
 

Om patiënten gebruik te kunnen laten maken van Bricks Patiënt dien je in Bricks Huisarts het

account te activeren voor de patiënt. Let op: elke patiënt dient een uniek e-mailadres te hebben.

Het is niet mogelijk om hetzelfde e-mailadres te gebruiken voor vader, moeder én kind.

In Bricks Huisarts in het menu 'nieuwe patiënten', kunnen aanmeldingen worden verwerkt. In het

geval er onverwerkte patiëntregistraties zijn, ontvangt de praktijk iedere nacht een herinnering.

Deze herinneringen worden gestuurd totdat alle registraties verwerkt zijn.

Maak in Bricks Huisarts een pop-up aan om een herinnering te krijgen als een patiënt nog geen

actief account heeft voor Bricks Patiënt. Deze pop-up kan in rapport 3 geïnstalleerd worden 

(code ns8fd). Let op: markeer deze pop-up als favoriet en zet de signaalfunctie aan. 

Zorg dat je in de beheeromgeving onder 'contact gegevens' --> 'algemene informatie' de juiste

contact gegevens van de praktijk noteert (spoednummer, algemeen nummer, openingstijden,

reactietijd op e-consult (in werkdagen)). Hier kan je ook een vakantie modus aanzetten. Let op: de

functionaliteiten zoals afspraken en e-consults worden bij het aanzetten van de vakantiemodus

niet uitgeschakeld. Wil je een of meerdere functies uitzetten? Dan kan je dit doen door het

uitzetten van portaal menu-items. 

Zet in de beheeromgeving bij 'Geavanceerd' --> 'Patiëntinstellingen' de optie aan om Patiënt
vriendelijke ICPC codes tonen in het dossier van patiënten. Deze vertalingen zijn afkomstig van
NHG.

In het geval je medewerkers toegang wilt te geven voor het verwerken van nieuwe inschrijvingen
dien je dit aan te geven in de beheeromgeving -> Geavanceerd -> gebruikersbeheer.

Heeft de praktijk meerdere locaties? Scan dan deze QR code en bekijk de instructie video.
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Benoem de mogelijkheden van Bricks Patiënt duidelijk in de spreekkamer en spreek af wat er van

de patiënt verwacht wordt (bijv. labuitslagen online inzien of terugkopping via e-Consult).

Spreek het telefoonbandje in: “Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kan maken van ons

patiëntenportaal Bricks Patiënt? U kunt hier terecht voor het maken van afspraken, voor het

stellen van vragen aan de arts, voor het inzien van uw labuitslagen en voor herhaalmedicatie

bestellen."

Maak de functionaliteiten van jullie patiëntenportaal kenbaar via de mail, nieuwsbrief, het

wachtkamerscherm en de praktijkwebsite. 

Maak een algemene instructie mail die naar patiënten gestuurd kan worden, mochten zij hulp

nodig hebben bij het aanmaken van een account of bij het in gebruik nemen van het

patiëntenportaal. 

Maakt de praktijk gebruik van social media? Dan is ook dit een goede plek om het

patiëntenportaal kenbaar te maken.

Promotie tips  

@

In de beheeromgeving kunnen ook standaard teksten in Bricks Patiënt en standaard e-mail

teksten worden aangepast (menu –> content –> portaal). Zowel de Nederlandse als Engelse

teksten kunnen hier worden aangepast.  Ook de kleuren en logo’s kunnen worden aangepast

(Menu –> weergave –> logo/ thema opties)

Onder het kopje patiënt gegevens kan je in Bricks Huisarts zien of een patiënt een actief account

heeft. 

Wist je dat het account van een patiënt vanuit Bricks huisarts geblokkeerd kan worden (patiënt ->

rechter muisknop op patiënt gegevens onderdeel -> portaal -> ‘gebruiker direct blokkeren om het

account te blokkeren’ 

Binnenkort is de chat functie in Bricks Patiënt beschikbaar. Binnen de chat is het niet mogelijk

om foto’s te sturen, hiervoor dient de patiënt de e-consult optie te gebruiken. 

Wist je dat je in de beheeromgeving statistieken van het gebruik van Bricks Patiënt kan

raadplegen?  (Beheeromgeving --> Portaal instellingen --> Statistieken)

Wist je dat?
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