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ANNEKE VASS EN LIZA LEIJENHORST

S
inds 2020 hebben patiënten het recht om 
hun huisartsgegevens online in te zien via 
een portaal of met een persoonlijke gezond-
heidsomgeving (PGO). Sinds de komst van 
programma OPEN hebben 2,5 miljoen Ne-

Toen het portaalgebruik meer ingeburgerd raakte, 
werd het rustiger aan de telefoon. ‘Zo’n 2300 contacten 
per maand verlopen nu online. Dat scheelt een heleboel 
telefoontjes. Hierdoor is er meer tijd voor mensen met 
een echt medische vraag.’
Als patiënten in hun dossier kunnen kijken, is het wel 
belangrijk om goed op te letten wat je opschrijft en op 
welke manier. ‘We kregen soms vragen als: in mijn dos-
sier staat roken met een minnetje ernaast, maar ik 
rook niet.’ Soms staat er echt iets in het dossier 

Minder telefoontjes. 
Zo kan het ook
HET PROGRAMMA OPEN HELPT HUISARTSENPRAKTIJKEN BIJ ONLINE 
INZAGE VAN MEDISCHE DOSSIERS. DOKTERSASSISTENT JOYCE HUMMEL 
ZIET VEEL VOORDELEN EN DEELT GRAAG ERVARINGEN EN TIPS. ‘NIET 
ALLE PATIËNTEN WILLEN METEEN NAAR DE PRAKTIJK KOMEN.’

derlanders een portaal gebruikt om hun huisartsgege-
vens in te zien. En in bijna tachtig procent van de prak-
tijken die aan OPEN meedoen, bekeken één of meer 
patiënten het dossier via een PGO. 
De huisartsensector heeft als eerste sector online inzage 

voor patiënten op zo’n grote schaal mogelijk gemaakt. 
‘Ik denk dat door programma OPEN bij de huisartsen 
een lichtje is gaan branden,’ zegt Joyce Hummel. Ze 
werkte tot voor kort als doktersassistent in een grote 
huisartsenpraktijk in Son en Breugel en studeerde Zorg 
en Technologie aan Fontys Hogescholen.
‘De gedachte was dat patiënten geen behoefte hebben 
aan online inzage in hun dossier, zeker de ouderen,’ 
aldus Joyce. ‘Maar dat werd te veel voor de patiënt in-
gevuld. Uit mijn afstudeeronderzoek bleek dat juist de 
mensen tussen de 50 en 70 jaar geïnteresseerd zijn in het 
portaal. Toen we onze vooroordelen loslieten, hebben 
we dit ook in de praktijk ervaren.’

Om het gebruik van het portaal te stimuleren, startte 
de praktijk de campagne ‘Digitaal dichtbij’. Ook werden 
de werkprocessen onder de loep genomen: ‘Wat kan be-
ter en efficiënter? Waarom sturen we überhaupt ieder-
een naar de balie? We dachten als assistenten vaak dat 
we iemand echt hadden geholpen door hem of haar zo 
snel mogelijk te laten komen. We begonnen in te zien 
dat niet iedereen dat fijn vindt. Waarom halsoverkop 
vanaf je werk naar de huisarts als je bijvoorbeeld ook 
een foto kunt sturen? We moesten de huisartsen leren 
om tegen patiënten te zeggen: u krijgt een bericht in het 
portaal. En niet: bel de doktersassistent maar. Als pa-
tiënten eenmaal de voordelen ervaren, is de drempel de 
volgende keer lager.’
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VERSCHILLEN PGO EN PORTAAL 
Een patiëntenportaal is gekoppeld aan een zorg-
instelling of zorgverlener, zoals de huisarts. Een 
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een 
app of website die is gekoppeld aan een individu-
ele patiënt. De zorgverleners sluiten daar met hun 
zorginformatiesystemen op aan. Met een PGO 
krijgen patiënten inzage in hun persoonlijke ge-
gevens bij verschillende zorgverleners. Ze hoeven 
dus niet meer apart in te loggen in verschillende 
portalen. PGO’s hebben nu nog minder functio-
naliteiten dan portalen, maar de ontwikkelingen 
gaan snel. Zo is het versturen van zelfmetingen via 
een PGO naar de huisarts binnenkort mogelijk.
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dat niet klopt, dan is het goed dat patiënten dat melden. 
‘Je krijgt betere dossiers door online inzage. Bovendien 
wordt je triage makkelijker, want mensen kunnen een 
foto sturen, bijvoorbeeld bij huidaandoeningen.’
Ook de mogelijkheid om via een portaal herhaalrecep-
ten aan te vragen, vindt Joyce een groot voordeel. ‘In de 
praktijk waar ik werkte, kon de receptenlijn worden af-
geschaft. Ook handig is dat je mensen een berichtje kunt 
sturen als ze telefonisch niet bereikbaar zijn.’

