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Inleiding
Waarom zou uw praktijk digitaal innoveren en wat is het nut daarvan voor u en uw patiënten? Het kan 
zijn dat u op dit moment genoeg patiënten heeft of juist hard op zoek bent naar nieuwe patiënten. 

Doordat de mogelijkheden rondom eHealth en digitale toepassingen voor uw praktijk steeds meer 
én volwassener worden, zijn er volop kansen te benutten op dit gebied. We horen vaak dat patiënten 
veeleisender worden, maar is dat wel zo? Of, willen patiënten eigenlijk gewoon meer regie over hun 
eigen zorg? 

In deze whitepaper behandelen we 5 concrete tips die uw patiënt meer zelfregie geven en meer 
efficiëntie in uw praktijk brengen. Zo wordt de praktijk ontzorgd en wordt de patiëntloyaliteit 
vergroot.
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Een scenario van uit de zorgverlener
Stel u voor dat u maandagochtend uw praktijk 
binnenkomt. U heeft nog een kwartier om de 
e-mail en online agenda te checken. U ziet direct 
de nieuwe afspraken die uw patiënten in het 
weekend in de online agenda hebben geplaatst. 
De weekplanning online ziet er al gevuld uit, dit 
betekent dat de assistent(e) minder telefonische 
druk heeft en een aantal zaken kan oppakken 
waar normaliter geen tijd voor is. In uw beveiligde 
eConsult-omgeving ziet u dat de patiënt, die u 
twee weken geleden zag, in een e-mail aangeeft 
graag de onderzoeksuitslagen te willen opvragen 
en tevens een vraag over zijn medicatie stelt. 

De uitslagen waren net voor het weekend al 
binnen, dus u kunt de patiënt direct antwoorden. 
Uit de resultaten bleek niks ernstigs, de patiënt 
hoeft voor deze klacht ook niet meer langs 
te komen. Dan is het donderdag en ziet u via 
Zorgkaart Nederland een melding binnenkomen 

Een voorbeeld: Maak kennis met Martin1 Interactie tussen patiënt en praktijk

dat dezelfde patiënt een review heeft 
achtergelaten. Dit is een eenvoudig voorbeeld 
waarin u al snel voordelen herkent van een online 
agenda, eConsults en patiëntenreviews in uw 
praktijk. 

“Nadat ik ben verhuisd ben ik bij deze dokter 
terecht gekomen. Dat is altijd weer even spannend, 
maar ik ben zeer tevreden. Deze dokter luistert 
goed, stelt heldere vragen en reageert snel en 
vriendelijk op vragen. Ik voel mij als patiënt serieus 
genomen en goed geholpen!”

Maar wat als we dit scenario ook eens vanuit 
deze patiënt bekijken? Voor het gemak noemen 
we deze patiënt Martin.

“Nadat ik ben verhuisd ben ik bij 
deze dokter terecht gekomen. 
Dat is altijd weer even spannend, 
maar ik ben zeer tevreden. Deze 
dokter luistert goed, stelt heldere 
vragen en reageert snel en 
vriendelijk op vragen. Ik voel mij 
als patiënt serieus genomen en 
goed geholpen!”
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Een voorbeeld: Maak kennis met Martin1 Interactie tussen patiënt en praktijk

Een scenario vanuit de patiënt
Martin is drie maanden geleden verhuisd 
en zocht een nieuwe huisarts. Na wat 
rondvragen bij zijn nieuwe buren en zoeken op 
zorgspecialistenplatform solvo.nl en Google vond 
hij een praktijk in de buurt die hem aansprak. 
Het gaf Martin vertrouwen dat de praktijk een 
professionele en duidelijke website heeft en dat 
de kleuren en het logo terugkomen op meerdere 
plekken zoals op Solvo.nl en Google. Martin kon 
zich eenvoudig online aanmelden via de website 
van de praktijk en niet veel later via de online 
agenda een afspraak maken. 

Overdag heeft Martin weinig tijd, dus het is 
fijn dat hij dit ‘s avonds op zijn tablet snel kan 
doen. Na zijn eerste consult voelde Martin 
zich gehoord en serieus genomen door zijn 
nieuwe huisarts. De arts wees hem erop dat hij 
de onderzoeksresultaten, die met twee weken 
wel binnen zouden zijn, eenvoudig via het 

eConsultportaal op de website op kon vragen. 
Daarvoor hoeft hij niet nog eens langs te komen. 
Dit komt Martin perfect uit, aangezien zijn agenda 
erg vol zit.Twee weken later op zondagavond 
bedenkt Martin zich dat zijn resultaten mogelijk al 
binnen zijn en hij besluit zijn huisarts te mailen via 
het eConsultportaal. 

