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1. Inleiding
Pharmeon en Promedico hebben gezamenlijk een patiëntportaal opgezet waarbij op de website van de
praktijk, in een besloten omgeving, patiënten gebruik kunnen maken van de webagenda, e-consulten en
de receptservice. Patiënten kunnen zich via de website registreren voor het gebruik van deze services.
Deze handleiding beschrijft hoe patiënten gekoppeld worden, hoe de webagenda, de receptservice en het
e-consult gevuld worden vanuit Promedico-ASP, hoe de informatie ingevoerd via het patiëntportaal
getoond wordt in Promedico-ASP en hoe u diverse instellingen kunt beheren zodat het patiëntportaal
aansluit bij werkwijze.
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met een van beide organisaties.
Pharmeon, telefoon: 020 - 6500100, e-mailadres: cs@pharmeon.nl
Promedico, telefoon: 030 - 6016655, e-mailadres: aspservicedesk@promedico.nl
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2. Instellingen Patiëntportaal in Pharmeon-omgeving
2.1. Beheerdersaccount en sessiecodes
Bij de website van Pharmeon hoort een beheerdersaccount. Via dit account kunnen patiënten
gekoppeld worden aan Promedico-ASP. Het gebruik van dit beheerdersaccount is extra beveiligd
door middel van een sessiecode, een unieke code die bestaat uit zes cijfers en die voor een beperkte
tijd (sessie) geldt en naar een vooraf afgesproken e-mailadres wordt verstuurd op het moment van
inloggen.

2.2. Patiëntaccounts en sessiecodes
Patiënten kunnen inloggen bij het patiëntportaal met een gebruikersnaam- en wachtwoord en een
sessiecode. Zij kunnen bij het registreren aangeven of zij een sessiecode op hun mobiele telefoon
willen ontvangen of op hun e-mailadres. De keuze die zij kunnen maken is afhankelijk van het
beveiligingsniveau zoals door de praktijk is ingesteld in de beheeromgeving.
Een sessiecode via sms wordt als veiliger gezien dan via e-mail. Aan het gebruik van sessiecodes via
sms zijn meerkosten voor de praktijk verbonden.
2.2.1. Instellen beveiligingsniveau voor patiënten
De standaardinstelling van het beveiligingsniveau staat ingesteld op sms. Via de
instellingenpagina kan een aanvraag gedaan worden bij Pharmeon om het beveiligingsniveau
aan te passen:
1. Ga naar de website waar het portaal actief is.
2. Log in als beheerder. Het scherm Online services beheer wordt geopend.

3.
4.

5.

Klik op Service instellingen. Er wordt een sessiecode verstuurd naar het opgegeven emailadres.
Voer de ontvangen sessiecode in. Het scherm Website instellingen wordt geopend.

Kies het gewenste beveiligingsniveau en klik op [Opslaan]. De aanvraag wordt in
behandeling genomen door de helpdesk van Pharmeon en er wordt contact opgenomen
zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd.
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2.3. Beheer teksten op het portaal
Voor de services op de website is het mogelijk de standaard teksten aan te passen.
2.3.1. Tekst ten behoeve van Identiteitscontrole patiënten
1. Ga naar de website waar het portaal actief is en log in als beheerder. Het scherm Online
service beheer wordt geopend.
2. Klik op Service instellingen.
3. Voer de sessiecode in die op het e-mailadres ontvangen is. Klik hierna in het volgende scherm
op Identiteitscontrole patiënten.

4.

De standaardtekst zoals ingesteld door Pharmeon wordt getoond. Deze teksten kunnen
aangepast worden.
•
•
•

5.

Hou rekening met het feit dit de tekst is zoals deze verstuurd wordt naar de patiënt
nadat deze een registratie aanvraag heeft gedaan.
Via de knop [Voorbeeld teksten] kan eventueel een van de voorbeeldteksten van
Pharmeon geknipt en geplakt worden.
Via de knop [Bekijk voorbeeld] kan gezien worden, hoe deze tekst wordt weergegeven
in de omgeving van de patiënt.

