
Hierbij een paar aandachtspunten:

• Zet uw microfoon op mute

• Stel eventueel vragen via de chat. Deze worden 

aan het eind van elk onderdeel beantwoord.

• De webinar wordt opgenomen

Welkom bij deze training
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Werken met Uw Zorg online in Omnihis Scipio



Uw Zorg online platform 

Via website van praktijk (webversie) 
Huisartsvoorbeeld.uwzorgonline.nl 

Via app (Uw Zorg online)  
Te downloaden via appstores



Uw Zorg online

Basis diensten  

✓ eConsult, receptservice, agenda   

✓ Dossierinzage

✓ Multidisciplinaire omgeving (apotheek) 

✓ MedMij PGO (2021) 

Aanvullende diensten, zoals: 

✓ Videoconsult

✓ Digitale zelftriage 

✓ SkinVision

✓ MiGuide (diabetescoach)



2021: 26% patiënten online

Stijging gebruik zet door



Toename gebruik door corona en OPEN



Best practice

• 1513 online patiënten (72%)

• 993 transacties/maand

• 1 uur extra per dag

Landelijk gemiddelde

• 529 online patiënten (26%)

• 253 transacties/mnd

• 10 minuten extra per dag

Nog veel online groei mogelijk



In deze instructie

• Patiënten koppelen

• Webagenda

• Berichten

• Recepten

• Medisch dossier



Patiënten koppelen
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Patiëntenomgeving

Via website van praktijk (webversie) 
Huisartsvoorbeeld.uwzorgonline.nl 

Via app (Uw Zorg online)  
Te downloaden via appstores

Eén account 
voor web en 
app



Aanmelden kan op 2 manieren:

1. De patiënt maakt een account aan via de patiëntenomgeving of de app

• U brengt handmatig de koppeling tot stand nadat de patiënt zich geïdentificeerd heeft

2. U nodigt de patiënt vanuit uw HIS uit tijdens het spreekuur

• De patiënt zit voor u en is direct geïdentificeerd

Er wordt hard gewerkt aan DigiD. Zodra hier meer over bekend is hoort u dat van ons.



Handmatig koppelen van patiënten:

1. Het patiëntnummer uit Omnihis Scipio moet ingevuld worden in 

beheer.pharmeon.nl

2. Het WeblinkID uit beheer.pharmeon.nl moet ingevuld worden in Omnihis 

Scipio



Beheer.pharmeon.nl

Omnihis Scipio

Omnihis Scipio



Actieve patiëntregistratie

Patiënt kan uitgenodigd worden

Uitnodiging is verstuurd

Patiënt is gekoppeld



Tips:

• Maak afspraken over de identificatie van patiënten

• Spreek intern af hoe de identificatie plaatsvindt (in de praktijk, telefonisch)

• Pas in beheer.pharmeon.nl de tekst aan:
Vermeld de procedure en geef aan hoeveel tijd de verwerking kost

• Wie belt de patiënten na die een koppelverzoek hebben ingediend?

• Verwerk nieuwe aanvragen tijdig

• Controleer regelmatig in beheer.pharmeon.nl of er koppelverzoeken open staan

• Vraag actief na of de patiënt een account heeft

• Tijdens het spreekuur, aan de balie en aan de telefoon

• Nodig niet gekoppelde patiënten uit via actieve patiëntregistratie



Tips (2):

• Loop bij nieuw te koppelen patiënten dossier en medicatie goed na

• Onderhoud online accounts

• Verwijder accounts van patiënten die verhuizen of overlijden uit beheer.pharmeon.nl

• Verwerk mutaties die patiënten doorgeven

• Ontkoppel patiënten in het HIS die de patiëntenomgeving niet meer willen gebruiken

• Maak gebruik van extracties uit beheer.pharmeon.nl om gerichte acties uit te voeren

• Benoem de online services op het telefoonbandje



Webagenda
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Beschikbaar maken van de agenda’s

• Maak agenda’s beschikbaar via Agenda - Handelingen – Reserveer



Beschikbaar maken van de agenda’s

• Maak agenda’s beschikbaar via Agenda - Handelingen – Reserveer

• Selecteer per praktijk welke agenda’s zichtbaar zijn voor patiënten



Agenda instellingen

• Tijdsinstellingen

• Bij misbruik kan de webagenda geblokkeerd worden voor een patiënt





• Reden van afspraak wordt getoond bij afspraken in de toekomst.

