DigiVitaler
Antwoordenblad – Patiëntenportaal huisarts
In de opdrachten hieronder gaat u het patiëntenportaal van mevrouw Broekhoven
bekijken. Mevrouw Broekhoven is patiënt bij huisartsenpraktijk Digistad. Haar
huisarts is dokter Pieterse.
Voor de duidelijkheid: mevrouw Broekhoven bestaat niet echt en is verzonnen. En
het patiëntenportaal is ook niet echt, maar een demoportaal. Dit demoportaal lijkt
wel op een echt portaal. U kunt overal klikken in het demoportaal.

Opdracht 1
Ga naar digivitaler.nl en klik op het tegeltje ‘Patiëntenportaal
huisarts’. Klik daarna op ‘Uw Zorg online’ en dan op ‘Oefenen’.
Wanneer is mevrouw Broekhoven geboren? Schrijf het antwoord
hieronder op.
Mevrouw Broekhoven is op 1-1-1950 geboren. Deze informatie is
terug te vinden door te klikken op Yvonne Broekhoven rechtsboven
in de blauwe balk en dan op Mijn gegevens in het uitklapmenu.

Opdracht 2
In het patiëntenportaal staat de eerstvolgende afspraak van
mevrouw Broekhoven. Wanneer is deze afspraak? Schrijf het
antwoord hieronder op.

De eerstvolgende afspraak is op dinsdag 13 december 2022, van
09:00 tot 09:10 uur. Klikroute: klikken op blok Afspraken in het
startscherm of klikken op Afspraken in het Menu boven in de
blauwe balk.

Opdracht 3
U doet nu net of u mevrouw Broekhoven bent. Ze wil een bericht
sturen naar haar dokter, dokter Pieterse. Hoe kan ze dat doen?
Er zijn nog andere 2 huisartsen bij huisartsenpraktijk Digistad. Naar
welke huisartsen kan zij nog meer een bericht sturen? Schrijf uw
antwoorden hieronder op.
Ze volgt de volgende klikroute: klikken op blok Berichten in
startscherm of op Berichten in Menu; dan klikken op Nieuw bericht;
vervolgens klikken op Start bericht. De andere dokters zijn dokter
Klaassen en dokter Basani (klikken op Kies een zorgverlener).

Opdracht 4
Mevrouw Broekhoven gebruikt 3 medicijnen. Welke medicijnen zijn
dit? Schrijf het antwoord hieronder op.

Dat zijn de medicijnen Salbutamol, Paracetamol en Fluimucil.
Klikroute: klikken op blok Medicijnen in startscherm of op
Medicijnen in Menu.

Opdracht voor thuis
Ga naar de website van uw huisartspraktijk en kijk of uw praktijk ook
al een patiëntenportaal heeft. Als dit zo is, kunt u hierover op de
website van uw huisartspraktijk iets terugvinden. U kunt natuurlijk
ook even bellen. Heeft uw praktijk een patiëntenportaal? Wat moet u
dan doen zodat u in kunt loggen? Schrijf hieronder op wat u hebt
gedaan om antwoord op de vraag te krijgen.

Dit zal per cursist verschillen. Doel van de opdracht is de cursisten
verleiden om zich te verdiepen in het patiëntenportaal van hun
huisarts en ook om dit portaal te gaan gebruiken, overeenkomstig het
motto van Stichting Digisterker: durven, doen en deelnemen.
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