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Even voorstellen

• Joyce Hummel
• Doktersassistente
• Adviseur Zorg en Technologie
• Consulent OmZorg bij Zorggroep DOH



Het project

• Wat zijn jullie verwachtingen van dit project?



Online diensten

• E-consult
• Online afspraak
• Herhaalrecept
• Labuitslagen
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Online inzage

E-consulten
Ook: Herhaalrecepten

Online afsprakenPRAKTIJK KIEST

PATIËNT KIEST

OPEN: Portaal vs PGO

OPEN gaat alleen over 
online inzage!



Wat zien patiënten?

• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
• Afgesloten episodes met attentiewaarde
• Actuele medicatie
• Medicatie-overgevoeligheid
• Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
• E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage (vanaf 

1 juli 2020)
• Contactmomenten
• Allergieën en intoleranties
• Persoonsgegevens
• Gegevens van de zorgaanbieder



Waarom online diensten?

• Toenemende zorgvraag,
tweede lijn eerste lijn

• Krapte op arbeidsmarkt

Bron: PFZW, AZW, praktijk enquête en enquête onderwijsinstituten; bewerking Prismant en Nivel







Waarom dit project?

• Alleen het aanbieden is niet voldoende
• Voor optimaal gebruik en winst is procesintegratie nodig

• Waarom maakt het merendeel van de patiënten nog 
geen gebruik van het portaal?

• Hoe kun je het gebruik vergroten?



Wat willen we bereiken?

• Minder telefoontjes
• Geen piekmomenten meer aan de telefoon
• Meer rust binnen de praktijk
• Patiënten worden sneller geholpen
• Toegankelijkheid en bereikbaarheid praktijk vergroten
• De werkdruk neemt niet verder toe
• Meer tijd voor patiënten die dat nodig hebben



Wat gaan we doen?

• Klein beginnen, totdat de nieuwe werkwijze routine is
• Praktijkbezoek van digicoach of projectleider
• Samen kijken naar huidige situatie en werkprocessen
• Draagvlak creëren
• Online diensten het meest aantrekkelijk maken
• Tussentijdse begeleiding
• Inzicht in groei per praktijk



Voorbeelden andere praktijken

• Online afspraken vs telefonische afspraken
• Uitslagen urineonderzoek online
• Foto's versturen ipv fysiek consult
• Formulieren versturen via e-consult ipv afgeven op praktijk
• Patiënt ontvangt antwoord via een e-consult ipv telefonisch
• Geen receptenlijn
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