Klik op [Opslaan].

2.3.2. Tekst ten behoeve van Receptservice
1. Log in als beheerder op de portaalwebsite.
2. Klik vervolgens in het menu op Portaal en vervolgens op Receptservice. Het scherm
Instellingen receptservice wordt geopend.

3.
4.
5.

Klik op het tabblad Teksten.
Klik op de gewenste rubriek en pas de tekst aan.
Klik tot slot op [Opslaan]. Het toevoegen van eigen tekst is hiermee voltooid.
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2.3.3. Tekst ten behoeve van Webagenda
1. Log in als beheerder op de portaalwebsite.
2. Klik vervolgens in het menu op Portaal en vervolgens op Webagenda. Het scherm Agenda’s &
afspraken beheer wordt geopend.

3.
4.

Klik op de gewenste rubriek(en) en pas de tekst aan.
Klik tot slot op [Opslaan].

2.3.4. Tekst ten behoeve van E-consult
1. Ga naar de website waar het portaal actief is en log in als beheerder.
2. Klik op EConsult tekstenbeheer.

•

Na klikken op de link wordt er een scherm geopend met velden waar tekst kan worden
ingevoerd die moet worden getoond boven het formulier Nieuw consult, Afronding en
Consultoverzicht.
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3. Instellingen Patiëntportaal in Promedico-ASP
3.1. Patiënt koppeling
Om een patiënt toegang te verschaffen tot het patiëntportaal is het nodig om een eenmalige
koppeling tot stand te brengen tussen het profiel van de patiënt op de portaalwebsite en de
patiëntgegevens in Promedico-ASP.
Nadat een patiënt zich via de website heeft geregistreerd voor de webagenda, een e-consult en/of
de receptservice, wordt er automatisch een verzoek verstuurd naar Promedico-ASP om de
registratie van de patiënt goed te keuren dan wel af te wijzen. In dit verzoek worden de gegevens
van de patiënt meegestuurd. Op basis van deze gegevens kan de identificatie van de patiënt
gebeuren.
1.
2.

Ga in Promedico-ASP naar Agenda - Werklijst.
Klik vervolgens op het tabblad Portaal registratie. In dit scherm staan alle verzoeken van
patiënten die zich via de website geregistreerd hebben, toont de registratiegegevens zoals de
patiënt deze heeft opgegeven en geeft aan of er een unieke patiënt gevonden is door het
systeem:

3.

Klik op een registratieverzoek. De gegevens die de patiënt heeft ingevoerd, worden links in het
scherm getoond:

4.

Indien er één of meerdere matches zijn gevonden in Promedico ASP, dan worden deze getoond
in het kader Gevonden patiënten.
•

Binnen Promedico-ASP wordt gezocht naar een patiënt met overeenkomstige gegevens.
Indien er op basis van de combinatie BSN + geboortedatum één unieke patiënt wordt
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gevonden dan wordt alleen deze patiënt getoond in het scherm.
Is er geen unieke match dan worden alle patiënten in het scherm getoond die in
aanmerking zouden kunnen komen.
5.

Controleer welke gevonden patiënt bij het registratieverzoek hoort en selecteer deze patiënt.
Hierna wordt het registratieverzoek aan de geselecteerde patiënt gekoppeld.
•
•

6.

De gegevens van de geselecteerde patiënt verschijnen rechts in het scherm.
Het is belangrijk dat de patiëntgegevens goed worden gecontroleerd voordat een verzoek
tot registratie wordt goed gekeurd. Op basis van deze beslissing worden immers medische
gegevens beschikbaar gesteld aan de patiënt via het patiëntportaal.

Neem zo nodig het e-mailadres van de patiënt over met behulp van de knop
(Kopieer emailadres). Het e-mailadres wordt dan toegevoegd aan de patiëntgegevens in Promedico-ASP.

