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Inzicht in ervaringen patiënten echt nodig

HIS-en met korte instructie

Voor project OPEN voeren wij onder de patiënten in de regio
Amsterdam en een aantal omliggende gemeenten een enquête uit.
Via een korte, anonieme vragenlijst vragen we naar de bekendheid,
het gebruik en de ervaring van het online dossier door patiënten.
Dit is essentieel om inzicht te krijgen!

Voor de ons bekende HIS-systemen hebben, we op basis van vanuit
de leverancier of elders beschikbare informatie een korte uitleg of
een directe link opgenomen.

Deze korte instructie is ondersteuning voor jullie als huisartspraktijk,
om de vragenlijst onder de patiënten uit te zetten. Het contact met
hen kunnen en willen we namelijk alleen via de zorgverleners laten
verlopen. Wij zijn erg benieuwd en zetten in op een hoge respons!
Heb je nog vragen? Laat het weten via open@rohamsterdam.nl
Link naar Vragenlijst (anoniem, max 10 vragen):
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/amsterdam

Bij een aantal HIS-en kun je rechtstreeks vanuit het HIS een e-mail
sturen naar patiënten. Bij andere HIS-en maak je eerst een bestand
met e-mailadressen, dat je gebruikt voor het versturen van een
bericht via uw regulier methode als bv Outlook, Mailchimp of
Laposta (waarvoor ROHA een handleiding (klik hier) heeft gemaakt).
Let er hier bij op dat de adressen worden ingevoerd in BCC (waar
nodig), zodat patiënten elkaars e-mailadres niet kunnen zien.
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Mijngezondheid
(Medicom)

Deel hem dus graag in de
wachtkamer, jullie nieuwsbrief en
andere communicatie met jullie
patiënten.

https://www.zorgkoepelwf.nl/wpcontent/uploads/sites/5/2020/08/FAQ-tbvOPEN-uitrol-Medicom-en-MGn-v14.pdf
+
en sheet 7

Promedico

https://www.youtube.com/watch?v=Rc7C1H
NxvW0

Tetrahis

Zie ook slide 3 voor een versie om
te printen voor bv uw wachtkamer
of te delen via uw schermen.

https://handleidingen.tetra.nl/bricks_huisarts
/patientselectie_toc.html

WebHis zorgdossier
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CGM huisarts
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QR-code als link
Deze QR-code brengt je direct
naar de vragenlijst.

Geef uw mening over uw
online dossier!
Sinds 2020 mag u online uw medische dossier
inzien via een patiënten portaal. In dit portaal
kunt u bijvoorbeeld ook via een chat met de
dokter of praktijkondersteuner e-consults doen
of het overzicht van uw medicijnen inzien.
Wij willen graag weten wat u hier van vindt!
Vul daarom deze korte vragenlijst in:
het zijn maar een paar korte vragen en duurt
maximaal 5 minuten. U helpt ons er echt mee.
Scan de QR-code rechts met uw telefoon en u
komt vanzelf bij de vragenlijst.

Beste patiënt,

Concept uitnodigingsmail
We hebben een algemene concept uitnodiging
opgesteld om te gebruiken. Deze bevat de basis
die uit de praktijk voor de patiënt nodig blijkt.
Pas deze gerust naar eigen inzicht aan.

Sinds kort is het mogelijk om online uw eigen
medische gegevens in te zien. In deze gegevens staat
alles over uw behandelingen bij de huisarts en kunt u
bijvoorbeeld afspraken maken of een digitaal consult
doen.
Wij willen graag weten wat u daar van vindt.
Daarom hebben wij een korte vragenlijst gemaakt.
Uw antwoorden worden gebruikt om onze
dienstverlening te verbeteren.
De vragenlijst is volledig anoniem.
Ook wij weten niet wie de vragenlijst heeft
ingevuld.
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5
minuten.
Doet u mee? Klik daarvoor op deze link:
https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/amsterdam
Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Naam huisarts en/of praktijk

Microhis instructie
1. Ga binnen mHIS naar Mgmt-info
1) Ga naar Queries
2) Ga naar Patiënten
3) Ga naar Praktijkpopulatie
4) Selecteer ingeschreven patiënten
2. Dan kan een lijst worden geëxporteerd naar Excel. Deze kan dan
volgens de mogelijkheden binnen Microsoft Office als
mailbestand gebruikt worden.
Mocht dit niet werken, zie links een beschrijving van de leverancier.

