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Filmpje HAP



Onderzoek

IQ healthcare heeft onderzocht:

• 40% twijfelt óf men wel naar de dokter moet 

Ons devies: Zelfzorg waar het kan en zorg als het moet



Dé oplossing:

De App:

 helpt de patiënt beoordelen óf en wanneer hij contact op moet nemen met de 
huisarts;

 geeft ook aan wat patiënten zelf kunnen doen (zelfzorgadvies).

De juiste zorg, op de juiste plaats, door de juiste zorgverlener.



Leuke handigheidjes

 De App weet hoe laat het is en waar de 
patiënt is door GPS

 Overdag geeft de App het nummer van de 
eigen huisarts

 Na 17 uur verwijst de App de patiënt door 
naar de dichtstbijzijnde HAP of de patiënt 
nu in Groningen of in Zeeland is     



Hoe werkt het?

 Bruikbaar voor elk gezinslid

 Invoer geboortedatum en geslacht

 Eenvoudige vragen in Jip en Janneke taal

 Alleen maar met Ja / Nee te beantwoorden

 Of met een schaal van 0 – 10 om mate van 
pijnbeleving aan te geven



Kwaliteit en Veiligheid

• Triage is gebaseerd op het NTS en de NHG standaarden

• Validatieonderzoek NHG wijst uit: 

• de App is veilig als zelftriage instrument

• en leidt niet tot overconsumptie

• De eerste medische App in Nederland met een CE-keurmerk

• Vervolgonderzoek: naar het gebruik van de App in de praktijk

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=NTS+nederlandse+triage+standaard&source=images&cd=&cad=rja&docid=-goGmExraOHZGM&tbnid=QNcn2iMDzIKJjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nvshv.nl/seh/index.php/nieuws/artikel/208/nieuwsbrief-stichting-nts&ei=qQeaUdvrNMaN0AX9l4HADg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFmzLN3kpaWidV-_PT5KrgMSXRhzQ&ust=1369135392556609
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=NTS+nederlandse+triage+standaard&source=images&cd=&cad=rja&docid=-goGmExraOHZGM&tbnid=QNcn2iMDzIKJjM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nvshv.nl/seh/index.php/nieuws/artikel/208/nieuwsbrief-stichting-nts&ei=qQeaUdvrNMaN0AX9l4HADg&bvm=bv.46751780,d.d2k&psig=AFQjCNFmzLN3kpaWidV-_PT5KrgMSXRhzQ&ust=1369135392556609


De App winnaar van twee prijzen

Van de 300 medische App’s heeft de App

‘Moet ik naar de dokter?’ de jury- én de publieksprijs gekregen 
en is daarmee gekozen tot  beste medische App 2013!



De app verlaagt de zorgkosten! 

 Gemiddeld bezoekt een patiënt 4x per jaar de huisarts of huisartsenpost

 Als de App één van deze bezoeken kan voorkomen, zou dit leiden tot een 
miljoenen besparing



door de Zorg voor de Zorg

 Stichting MINDD met Raad van Toezicht bestaand uit o.m.:

 InÉen

 Nederlandse Patiënten & Consumenten Federatie

 Landelijke Huisartsen Vereniging

 Samenwerking met Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en 
zorgverzekeraars (Menzis, Achmea & VGZ)



Doorontwikkeling

nieuwe E-health producten:

1. Online agenda

2. Beeldschermzorg



Triage voor de online agenda

Koppeling App met online agenda:

 Online afspraak maken bij de eigen huisarts

 Huisarts behoudt regie door optie om:

 Triage als filter voor online agenda te plaatsen
 Uitkomst triage te ontvangen als online afspraak wordt gemaakt

 Ontlast huisarts en is service naar patiënt



Eerst door de triage



Online Agenda toegankelijk voor triagist HAP

Doel: service richting de patiënt en huisarts in 4 eenvoudige stappen

• Stap 1: Inloggen als triagist

• Stap 2: Zoek de huisarts van de patiënt

• Stap 3: Maak een afspraak

• Stap 4: Bevestig de afspraak 



Stap 1: Inloggen als triagist

• Ga naar www.ikwileenafspraakmaken.nl

• Klik in de menubalk op “triagist account”

http://www.ikwileenafspraakmaken.nl


Stap 1: Inloggen als triagist

• Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in



Stap 2: Zoek de huisarts van de patiënt

• Zoek de huisarts van de patiënt in de lijst door de achternaam van de 

huisarts in te tikken

• Selecteer de huisarts



Stap 3: Maak een afspraak

• Klik op de rode knop “maak een afspraak” 