Om optimaal te profiteren van portalen en PGO’s 
heeft Joyce een paar adviezen. ‘Laat je vooroordelen los, 
vul niet voor patiënten in wat ze willen. Een vooroordeel 
is bijvoorbeeld dat patiënten digitaal contact minder 
persoonlijk vinden. Dat is lang niet altijd het geval. Ze 
hebben juist liever rechtstreeks contact met de arts, al 
is het dan digitaal. Probeer dus als team achter het por-
taalgebruik te staan. Dan straal je uit dat het goed werkt. 
Blijf het agenderen. Als de huisarts iedere keer mensen 
laat bellen voor een labuitslag, dan moet je hem of haar 
daar steeds weer op aanspreken.’ 
Begin klein en doe één ding tegelijk, dat is voor Joyce de 
kern van het succes. ‘Pas als iets je normale werkwijze 
is geworden, zet je de volgende stap. Deel de resultaten 
met het team. Zo kan iedereen zien wat het oplevert. 

En beloon patiënten die digitaal gaan. Beantwoord hun 
vragen meteen ’s ochtends vroeg. Doe je het pas aan het 
einde van de dag, dan stimuleert dat niet. Dan pakken 
mensen de volgende keer weer de telefoon.’ •
Anneke Vass en Liza Leijenhorst zijn werkzaam  
bij het programma OPEN

DORIEN AALDERS EN ANNEMIEKE HEIJN 
WERKEN BIJ EEN HUISARTSENPRAKTIJK 
IN HOOG!KEPPEL. ANNEMIEKE IS OOK 
TRIAGIST, DORIEN IS ZOWEL ASSISTENT 
ALS PRAKTIJKMANAGER.

‘Ons p!taal biedt steeds 
me" mogelijkheden’

W
e zijn sinds 2018 
een hybride 
praktijk: digitaal 
als het kan, 
fysiek als het 

moet. Dat werkt heel goed. Onze 
patiënten kunnen voor een afspraak 
nog gewoon bellen, maar als ze 
weten hoe makkelijk ze met hun app 
in het patiëntenportaal een afspraak 
kunnen inplannen, doen ze dat 
steeds minder. Laatst deden we in 
twee weken 121 e-consulten, en onze 
receptenlijn hebben we opgeheven.  
Een groot deel van onze patiënten 
gebruikt het portaal actief. Dat kan je 
stimuleren door mensen te belonen, 
bijvoorbeeld door snel op e-consul-
ten te reageren. Ook lopen we elke 
dag even door de ingeplande afspra-
ken om ze op urgentie te bekijken. 
Dat kost je misschien twee minuten 
en het levert veel op. De patiënt die 
voor oren uitspuiten een afspraak bij 
een arts boekte helpen we bijvoor-
beeld zelf even op de geplande tijd. 
Ons portaal biedt steeds meer 
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mogelijkheden. Vorig jaar kwam 
de dossierinzage erbij, wat ook veel 
telefoontjes scheelt, en patiënten 
kunnen nu ook hun zelfmetingen 
invoeren. Die uitslagen worden 
door de POH-S beoordeeld en direct 
in de meetwaardenmodule van het 
dossier opgenomen. Uitslagen van 
onderzoeken zijn daar natuurlijk 
ook te vinden. 
‘Gaat het allemaal in één keer goed? 

‘

Natuurlijk niet. Daarom moet je het 
hele systeem regelmatig evalueren, 
en je moet investeren in goede uitleg, 
zowel in het portaal als telefonisch. 
Op vrijdagmiddag hebben we een 
technisch spreekuur voor vragen 
over het portaal of de app. Een groot 
voordeel van onze nieuwe manier van 
werken: artsen en assistenten kun-
nen een deel van hun tijd vanuit huis 
werken.’ •  
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‘Laatst deden we 
in twee weken 
121 e-c#sulten’