Omnihis – Scipio instructie

Omnihis – Scipio instructie

Via de Zoekopdrachtfunctie in Scipio kun je een excelbestand maken
met alle mailadressen. Dit gaat als volgt:

14. Klik op het printer icoontje en kies voor de optie om te bewaren
als Excel bestand.

1. Ga naar OmniHisScipio – ZoekOpdrachten.

15. Kies een plek om dit bestand op te slaan: de naam van het
bestand wordt bv ExportNaarExcel

2. Zoek in de 1e kolom naar de Naam PTNT (Patiënten) en klik erop.
3. In de 2e kolom wordt nu een nieuwe lijst getoond.
4. Deze lijst kun je eventueel op alfabet sorteren door op de titel
“Naam” van de kolom te klikken.
5. Zoek in deze 2e kolom in de lijst naar PTNT_EMAIL (e-mailadres)
6. Pak deze regel met je muis en sleep deze naar rechts, naar de
3ekolom (als je wilt kun je nog meer regels naar rechts slepen
zoals bv PTNT_EIGENNAAM, deze zal dan ook in het Excel
bestand meekomen).
7. Kijk nu naar het kopje “voorwaarden” in het midden van het
scherm.
8. Sleep vervolgens de PTNT_EMAIL uit de 3e kolom naar het 1e
veld onder de voorwaarden.
9. Klap het menuutje ernaast open en selecteer “bevat”
10. Vul het 3e veld met: @
11. Zet ook het vinkje aan bij: Extra voorwaarde ‘alleen nu
aanwezige patiënten’.
12. Klik op “Voer zoekopdracht uit”
13. Het resultaat hiervan is een lijst met alle mailadressen.

16. Vanuit dit excelbestand kun je adressen kopiëren of in een
(gratis) mailprogramma zoals mailchimp importeren

17. Let goed op dat de mailadressen in outlook in de BCC terecht
komen, zodat patiënten elkaars mailadressen niet kunnen zien.
Tevens is er een maximum aantal per keer.

Mijngezondheid (Medicom) instructie

Mijngezondheid (Medicom) instructie

U kunt een groep MGn-patiënten in één keer een bericht sturen via
de Q-module.

8. N.B. De rubriek MGn-patiënten via portaal informeren is
uitgegrijsd en daardoor niet beschikbaar wanneer er in het
resultaat van de selectie geen MGn-patiënten aanwezig zijn.

Als u (met behulp van de Q-module) een patiëntselectie maakt met
daarin patiënten met en zonder MGn, kunt u voor de patiënten
zonder MGn een brief printen en de patiënten met MGn via het
portaal een bericht sturen. U kunt hierbij kiezen of u enkel patiënten
waarbij het dossier is vrijgegeven via MGn wilt benaderen of alle
aangemelde patiënten.
Een MGn-bericht versturen aan een groep patiënten doet u als volgt:
1. Voer een query uit om de gewenste groep patiënten te
selecteren.
2. Ga naar de tab Resultaten.
3. Als de query gereed is, klikt u op de knop
4. Kies voor de optie Brieven.
5. Klik dan op Afdrukken. U krijgt nu een venster te zien met de
printinstellingen voor brieven.
6. Selecteer eerst de maskerbrief die u aan deze patiënten wilt
sturen.
7. Bij de rubriek MGn-patiënten via portaal informeren zal
automatisch een vinkje aan staan. Hier maakt u de keuze
tussen Alleen MGn-patiënten met een vrijgegeven dossier een
bericht sturen via het portaal of Alle MGn-patiënten.

9. Pas eventueel de andere gegevens, zoals de briefdatum, in dit
venster aan.
10. Klik dan op OK.

11. De brief wordt nu voor alle geselecteerde MGn-patiënten via
MGn verstuurd.

WebHis zorgdossier

CMG HIS

1. Klik in het systeem links op Patiënten en dan op zoek en kies
voor vaste patiënten.

1. Kies voor een nieuwe rapportage via de Rapportgenerator.

2. Daarna kunt u bovenin op `alle patiënten` klikken en kiezen voor
selectie e-mailen.

3. Kolom: selecteer E-mail

2. Gegevensgroep = PATIENTART
4. Selectie: in, Waarde-1 = %@% toevoegen
5. Selecteer Categorie – is gelijk, waarde-1 = 500001 toevoegen
6. Kolommen: E-mail selecteren toevoegen
7. Rapportnaam invullen, bv Vaste patiënten met e-mailadres
8. Opslaan
9. Uitvoer naar Excel aanzetten
10. Printen
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