
Handige 
tips & tricks 

voor Huisartsen 
 

In het kader van OPEN werken we in de regio
met elkaar aan het stimuleren van online inzage

door patiënten in het patiëntenportaal. Dit
vraagt tijd en energie binnen de praktijk.

De ervaring leert dat stimuleren van online
inzage door huisartsen/waarnemers

zelf het meest effectief is.
De volgende tips en tricks kunnen u helpen

de patiënten nog beter te motiveren.



1
Tijdens het consult
Uit ervaring blijkt dat het meenemen van de mogelijkheid van het
patiëntenportaal in uw gesprekken met patiënten, de beste en meest effectieve
manier van motiveren is. 

Door de computer om te draaien tijdens het consult kan de patiënt meekijken met wat u in het
dossier noteert. Het is aan te raden om hiervoor eenvoudige taal te gebruiken en te benoemen
dat hetgeen besproken is in de E&P-regels na te lezen is. Dit motiveert patiënten om ook thuis
nog even in het dossier te kijken.  

Weet u zeker dat uw patiënt de informatie over online inzage goed heeft begrepen? Met de
terugvraagmethode vraag u de patiënt in eigen woorden te herhalen wat u heeft gezegd. Zo
weet u zeker of de patiënt u heeft begrepen. 

Patiënten zijn zich niet altijd bewust van het feit dat ze hun dossier kunnen inzien en wat ze dan
kunnen zien. Daarom is het goed om tijdens een consult te benoemen dat u de medische
gegevens die besproken zijn in de E&P-regels zet.

Uw eigen enthousiasme is aanstekelijk. Dit versterkt u door in te zoomen op de voordelen van
online inzage voor de patiënt.

De patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, zoals laaggeletterden en patiënten die
digitaal minder vaardig zijn, vragen over het algemeen wat extra aandacht en uitleg. Het is
daarom goed om deze patiënten beter te leren (her)kennen en begrijpen. U kunt hiervoor deze
patiëntenreis bekijken en de quickscan van Pharos gebruiken. Deze middelen zijn speciaal
ontwikkeld om u te ondersteunen bij het informeren van deze patiëntengroep.   

Landelijk is bewezen dat een hele diverse groep gebruik maakt van het patiëntenportaal. Sluit
daarom bij voorbaat geen patiëntengroepen uit. 

Op de ZEL website vindt u diverse materialen om de patiënt te informeren over online inzage
(filmpje wachtkamerscherm, folders in diverse talen, bericht voor website en social media, etc.). 

https://www.pharos.nl/kennisbank/patientenreis/
https://www.pharos.nl/kennisbank/quickscan-digitale-vaardigheden-van-uw-patienten/
https://zel.nl/ondersteuning-zorgverleners/ict/open/toolkit-patienteninformatie/


3 Rechten & plichten huisarts en patiënten 
 

Om niet voor verrassingen te komen staan, is het goed dat u bekend bent met de rechten van
de patiënt bij het gebruik van online inzage. Meer hierover leest u onder het kopje FAQ van
OPEN.   

Om te zorgen dat ook de patiënt niet voor verrassingen komt te staan, is deze folder
ontwikkeld. Hierin staat informatie voor patiënten over hoe veilig met hun medische gegevens
om te gaan.  

2 Communicatie in patiëntenportaal
Patiënten die gebruik maken van het patiëntenportaal voor online inzage
kunnen in hun dossier kijken. Hoe zorgt u ervoor dat de informatie duidelijk is? 

Klik hier voor voorbeelden van begrijpelijke P-regels en hier voor een woordenlijst van Pharos
met eenvoudige synoniemen voor veelgebruikte woorden. 

Om te zorgen dat de patiënt betrouwbare informatie over de klacht kan opzoeken en zo goed
geïnformeerd is, kunt u in de P-regel een link naar de juiste pagina van thuisarts.nl opnemen. 

Ook voor de labuitslagen is het aan te raden om altijd een begrijpelijke toelichting te schrijven
bij het publiceren. U kunt hierbij ook aangeven dat het niet noodzakelijk is om te bellen, omdat
de uitslagen verder in orde zijn. 

Om te voorkomen dat u elke keer een nieuwe tekst moet opstellen, kunt u maskerbrieven
gebruiken. Hierin kunt u bijvoorbeeld aangeven dat de patiënt bij vragen een e-consult kan
sturen en wanneer/of de patiënt terugkoppeling kan verwachten.

https://open-eerstelijn.nl/veelgestelde-vragen/privacy/
https://zel.nl/wp-content/uploads/2020/06/Zel_Open-Infographic-Folder_Nederlands_DIGI.pdf
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/07/OPEN-Scholing-P-regels_juli_2020_DEF.pdf
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/01/OPEN-Begrijpelijke-woordenlijst.pdf