3.2. Registratieverzoek verwerken
Nadat het registratieverzoek gekoppeld is aan de juiste patiënt kan aangegeven worden of dit
geaccepteerd of afgewezen moet worden.
1. Klik onder in het scherm op [Accepteren] of [Afwijzen] om het registratieverzoek te verwerken.
•

Accepteren
Wanneer het registratieverzoek geaccepteerd wordt, worden de volgende acties worden
automatisch uitgevoerd:
-

In Promedico-ASP wordt de optie Patiënt kan gebruik maken van het Patiëntportaal
aangevinkt bij Patiënt - Patiëntportaal en het veld WebLink en Extern nummer wordt
automatisch gevuld.

-

Het nummer uit het veld Extern nummer in Promedico-ASP wordt bij de betreffende
patiënt ingevuld op de portaalwebsite.
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-

•

Als een patiënt toegang heeft gekregen tot het patiëntportaal is dit in de patiëntbalk
te zien aan het portaal-icoon voor de naam van de patiënt .

Afwijzen
Wanneer het registratieverzoek afgewezen wordt, krijgt de patiënt geen toestemming om
gebruik te gaan maken van het patiëntportaal. Bij het afwijzen van een registratieverzoek
kunt u de reden van afwijzing opgeven. De patiënt ontvangt een e-mail met de reden van
afwijzing.

3.3. Toegang ongedaan maken
De toegang tot de services in het patiëntportaal kan ongedaan gemaakt worden voor een patiënt
door het vinkje bij Patiënt kan gebruik maken van het Patiëntportaal te verwijderen.
1.
2.

Klik op Patiënt – Patiëntportaal.
Verwijder het vinkje bij Patiënt kan gebruik maken van het Patiëntportaal.

3.4. Ontkoppelen
Het mogelijk om de koppeling volledig te verwijderen (ontkoppelen).
1.
2.

Klik op Patiënt – Patiëntportaal.
Klik onder in het venster op [Ontkoppelen].

•

Ook bij het uitschrijven van een patiënt moet het dossier worden ontkoppeld van het
portaal.
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4. Webagenda
In de agenda op het patiëntportaal (webagenda) ziet een patiënt de beschikbare agenda’s en de daarin
beschikbare afspraken. De patiënt selecteert de juiste agenda en het juiste tijdstip en dient dan verplicht
een reden voor de afspraak door te geven.
•
•
•

Op diverse plekken in de webagenda kunnen eigen teksten ingevoerd, bijvoorbeeld over de situaties
waarin afspraken wel of niet via het portaal gemaakt kunnen worden.
Ook kunnen enkele instellingen beheerd worden, zoals hoe lang van tevoren patiënten afspraken via
het patiëntportaal kunnen maken.
Door middel van een dag sjabloon kan aangeven op welke dagen en tijden de patiënt een afspraak
kan maken. Ook het type afspraak kan worden aangegeven.

4.1. Agenda beschikbaar maken op het patiëntportaal
Het beschikbaar maken van een agenda voor het portaal bestaat uit de volgende onderdelen:
• het aanmaken van een agenda (indien deze nog niet aanwezig is);
• toevoegen van een sjabloon voor de nieuwe agenda;
• het toepassen van een sjabloon op de agenda;
• agenda beschikbaar maken voor het portaal.
4.1.1. Agenda aanmaken (indien nodig)
1. Ga in ASP naar Onderhoud - Medewerkers.
2. Selecteer de betreffende medewerker.
3. Klik op Wijzigen medewerker. Controleer of Agenda actief op Ja staat.

4.
5.

Ga vervolgens naar Onderhoud - Agenda, tabblad Agenda’s praktijk.
Klik op [Agenda toevoegen].

6.
7.

Voer de naam van de agenda in.
Klik onder in het scherm op [Opslaan].

4.1.2. Dag sjabloon toevoegen
1. Klik op Onderhoud – Agenda, tabblad Sjablonen.
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2.

Klik op [Dagsjabloon toevoegen].

3.
4.
5.
6.

Geef het sjabloon een naam.
Kies voor de gewenste tijdstippen een afspraaktype.
Vink de optie PP aan wanneer het tijdstip voor het portaal beschikbaar moet worden.
Klik op [Opslaan].