• Bij Omnihis Scipio 5.0 en lager:

• De tekst in het veld Extra Info wordt getoond.

• Vanaf Omnihis Scipio versie 5.1:

• Het veld Extra Info is hernoemd naar Reden van Afspraak.

• Mogelijkheid tot het aanmaken van een interne Memo bij een afspraak.

Afspraken door de praktijk







Afspraakblokken Scipio versie 4.9.1



Kort samengevat:

• Patiënten kunnen via de webagenda een afspraak maken

• Op tijden die u beschikbaar maakt

• Afspraaktypen die u beschikbaar maakt

• Patiënten wordt gevraagd om een reden voor de afspraak

• Patiënten kunnen hun afspraak

• Wijzigen

• Annuleren

• Aan hun (mobiele) kalender toevoegen

• Patiënten ontvangen een notificatie per e-mail voor online gemaakte afspraken

• Deze optie staat in beheer.pharmeon.nl standaard aan

• De patiënt kan de notificatie zelf uitzetten

• Let op! Wanneer een afspraak telefonisch gewijzigd wordt, dan ontvangt de patiënt evengoed een 
herinnering van de oude afspraak. Geef aan dat de patiënt deze notificatie mag negeren.



Tips:

• Maak voldoende ruimte beschikbaar in de online agenda

• Stimuleer het maken van online afspraken

• Houd teksten in de online agenda up-to-date

• Wat moet een patiënt met coronaklachten doen?

• Wilt u werken met meerdere afspraaktypen? 

• Creëer tijdsblokken/afspraaktypen in HIS én activeer ‘afspraaktypen’ in beheer.pharmeon.nl

• Koppel een triage module als ‘Moet ik Naar de Dokter?’ aan de webagenda

• Maak afspraken over wie gemaakte web afspraken naloopt

• Controleer of afspraken niet verkeerd ingepland zijn

• Is een dubbel consult nodig aan de hand van de hulpvraag? 

• Zit er geen spoedeisende vraag tussen?

• Bel bij twijfel kort na



Berichten
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Instellingen eConsult

• Vink bij betreffende medewerker ‘eConsult’ aan

• De medewerker kan gekozen worden door de patiënt bij het versturen van 

een eConsult vanuit de patiëntenomgeving

• De medewerker kan vanuit Omnihis Scipio een antwoord op een eConsult

verzenden naar de patiëntenomgeving

• Zet in beheer.pharmeon.nl ‘Bijlagen ontvangen’ aan

• Patiënten kunnen dan een bijlage meesturen met hun vraag













Kort samengevat:

• Patiënten kunnen een bericht met bijlage sturen

• U ontvangt het bericht in Omnihis Scipio

• U ontvangt de bijlage in beheer.pharmeon.nl

• U beantwoordt het bericht in Omnihis Scipio

• U kunt zelf een bericht naar de patiënt sturen

• Via beheer.pharmeon.nl beschikbaar voor alle geregistreerde gebruikers. Let op met 
privacygevoelige informatie indien de patiënt nog niet geverifieerd is

• Stuur eventueel een bijlage mee via beheer.pharmeon.nl

• Patiënten ontvangen een notificatie per e-mail als u een bericht heeft gestuurd

• Na 3 dagen krijgt de patiënt een herinnering van uw bericht

• Na 7 dagen krijgt u een melding indien het bericht niet is gelezen door de patiënt

• Patiënten kunnen niet op een bericht reageren, maar kunnen een nieuw bericht starten



Tips:

• Zorg dat artsen gekoppeld zijn aan eConsult

• Maak afspraken over wie eConsults beantwoordt

• Is dat alleen de arts of mag de assistente bepaalde vragen beantwoorden?

