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8 november 2022 



Welkom!

• Assistentes spelen een belangrijke rol

• Doel van vandaag
• Van en met elkaar leren om online diensten zo goed mogelijk 

in te zetten
• Behoeften aan ondersteuning in kaart brengen
• Laat jezelf vandaag inspireren!



Programma voor vandaag

• Netwerken

• Stellingen

• ‘Digitale brievenbus’ – welke 
behoeften zijn er nog?

• Welkom!

• Quiz online inzage

AfrondingInteractieve sessiePlenaire sessie



Quiz

Mentimeter Quiz
• Ga naar menti.com en gebruik de code
• Of scan de QR code met je telefoon



Interactieve sessie



Netwerken

• Wissel van stoel & leer je buur kennen!
• Stel je zelf kort voor
• Deel jouw tip rondom slim digitaal werken



E-consult

• Stelling 1: 
De assistenten bij ons in de 
praktijk zijn verantwoordelijk 
voor de e-consulten inbox

• Stelling 2: 
Bij ons in de praktijk mogen 
assistenten ook een deel 
van de e-consulten 
beantwoorden, ook als deze 
niet aan hen zijn gericht



Webagenda

• Stelling 1: 
De assistenten bij ons in 
de praktijk controleren 
elke gemaakte 
webafspraak en bellen bij 
twijfel na

• Stelling 2: 
Alle agenda’s bij ons in de 
praktijk staan open voor 
de patiënten om online 
afspraken te maken



Herhaalmedicatie

• Stelling 1: 
Bij ons in de praktijk maken we geen 
gebruik meer van de receptenlijn



Labuitslagen

• Stelling 1: 
Bij ons in de praktijk 
maakt de huisarts met de 
patiënt afspraken over het 
raadplegen van hun 
labuitslagen in het portaal

• Stelling 2: 
Als patiënten bellen met 
de assistente voor 
labuitslagen worden ze er 
op gewezen dat ze ook 
online de uitslagen 
kunnen inzien





Toegankelijkheid

• Stelling 1: 
Ik weet welke bronnen ik 
kan gebruiken om een 
patiënt die moeite heeft 
met digitale 
zorg/computers te 
ondersteunen

• Stelling 2: 
Ik weet welke bronnen ik 
kan gebruiken om een 
patiënt die moeite heeft 
met lezen en schrijven te 
ondersteunen



Terugkoppeling

• Digitale brievenbus: 
• Heb je vaker behoefte aan een 

assistentenbijeenkomst? 

• Hoe kunnen we jullie verder helpen?

• Wat vond je van de bijeenkomst?



Ben je geïnspireerd geraakt en 
heb je een genius idee? Scan de 
QR en deel je idee!