4.1.3. Sjabloon toepassen op de agenda
Een sjabloon wordt pas actief door het toe te passen op een agenda.
1.
2.
3.
4.
5.

Klik op Agenda - Kalender.
Selecteer de gewenste agenda.
Klik vervolgens op het tabblad Sjablonen.
Klik vervolgens op [Sjabloon toepassen].
Selecteer het gewenste sjabloon.

6.
7.

Pas eventueel de datum aan en kies, indien gewenst, voor een terugkeerpatroon.
Klik op [Opslaan].

4.1.4. Agenda beschikbaar maken voor het portaal
• De agenda’s die beschikbaar zijn gemaakt voor het patiëntportaal kunnen bijvoorbeeld zijn: de
agenda van de arts van inschrijving zelf en eventueel ook de agenda’s van de assistente, de
POH, de fysiotherapeut en de diëtiste die bij de praktijk van de arts van inschrijving horen.
• De artsen van inschrijving in de horizontale balk vermeld.
• De beschikbare praktijkagenda’s staan verticaal weergegeven in de linkerkolom.
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1.

Klik op Onderhoud - Portaal.

2.
3.

Vink de agenda’s aan die getoond moeten worden op het portaal.
Klik op [Opslaan].

4.2. Instellingen vastleggen met betrekking tot afspraken maken/tonen
Via de instellingen kan vastgelegd worden tot welk moment afspraken gemaakt en/of geannuleerd
mogen worden en hoelang oude afspraken getoond op het patiëntportaal.

1.
2.

Klik op Onderhoud – Portaal.
Geef het aantal uren op waarbinnen geen afspraken meer mogen worden gemaakt voor
openstaande afspraken in de Webagenda.
•

3.

Geeft het minimaal aantal uren op waar binnen een afspraak nog geannuleerd kan worden.
•

4.

Voorbeeld: een tijdspanne van 24 uur betekent dat er tot 24 uur van te voren een afspraak
gemaakt kan worden.

Voorbeeld: een tijdspanne van 8 uur betekent dat er tot 8 uur voor het afspraak tijdstip
deze nog geannuleerd kan worden.

Geef aan hoelang oudere afspraken getoond moeten blijven binnen het patiëntportaal.

4.3. Tonen van Webafspraken in de agenda
•
•
•
•

Afspraken via het patiëntportaal zijn gemaakt, staan in de agenda die door de patiënt is gekozen.
De afspraak is terug te zien bij Agenda - Kalender en bij Agenda - Spreekuur.
De naam van de patiënt en de reden van de afspraak worden getoond in de mouseover.
In de afspraak regel wordt het icoontje voor een webafspraak getoond .
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5. Receptservice
In de receptservice ziet een patiënt zijn actuele medicatie, d.w.z. medicatie met een einddatum in de
toekomst en alle chronische medicatie. De patiënt kan deze medicatie aanvragen bij de arts.

5.1. Medicatie tonen op patiëntportaal
1.
2.
3.
•

Klik op Onderhoud - Portaal, tabblad Recepten.
Vul de instelling Tijdsduur dat historische medicatie zichtbaar is in het portaal in.
Klik op [Opslaan].

Hiermee wordt aangegeven tot wanneer medicatie, na het verstrijken van de einddatum,
weergegeven wordt in het portaal. Standaard staat hier 0 maanden ingevuld.

5.2. Receptaanvragen via het portaal in ASP
Recepten die via het patiëntportaal zijn aangevraagd gaan in Promedico-ASP naar werklijst.
1.

Klik op Agenda – Werklijst, Recept aanvraag.

•

De receptverzoeken die via het patiëntportaal zijn binnengekomen zijn te herkennen aan
het icoon

•
•
•

.