• Ruim tijd in om berichten te beantwoorden

• Zorg voor een behapbare reactietermijn

• Bijvoorbeeld binnen één werkdag

• Voorkom dat patiënten alsnog naar de praktijk bellen

• Gebruik de berichtenmodule ook om zelf een bericht te sturen voor:

• Labuitslagen

• Verwijzingen



Recepten
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Receptaanvragen afhandelen

• Alle actieve en chronische medicatie kan aangevraagd worden

(excl. N02A, N05, N06B, J01, P01, R05DA04)

• De aanvraagperiode voor herhaalrecepten kan beperkt worden tot een aantal 

maanden na de einddatum van het recept

• Herhaalrecepten komen binnen bij 

Omnihis Scipio - Rapportage – Herhaalmedicatie - Patiëntverzoeken





Tips:

• Loop bij nieuw te koppelen patiënten de medicatie na

• Zorg dat medicatie de juiste status heeft in het dossier

• Chronisch, met een einddatum

• Stop medicatie die niet meer gebruikt moet worden

• Benoem op het bandje dat herhaalrecepten online aangevraagd kunnen worden

• Laat de patiënt een bericht sturen als een medicijn niet herhaald kan worden

• Pas hiervoor de tekst in beheer.pharmeon.nl aan 



Medisch dossier

Training
Werken met Uw Zorg online in Omnihis Scipio





Uw dossier: Wat ziet de patiënt?

• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)

• Afgesloten episodes met attentiewaarde

• E- en P-regels uit het dossier vanaf 1 juli 2020

• Intoleranties, contra-indicaties en allergieën

• Labuitslagen (over de laatste 14 maanden)

• Uitslagen van fysieke metingen

• Brieven/verwijzingen 

• Actuele medicatie (via de receptservice)



Welke gegevens kan ik afschermen?

• Journaal

• Episode









Tips:

• Loop bij nieuw te koppelen patiënten het dossier goed na

• Voorkom ingewikkelde termen en gebruik begrijpelijke taal

• Belangrijk bij de E en P regels

• Standaard toont Uw Zorg online patiëntvriendelijke (episode) titels

• Herinner de patiënt eraan zijn dossier te bekijken (bezoekverslagen)

• Het is mogelijk om online dossierinzage (deels) te blokkeren

• Vermeld opmerkingen bij labuitslagen

• Dossiers voor kinderen tot 16 jaar zijn niet inzichtelijk



Tot slot
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Succesfactoren online zorg

1. Benoem ‘online’ ambassadeur/vraagbaak (voor 

collega’s & patiënten)

2. Richt processen goed in, maak ‘online’ onderdeel 

dagelijkse werkzaamheden

3. Richt uw communicatie kanalen goed in 

(online & offline) 

4. Stimuleer continu gebruik bij patiënten 

(spreekkamer, balie, telefoonlijn)

5. Evalueer het online gebruik regelmatig met uw 

team en pas aan (a.d.h.v. statistieken) 



Meer hulp nodig? 

• Ga naar beheer.pharmeon.nl

• beheeromgeving, handleiding per HIS, 
video’s, statistieken 

• Ga naar pharmeon.nl > support  

• toolkit, drukwerkservice, kennisbank, 
trainingen, implementatiecoach, helpdesk

• Ga naar mijn.omnihis.nl

• Filmpjes eRecept, eConsult en eAfspraak

• helpteksten in Omnihis Scipio



Ondersteuning voor uw patiënten 

• Ga naar uwzorgonline.nl  

• Patiëntenhelpdesk

• Patiënthandleidingen en video’s  

• Vragen stellen voor de patiënt 
(ook toegankelijk via portaal en app)  



Bedankt voor uw aandacht
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