
Portaal diensten stimuleren
8 november 2022



Even voorstellen

• Joyce Hummel

• Projectmedewerker ROER

• Doktersassistente

• Adviseur Zorg en Technologie



Eerst even een korte



Hoe log je in in de app
MedGemak / Uw Zorg Online?

A. Vingerafdruk

B. Vijfcijferige code

C. MGn: DigiD / UZO: wachtwoord + gebruikersnaam
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Welke afspraken kan een patiënt online 
wijzigen en verwijderen?

A. Afspraken ingepland door patiënt

B. Afspraken ingepland door zorgverlener

C. Allebei
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In welke talen is de website 
‘Moet ik naar de dokter?’ beschikbaar?

A. Nederlands

B. Nederlands, Engels

C. Nederlands, Engels, Duits en Turks

D. Nederlands, Engels, Duits, Turks, Pools, Russisch en 
Oekraïens
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Moet ik naar de dokter? in MGn



Voorbeelden inzet patiëntenportaal
• Uitslagen urineonderzoek via portaal

• Labuitslagen worden standaard online gedeeld

• Foto’s ipv fysiek consult

• Formulieren versturen via e–consult ipv afgeven aan de balie

• Stuur een e-consult na overleg tussen assistente en huisarts

• Laat patiënten zelf vervolgafspraken inplannen

• Vraag patiënten om een terugkoppeling via het portaal

• Zoek alternatieven voor de receptenlijn



Algemene tips patiëntenportaal
• Meld alle 16-plussers aan

• Instructiemail

• QR-codes

• Reageer snel

• Telefoonbandje

• Nieuwe patiënten

• Maak voor jezelf een account aan



Thuisarts.nl optimaal inzetten

• MGn en UZo beschikken over een koppeling naar Thuisarts.nl

• In MGn ook koppeling bij inzage dossier

• Maak een e-consult volledig door link toe te voegen

• Kopieer en plak de link in de P-regel

• Mail naar een patiënt





Nieuwe functionaliteiten

MijnGezondheid.net
• Moet ik naar de dokter?

• Consult Voorbereidende Vragenlijsten

• Slimme protocollen

• Zelfmetingen via MGn

Uw Zorg online
• CGM e-Services gaat stoppen

• Moet ik naar de dokter?

• DigiDok SmartConsult

• DigiD aansluiting (CGM en OmniHis volgen)

• Zelfmetingen in UZo (CGM volgt)

https://www.pharmapartners.nl/consult-voorbereidende-vragenlijsten-cvv/
https://www.pharmapartners.nl/slimme-protocollen/
https://data.maglr.com/2748/issues/22172/317103/assets/downloads/mgn-helpkaart-medicom-zelfmetingen-522.pdf
https://pharmeon.nl/efficienter-consult-met-de-smartconsult-module-van-digidok/
https://kennisbank.pharmeon.nl/hulp/digid
https://www.youtube.com/watch?v=gO1nwA84IM8


Consult Voorbereidende Vragenlijsten 
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DigiDok SmartConsult in UZo



Zelfmetingen in MGn en UZo

• Bloeddruk

• Hartfrequentie

• Lichaamsgewicht

• Glucose

• Aanzetten per patiënt



Vragen?
De presentatie en informatie zoals instructiemail

en maskerbrieven kun je vinden op:

www.slimmeregio.nl

Heb je goede ideeën over 
portaaldiensten? 

Laat het ons weten
via de digitale ideeënbus!