Maandagochtend ontvangt Martin een e-mail  
waarin de huisarts hem gerust stelt; de uitslagen 
zijn goed en hij hoeft zich geen zorgen te maken. 
Een paar dagen later besluit Martin om zijn 
prettige bezoek ook een beoordeling te geven op 
Zorgkaart Nederland, daar heeft hij zelf immers 
ook veel aan gehad toen hij een huisarts zocht.

 Het voorbeeld van Martin laat zien hoe digitaal 
innoveren in de praktijk een versterking kan zijn 
voor het aantrekken van nieuwe patiënten én 
het versterken van de relatie met uw patiënten. 
Uiteraard, zolang dit goed, door hele praktijk, 
wordt geïmplementeerd. In de volgende 
hoofdstukken behandelen we vijf onderdelen van 
succesvolle digitalisering van de praktijk.
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Met een online agenda kunnen uw patiënten zelf een vooraf door u vrijgegeven tijdslot inplannen voor 
een afspraak of consult. In het voorbeeld dat we schetsten van Martin zien we al welke voordelen dit 
zoal kan bieden.

Waarom een online agenda uw praktijk helpt2 Flexibiliteit voor u en uw patiënten

Een online agenda en uw praktijk
Het online plannen van afspraken kan 
door middel van een online agenda. De 
zorgprofessional kan tijdslots openstellen 
waarin patiënten zelf afspraken kunnen maken. 
Het is ook mogelijk om delen van het spreekuur 
open te zetten, zodat het overige gedeelte van 
het spreekuur onder toezicht van de assistent 
wordt ingepland. De voordelen hiervan zijn 
dat uw patiënt zelf kan plannen en ook buiten 
uw openingstijden een afspraak kan maken, de 
assistent kan zich bezighouden met andere taken 
en het bieden van een online agenda leidt tot 
minder no-shows 

Hoe implementeer ik dit op mijn website?
Er bestaande verschillende methoden om uw 
patiënt een online agenda aan te bieden via 
uw website. Door gebruik te maken van een 
bestaande dienst hoeft u zich niet bezig te 
houden met de techniek en weet u zeker dat het 
plannen van de afspraken goed verloopt. Vaak 
ontvangt u van de leverancier van de online 
agenda een inlog voor het afsprakenportaal 
van de praktijk en een code die in de website 
geplaatst kan worden door uw websitebeheerder. 
Veelgebruikte online agendaleveranciers zijn:

Veelgebruikte online agenda leveranciers 
zijn:
• Doctena
• Intramed
• Pazio
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Online reviews zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Of we nu op zoek zijn naar een 
nieuw scheerapparaat, een hotelovernachting of een zorgaanbieder, we vinden het ontzettend fijn om 
te weten wat anderen vinden en baseren daar vervolgens ook onze keuzes op.

De kracht van patiëntenreviews3 Geloofwaardigheid en professionaliteit

Waarom patiëntenreviews?
Op basis van de ervaringen van anderen kunnen 
nieuwe patiënten een weloverwogen keuze 
maken: past deze praktijk bij mij? Dit helpt de 
(toekomstige) patiënt niet alleen om een goede 
keuze te maken, maar ook om meteen een goede 
vertrouwensband tussen de patiënt en de praktijk 
te creëren. 
Praktijken die openstaan voor feedback krijgen 
tevens beter grip op de wensen van  patiënten, 
waardoor ze hun een betere dienstverlening 
kunnen bieden. Patiënten voelen zich gehoord, 
en de dienstverlening kunt u, indien nodig, 
verbeteren dankzij de ontvangen feedback. 

Hoe zet u patiëntenreviews in binnen 
uw praktijk?
Er zijn verschillende manieren waarop u reviews 
kunt ontvangen en beheren voor uw praktijk. 
U zou reviews in eigen beheer op uw website 
kunnen implementeren, u houdt dan zelf het 
beheer over de reviews die getoond worden. 
Echter, de meest gebruikte wijze is om een 
bestaand platform zoals Zorgkaart Nederland 
of Qualiview te gebruiken. Deze platformen zijn 
onafhankelijk en hebben daarom autoriteit en 
vertrouwen bij de patiënt. Vervolgens kunnen 
reviews vanuit deze platformen middels een code 
op uw website worden overgenomen. Daarnaast 
is het slim om Google Mijn Bedrijf goed in te 
richten. Naast al uw praktijkinformatie, kunnen 
patiënten ook via Google reviews achterlaten, dit 
heeft namelijk ook nog eens een positief effect op 
de online vindbaarheid van uw praktijk! 

Veelgebruikte manieren voor 
patiëntenreviews zijn;
•   Zorgkaart Nederland
•   Qualiview

•   Google Mijn Bedrijf
•   In eigen beheer op uw website

https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.qualiview.nl/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
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Zorg voor een goede online profilering4 Heldere informatievoorziening online

De patiënt begeeft zich steeds meer online, zowel thuis als onderweg op zoek naar informatie, 
zorgverleners en reviews. Dit betekent dat een goede online vindbaarheid van uw praktijk en het 
bieden van goede informatievoorziening aan uw patiënt belangrijk zijn.

