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InterShift ontwikkelt nieuwe planningssoftware voor huisartsenpraktijken 
Begin juni brengt InterShift de nieuwe planningssoftware InterShift PRAKTIJK op de markt. Deze 

software is speciaal bedoeld voor huisartsenpraktijken. Het biedt een simpele oplossing voor de 

personeelsplanning in de steeds complexer wordende huisartsenpraktijk. De software is eenvoudig 

in gebruik, efficiënt én bespaart tijd en kosten. 

Apeldoorn, 29 mei 2017 - De laatste jaren worden huisartsenpraktijken steeds complexere 

organisaties. Dit komt door de veranderende eisen van patiënten, zorgverzekeraars en wetgeving, de 

toegenomen werkdruk en schaalgrootte, en de flexibelere inzet van medewerkers. Waar momenteel 

de planning en urenregistratie veelal nog op Excel spreadsheets wordt gedaan, blijkt in de praktijk 

dat deze methode niet meer toereikend is. InterShift biedt een eenvoudige, betaalbare oplossing die 

aansluit op de veranderde behoefte van de huisartsenpraktijk. 

InterShift PRAKTIJK is een online applicatie die de mogelijkheid biedt om op een simpele manier de 

personeelsplanning op te stellen en de urenregistratie bij te houden. Alle verlof- en 

vakantieaanvragen worden op een transparante manier online geregeld, zodat losse briefjes, e-mails 

of vragen in de wandelgangen overbodig worden. Doordat de administratie een op een gekoppeld is 

met de roosterplanning, klopt deze altijd. Daarbij zijn medewerkers zelf verantwoordelijk voor het 

registeren van vakanties, overuren en zakelijke kilometers. Hiermee creëer je betrokkenheid van de 

medewerkers en wordt de planner ontlast. 

Tijdens een marktonderzoek dat in maart 2017 werd uitgevoerd onder InterShift-gebruikers bij 

huisartsenpraktijken, kwam duidelijk naar voren dat de InterShift-applicaties veel tijd en kosten 

besparen, makkelijk zijn in het gebruik en dat door het online planningssysteem fouten worden 

voorkomen. De support helpdesk van InterShift biedt ondersteuning en service in het gebruik van de 

applicatie.  

Lisette Weiss – Kersten, administratief medewerkster bij Kern Huisartsenpraktijk in Duiven: 

“Voorheen maakte ik een planning met behulp van Excel spreadsheets, die ik mailde naar alle 

collega’s en aan de muur van de praktijk hing. Door gebruik te maken van de InterShift-applicatie, 

bespaar ik wekelijks uren aan tijd, ontstaan er nagenoeg geen fouten meer in de planning en kan 

iedereen de laatste versie online raadplegen.” 
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