De patiënt kan bij het aanvragen van medicatie op de website een opmerking plaatsen
bij elke medicatieregel. Deze opmerkingen worden getoond onder de aanvraag.
Als er meerdere recepten zijn voor één patiënt, dan is er één knop [Verwerken] voor
alle herhaalrecepten samen.
Staan er herhaalrecepten voor meerdere patiënten bij Portaal aanvraag, dan is er per
patiënt een [Verwerken] knop.

5.3. Receptaanvragen verwerken
1.
2.

Klik op Agenda – Werklijst, Recept aanvraag.
Klik op [Verwerken]. De herhaalrecepten van de patiënt worden klaargezet in het volgende
scherm

•

De herhaalrecepten kunnen hier op de gebruikelijke wijze worden verwerkt.
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•
•
•

Indien gewenst kan een herhaalrecept worden verwijderd door op het prullenbak-icoon
aan het eind van de regel te klikken.
Onderin het scherm Medicatie herhalen staat de knop [Versturen] waarmee de
herhaalrecepten kunnen worden verzonden.
Indien het aantal toegestane herhalingen nog voldoende is en er zijn geen relevante
wijzigingen of nieuwe meldingen van de medicatiebewaking, dan gaat het herhaalrecept
rechtstreeks naar de apotheek. In andere gevallen wordt het herhaalrecept naar de
autorisatielijst gezonden.
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6. E-consult
Met deze service kan de patiënt een vraag stellen via het portaal. De vraag komt vervolgens terecht in de
werklijst van Promedico-ASP. Voordat de patiënt een consult kan starten, dient tenminste één arts
gekoppeld te worden aan de service.

6.1. Arts koppelen aan de e-consultservice
1.
2.

Klik op Onderhoud – Portaal - E-consult. Hier wordt een lijst van de beschikbare medewerkers
voor de service getoond.
Vink op deze lijst aan bij welke medewerkers de patiënt terecht kan voor een elektronisch
consult.

6.1.1. Uitleg scherm ‘Medewerkers beschikbaar voor E-consult op het portaal’
In het E-consult-scherm zijn de volgende kolommen te zien:

•

Medewerker - in de linker kolom staan alle actieve medewerkers van de praktijk vermeld.
-

-

•

Routering - in deze kolom staat aangegeven naar wie de e-consulten worden gestuurd. Deze
medewerker krijgt het e-consult op zijn/haar werklijst. Over het algemeen is dit de
medewerker uit de eerste kolom, deze wordt automatisch ook bij Routering ingevuld.
-

•

Onder de namen van de hoofdbehandelaars staat voor ieder van deze medewerkers
een selectievakje. Ook de hoofdbehandelaars zelf staan in de Medewerkerkolom.
Een hoofdbehandelaar kan in de selectievakjes onder zijn/haar naam een vinkje
plaatsen bij de medewerkers die e-consulten mogen afhandelen. Dit kan de
hoofdbehandelaar zelf zijn, en/of bijvoorbeeld de POH of een andere medewerker.
Op de Portaalwebsite zijn alleen de aangevinkte namen zichtbaar voor de patiënt. De
patiënt kan kiezen aan welke medewerker hij/zij een vraag wil stellen.

Het is mogelijk om een andere medewerker bij Routering te selecteren (bijvoorbeeld
tijdens afwezigheid). Dit kan als volgt:
1. Klik onder Routering op de naam van de te wijzigen medewerker. Er verschijnt dan
een selectielijst waar een andere collega of werklijstgroep kan worden gekozen.
2. Selecteer de gewenste medewerker of werklijstgroep. De e-consulten komen nu
op de werklijst van de gekozen medewerker.

Hoofdbehandelaars - in de kolommen rechts van Routering staan de verschillende
hoofdbehandelaars vermeld. Per hoofdbehandelaar kunnen de namen worden aangevinkt
van medewerkers van deze behandelaar bij wie de patiënten een e-consult kunnen
aanvragen, bijvoorbeeld de POH.
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6.2. Instellingen met betrekking tot E-consult vastleggen
Met behulp van de instellingen kan vastgelegd worden met welke frequentie een patiënt een econsult mag aanvragen en hoe lang oude e-consulten zullen worden getoond in het patiëntportaal.
1.
2.
3.