Zorg voor een goede online vindbaarheid
Online komt steeds meer informatie beschikbaar, 
zo ook op het gebied van gezondheid. Patiënten 
raadplegen eerst online gezondheidsinformatie, 
om vervolgens pas naar de zorgprofessional 
te gaan. Ook het vinden van een zorgverlener 
gebeurt veelal online. Neem Martin uit het 
voorbeeld, hij zoekt naar een praktijk in de buurt, 
met goede reviews en duidelijke informatie, dat 
schept namelijk vertrouwen. 
Een goede vindbaarheid online bereik je niet 
in één dag, maar er zijn wel manieren om je 
vindbaarheid te verbeteren. Hier volgen enkele 
concrete tips om je vindbaarheid te vergroten

4 tips om de vindbaarheid van uw website te 
verbeteren.
• Zorg voor kwalitatieve teksten met minstens 

400 woorden op de pagina’s op uw website. 
• Laat uw webbouwer kijken naar uw site 

om deze technisch te optimaliseren voor 
zoekmachines of vraag een gratis  
website scan aan.

• Plaats met regelmaat, het liefst wekelijks, 
nieuws op uw website of maak gebruik van 
nieuws van Thuisarts.nl of  
Gezondheidsplein.nl. 

• De snelheid en veiligheid van uw website zijn 
belangrijke factoren voor vindbaarheid.

Een goed linkprofiel naar uw website.
• Meld u aan voor een gratis account op  

solvo.nl, dit zorgt voor een hoge kwaliteit link 
naar uw website. 

• Maak een vermelding op Zorgkaart 
Nederland aan.

• Vermeld uw praktijk of zorginstelling in    
 Google Mijn Bedrijf

• Vraag uw samenwerkingspartners een linkje 
op te nemen naar uw website.

https://ehealth88.nl/website-scan/
https://ehealth88.nl/website-scan/
https://join.solvo.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.google.com/intl/nl_nl/business/
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4 Heldere informatievoorziening online

Zorg voor betrouwbare online informatie 
De patiënt zoekt zowel vóór een bezoek aan 
een specialist, als daarna online naar informatie. 
Deze ontwikkeling kan een positief effect 
hebben, als patiënten toegang hebben tot de 
juiste informatie. Patiënten weten beter waar 
ze aan toe zijn, hebben meer kennis over hun 
gezondheidstoestand en blijven met minder 
vragen achter. Een belangrijke voorwaarde: de 
informatie die de patiënten vinden moet wel juist 
zijn. Kloppende online patiëntenvoorlichting is 
niet alleen gunstig voor de patiënt, maar helpt 
ook de praktijk te ontzorgen. Op het moment dat 
de patiënt beter is voorgelicht, wordt de assistent 
minder belast met patiënten die bellen met 
vragen en ontstaat er meer
tijd voor de zorg waar het echt nodig is. Het 
actief voorlichten van uw patiënten met 
betrouwbare informatie, voor en na een consult, 
helpt uw praktijk tevens te profileren als een 
kenniscentrum.

Zorg voor een goede online profilering

Verwijs patiënten actief naar betrouwbare 
informatie
Websites als Gezondheidsplein.nl, 
dokterdokter.nl, thuisarts.nl en Ziekenhuis.nl 
bieden op dit vlak een uitkomst. Deze websites 
voorzien patiënten van betrouwbare informatie. 
Alle artikelen op deze websites wordt namelijk 
geschreven of gecontroleerd door artsen. Door 
te verwijzen naar deze websites kunt u patiënten 
voorlichten, zonder zelf content te creëren of te 
hoeven controleren of de informatie juist is.

https://www.gezondheidsplein.nl/
https://www.dokterdokter.nl/
https://www.thuisarts.nl/
https://www.ziekenhuis.nl/
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eConsults voor meer efficiëntie5 eConsults ontzorgen uw praktijk én uw patiënt!

Een eConsult is een digitaal consult, hiervoor hoeft uw patiënt dus niet naar de praktijk te komen. Het 
aanbieden van eConsults brengt voordelen met zich mee. eConsults helpen om de werkdruk in de 
praktijk te verlagen, verhogen de effeciëntie van uw werk en geven de patiënt meer controle over hun 
zorg. Patiënten hoeven niet altijd meer naar de praktijk te komen.