Stap 3: Maak een afspraak

• Maak i.o.m. de patiënt de keuze voor een beschikbaar tijdstip de volgende 

werkdag en klik op de tijd



Stap 3: Maak een afspraak

• Vul de gevraagde gegevens van de patiënt in (velden gemarkeerd met *

zijn verplicht om in te vullen)

• Kopieer eventueel de gegevens van de SOEP in het blanco tekstblok bij “reden bezoek”

• Klik op de rode knop “ inplannen” 



Stap 3: Maak een afspraak

• Nadat u op de rode knop “inplannen” hebt geklikt, krijgt u onderstaand scherm 

te zien 



Stap 4: Bevestig de afspraak

• U bevestigt telefonisch de datum en tijdstip van de afspraak aan de patiënt

• U registreert de afspraak t.b.v. het waarneembericht

• Indien u het e-mail adres van de patiënt hebt ingevuld (optioneel) dan ontvangt de patiënt 
ook per e-mail een bevestiging van de afspraak 



Film KPN



Beeldschermzorg

Doel: 

 Telefonische triage ondersteunen met beeld

 Onnodige Fysieke consulten en visites voorkomen



ingangsklachten

• Voor welke ingangsklachten zou u 
beeldschermzorg van toegevoegde waarde 
zien?



1. Triagist logt in op 
www.magikmeekijken.nl

2. Patiënt belt met HAP en ontvangt 
in 2e bandje info over BZ

3. Triagist begroet patiënt, doet 
ABCD check en controleert NAW 

gegevens

4. Ingangsklacht: huid, 
(brand)wond, 

oog/oorklachten, 
trauma extremiteiten?

Geen BZ

J
a

5. Is er sprake van 
urgentie U1 of U2?

Geen BZ

N
e
e

6. Triagist vraagt patiënt om naar 
www.magikmeekijken.nl te gaan of 
de gratis App te downloaden in de 

Play of Apple App Store

Nee

Ja

7. Triagist genereert unieke code en 
schrijft deze op

8. Triagist geeft code telefonisch aan 
patiënt en klikt op ‘ Ga direct naar uw 

eigen meeting room’ 

9. Patiënt voert code in en vinkt ‘ Ja, 
ik ga akkoord met totstandkoming 

beeldschermverbinding’ aan

10. Patiënt dient eenmalig de 
beveiligingsupdate te downloaden 
(duur 1,5 – 4 minuten) via website. 

Niet bij gebruik App. 

11. Triagist voert triage uit (triage / 
audit fase 2 tm 5) en registreert in 

Belevenis-regel: BZ

12. Triagist verzoekt aan patiënt om 
veilig af te sluiten via de rode knop 

sluiten

13. Triagist sluit het gesprek af (triage
/ audit fase 6)

14. Triagist vult online 
enquête in

Stroomschema

http://www.magikmeekijken.nl


Hoe werkt Mag ik meekijken?

• Filmpje 



Pilot HAP Apeldoorn

• Periode: 18-2-2015 t/m 6-4-2015

• Totaal aantal BZ contacten: 98

• Geslacht: 50 vrouwen 48 mannen

• Leeftijd:
 0 t/m 4 jaar: 29
 5 t/m 14 jaar: 19
 15 t/m 24 jaar: 8
 25 t/m 44 jaar: 17
 45 t/m 64 jaar: 17
 65 jaar e.o.: 8



Ingangsklachten

Huid; 81

Oog; 5Brandwond; 1

Wond; 9

Been; 1

Anders; 1

Ingangsklachten



BZ toegevoegde waarde
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Contact

Ilva Schoorlemmer
M: 06 – 11 071 940
E: i.schoorlemmer@moetiknaardedokter.nl

Herko Wegter
M: 06 – 21 211 538
E: servicedesk@moetiknaardedokter.nl

www.moetiknaardedokter.nl
www.magikmeekijken.nl

www.ikwileenafspraakmaken.nl


