langer 

met Promedico-ASP werken en meer willen leren over de 

projectmodule. De workshop is interactief van opzet, met 

voldoende ruimte voor oefeningen, discussie en het stellen van 

vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 
Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

  



         

WORKSHOP  
AGENDABEHEER 

 
 

Inhoud Workshop 

Er worden elke dag afspraken gemaakt door de medewerkers 

in de praktijk. Belangrijk is dat deze afspraken goed worden 

ingepland om bv dubbele afspraken te voorkomen. Een goede 

indeling van de agenda kan daarbij helpen.  

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod:  

 Inplannen afspraak 

 Sjablonen 

 Afspraaktypes 

 Werklijst 

 Taken 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is bedoeld voor alle medewerkers die werken 

met de agenda in Promedico-ASP. De workshop is interactief 

van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, discussie 

en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

  



         

WORKSHOP 

MEDISCH DOSSIER 
 

 

Inhoud Workshop 

Het medisch dossier bevat alle informatie van de patiënt. Dit 

wil je dan ook graag zo overzichtelijk mogelijk hebben om niet 

over het hoofd te zien.  

Hoe houd je het dossier zo overzichtelijk? 

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Invoeren consult 

 Samenvoegen episoden 

 Samenvoegen journaalregels 

 Additioneel 

 Episodebundels 

 Taken 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is bedoeld voor medewerkers die werken met 

het medisch dossier in Promedico-ASP. De workshop is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00 

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

  



         

WORKSHOP 

BEHEER 

MEDEWERKERS  

 

Inhoud Workshop 

Elke medewerker heeft zijn eigen rol op de praktijk maar ook 

in Promedico-ASP. Deze rollen kunnen naar eigen inzicht 

worden ingedeeld zodat iedereen de juiste werkzaamheden 

kan verrichten. 

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Toevoegen/deactiveren medewerker 

 Functies bij rollen 

 Digipass aanvragen en intrekken 

 Nieuwe rol aanmaken 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze workshop is voor medewerkers die belast zijn met de 

personeelszaken op de praktijk. De workshop is interactief 

van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, discussie 

en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1,5 uur 

Prijs: Awg. 140,00   

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

  



         

WORKSHOP 

CORRESPONDENTIE 
 

 

Inhoud Workshop 

Brieven naar de specialist en terugrapportages. Hoe zorg je 

ervoor dat dit op de correcte manier wordt verwerkt zodat het 

gemakkelijk terug te vinden is?  

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Maken verwijsbrief 

 Verwerken terugrapportages 

 Sjablonen 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze Workshop is voor medewerkers die correspondentie 

versturen en inkomende post verwerken. De workshop is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1 uur 

Prijs: Awg. 95,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

  



         

WORKSHOP 

RECEPT-

VERWERKING  

 

Inhoud Workshop 

Elke dag worden er voor patiënten recepten uitgeschreven. 

Deze recepten dienen met een correct voorschrift en 

hoeveelheid bij de Botica aan te komen.  

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Voorschrijven recept 

 Herhalen recept 

 E-recept 

 Medicatieoverzicht 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze Workshop is bedoeld voor medewerkers die dagelijks te 

maken hebben met het voorschrijven of herhalen van 

recepten. De workshop is interactief van opzet, met 

voldoende ruimte voor oefeningen, discussie en het stellen 

van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1 uur 

Prijs: Awg. 95,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

  



         

WORKSHOP 

ASSISTENTEN 

MODULE 
 

 

Inhoud Workshop 

De assistente is het eerste aanspreekpunt voor de patiënten. 

De assistentenmodule zorgt ervoor dat de assistente efficiënt 

en gemakkelijk alle vragen van de patiënten kan behandelen.  

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Intake 

 Overlegvragen 

 Overzicht overleg 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze Workshop is bedoeld voor assistentes die graag hun 

werkproces willen vergemakkelijken. De workshop is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken en de praktijk dient te 

beschikken over de 

Assistentenmodule. Dit is een 

module die door de praktijk 

aangeschaft dient te worden. 

 

Duur: 1 uur 

Prijs: Awg. 95,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

  



         

WORKSHOP 

DECLAREREN 
 

 

Inhoud Workshop 

Elke maand zal er een declaratie gemaakt worden van de kleine 

verrichtingen en de avond- en weekenddiensten. Deze worden 

dan geupload op het webportaal. 

 

Tijdens de workshop komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Facturatie kleine verrichtingen 

 Facturatie diensten 

 Webportaal 

 Bestanden filen op PC 

 

 

Voor wie is de Workshop? 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die elke maand de 

declaratie uitvoeren. De workshop is interactief van opzet, met 

voldoende ruimte voor oefeningen, discussie en het stellen van 

vragen. 

 

Extra informatie 

Deze training vindt plaats op de praktijk en zal gebeuren met 

een echte declaratie van de praktijk. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze cursus dient u over de 

basiskennis van Promedico-ASP te 

beschikken. 

 

Duur: 1 uur 

Prijs: Awg. 95,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

  



         

BASISTRAINING 

PROMEDICO-ASP 
 

 

Inhoud Training 

Promedico-ASP is een huisartsen informatiesysteem welke 

word gebruikt door de huisartsenpraktijken op Aruba. 

Patiënten informatie is gevoelig dus daar moet zorgvuldig mee 

worden omgegaan en op de juiste wijze in het HIS worden 

geregistreerd. 

 

Tijdens de basistraining komen onder andere de volgende 

onderdelen aan bod: 

 Helpfile 

 Agenda 

 Invoeren/wijzigen patiënten 

 Medisch dossier 

 Recepten voorschrijven 

 Additioneel 

 Verwijsbrieven 

 Labberichten 

 Taken 

 Contactautorisatie 

 

 

Voor wie is de training? 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die starten met 

werken op een huisartsenpraktijk. De training is interactief van 

opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, discussie en het 

stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze training hoeft u geen 

voorkennis te hebben. 

 

Duur: 6 uur (verdeeld over 2 

 dagen) 
Prijs: Awg. 545,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 

 

 



         

ADVANCED 

TRAINING 

PROMEDICO-ASP  

 

Inhoud Training 

Behalve de consulten en agenda heeft Promedico-ASP nog 

veel meer mogelijkheden.  

 

Tijdens de advanced training komen onder andere de 

volgende onderdelen aan bod: 

 Projecten maken 

 Rapportages 

 Onderzoeken invoeren en aanmaken 

 Export gegevens 

 

 

Voor wie is de training? 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die de 

basistraining hebben gevolgd en nu graag de andere 

mogelijkheden van Promedico-ASP wilt leren. De training is 

interactief van opzet, met voldoende ruimte voor oefeningen, 

discussie en het stellen van vragen. 

 

U ontvangt een certificaat van deelname. 

 

Vooropleiding 

Voor deze training dient u de 

basistraining te hebben gevolgd. 

 

Duur: 3 uur 

Prijs: Awg. 275,00  

Datum: zie kalender 

Locatie: ITP Caribbean 

  

 