Zet eConsults in binnen uw praktijk
eConsults zijn op verschillende manieren aan 
te bieden. Je kunt als praktijk bijvoorbeeld 
eConsults aanbieden door een veilige chat of 
e-mailfunctie binnen een patiëntenportaal. De 
patiënt stuurt een bericht, al dan niet aangevuld 
met afbeeldingen en video’s, en de zorgverlener 
reageert hier vervolgens in dezelfde vorm op. 
Ook videobellen via een beveiligd platform is een 
vorm van een eConsult. In dit geval wordt een 
afspraak ingepland om te videobellen. De patiënt 
kan hierin zijn of haar verhaal doen, terwijl de arts 
er direct op kan reageren en de patiënt ook kan 
zien. Eigenlijk net zoals we van een fysiek consult 

gewend zijn, alleen dan dus zonder daadwerkelijk 
in de praktijk aanwezig te hoeven zijn. 
Beide vormen van het eConsult kunnen 
waardevol zijn voor uw praktijk én uw patiënt. 
Ze kunnen ook heel goed naast elkaar gebruikt 
worden. Er bestaat onder andere onder 
huisartsen nog onduidelijkheid over het 
declareren van eConsults. eConsults zijn echter 
te declareren als reguliere of dubbele consulten. 
Wij schreven onlangs een uitgebreid artikel over 
eConsults waarin dieper in wordt gegaan op de 
mogelijkheden van eConsults. Lees het artikel 

Wat is een eConsult?

http://www.ehealth88.nl/wat-is-een-econsult
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Denk aan uw totale communicatie6 Herkenbaar en helder

Zorg voor herkenbaarheid
Een duidelijke, herkenbare huisstijl maakt het 
voor de patiënt makkelijker om uw praktijk te 
herkennen en te vertrouwen. Dit geldt zowel 
voor uw online als offline communicatie. Al uw 
communicatiemiddelen dragen bij aan een beeld 
van professionaliteit en herkenbaarheid bij uw 
patiënten. Communicatiemiddelen zijn simpel 
gezegd alle manieren waarop een patiënt met uw 
praktijk in aanraking komt. Deze zaken zeggen 
iets over uw praktijk: ze zijn bepalend in de 
beeldvorming van de patiënt. 
Een paar simpele voorbeelden zijn een 
praktijkfolder, uw website, uw visitekaartje, 
wachtkamerscherm, het interieur etc. 
Al deze communicatiemiddelen zijn dus 
bepalend voor het beeld dat uw patiënten 
hebben van uw praktijk. Wanneer al uw 
communicatiemiddelen consistent in een 
professionele stijl zijn doorgevoerd, ontstaat 
een gevoel van duidelijkheid bij de patiënten. De 

herkenbaarheid wordt door de consistentie in 
uw communicatieuitingen vergroot. Wanneer 
patiënten uw communicatieuitingen herkennen, 
zullen ze minder snel de praktijkfolder, 
nieuwsbrief of een oproepbrief voor bijvoorbeeld 
de griepprik negeren. 

Hoe zorgt u voor een consistente huisstijl?
Om te zorgen dat u een consistente stijl hanteert, 
creëert u idealiter een huisstijlhandboek. In 
een huisstijlhandboek staan regels over het 
opmaken van communicatieuitingen, zoals de 
lettertypes en de exacte kleuren die gebruikt 
worden. Dit vormt een handvat voor alle uitingen 
die vervolgens worden gemaakt. Werkt u met 
verschillende partijen, dan kunt u deze het 
huisstijlhandboek toesturen. Zo weet u zeker dat 
zowel uw website als uw folder of nieuwsbrief in 
de juiste kleuren en stijl worden opgemaakt.
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Heeft u vragen naar aanleiding van deze whitepaper?
Wilt u meer weten over digitalisering van uw praktijk of zorgorganisatie en wat eHealth88 hierin voor 
u kan betekenen? 

Kijk op eHealth88.nl en bekijk hoe wij andere praktijken en zorgorganisaties helpen in hun 
digitalisering en hun online en offline communicatie.

Neem voor vragen contact met ons op via info@ehealth88.nl of 030-320 0380

Over eHealth88
eHealth88 is uw innovatiepartner in de zorg. Samen met zorgorganisaties en praktijkhouders werken 
we aan toekomstbestendige zorg. Zorg waarin cliënten sneller en beter bereikt, betrokken en 
behouden worden. Door intuïtief design, een gebruiksvriendelijke digitale omgeving en door slimme 
koppelingen van online diensten. 

We helpen organisaties en praktijken met het ontwikkelen van responsive websites & apps, ontwerpen 
van huisstijlen & prototypes en adviseren & ondersteunen zorgorganisaties bij hun gehele online 
profilering en marketing. We ontzorgen ook diverse organisaties in al hun communicatie- en 
marketingactiviteiten.

eHealth88
Beneluxlaan 2 - 6 
3527 HT Utrecht

030 - 320 0380

www.ehealth88.nl

info@ehealth88.nl

Over eHealth887 Uw innovatiepartner in de zorg
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