Klik op Onderhoud – Portaal.
Klik op tabblad E-consult.
Vul de gegevens in het scherm in.

6.3. Tonen ingekomen e-consulten
Een E-consult komt binnen in de werklijst bij de medewerker die bij de ‘routering’ is geselecteerd.
1. Klik op Agenda – Werklijst, E-consulten.
2. Klik op het tabblad E-Consult om de aanvragen weer te geven.
• De e-consulten kunnen zelf afgehandeld worden of doorgestuurd naar een collega.
• Doorsturen kan worden gedaan door een vinkje te plaatsen bij het betreffende e-consult en
vervolgens op de knop [Doorsturen] te klikken.

•

Alle e-consultaanvragen kunnen tegelijk worden geselecteerd door het vakje boven de kolom
met selectievakjes aan te vinken.

6.4. E-consult beantwoorden
1.
2.

Klik op Agenda – Werklijst.
Klik op het tabblad E-consulten. De lijst E-consulten wordt getoond.

3.
4.
5.

Klik op een E-consult om deze te beantwoorden. Hierna wordt een deelcontact geopend.
Ga naar de P-regel om hier het antwoord voor de patiënt in te voeren.
Handel het deelcontact op de gebruikelijke manier af. De patiënt ontvangt een e-mail wanneer het
antwoord klaar staat en kan antwoord lezen op het patiëntportaal.
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7. Portaalservices tijdelijk uitzetten bij afwezigheid
Indien de praktijk in verband met vakantie, verhuizing of andere reden tijdelijk gesloten is, kunnen ook de
portaalservices tijdelijk uitgezet worden. De afwezigheidsperiode geldt voor alle services die actief zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Klik op de website waar het portaal actief is.
Log in als beheerder.
Klik op Service instellingen.
Klik vervolgens op het tabblad Afwezigheidsperiode.
Klik op Ja achter Afwezigheidsperiode.
Vul een begindatum en een einddatum in voor de periode dat de services niet beschikbaar mogen
zijn.
Voer een korte tekst in die de patiënt uitlegt waarom de services niet beschikbaar zijn en klik op
[Opslaan]. De afwezigheidsperiode is nu ingesteld en zal automatisch weer uitgeschakeld worden na
het verlopen van de einddatum.
N.B. Door bij afwezigheidsperiode Nee in te vullen en op [Opslaan] te klikken wordt deze handmatig
weer uitgeschakeld.
Voor de patiënt ziet dit er als volgt uit:
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8. De patiëntomgeving van het Patiëntportaal van Pharmeon
•

Om gebruik te kunnen maken van het patiëntportaal moet de patiënt via de website van de praktijk
inloggen.

•

Nadat er op [Inloggen] is geklikt, wordt de welkompagina getoond met de naam van de patiënt.

8.1. E-consult pagina op patiëntportaal
Bij het onderdeel Mijn consults kan de patiënt oude e-consulten inzien en een nieuw e-consult
starten.
•

Na klikken op [Nieuw consult starten] wordt het volgende scherm getoond:
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•
•
•
•

Bij het veld Medewerker kan de patiënt de gewenste medewerker selecteren met behulp van
het pijltje .
Vervolgens kan het onderwerp worden ingevuld waar de patiënt een vraag over heeft en in het
veld daaronder kan de patiënt de vraag zelf invoeren.
Ook is het mogelijk om op een van de voorgestelde onderwerpen klikken. Hierna worden de
velden voor het onderwerp en de vraag vanzelf gevuld.
Nadat de patiënt op [Versturen] heeft geklikt, wordt er een voortgangsscherm getoond en
volgt een melding dat het bericht al dan niet succesvol is verzonden:

•

Via de knop [Naar consult overzicht] kunnen alle e-consulten worden ingezien, zowel de
openstaande als de reeds beantwoorde.

•

Een ingekomen antwoord is te herkennen aan het
patiënt de inhoud van het bericht lezen.
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