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1. Introductie 
Pharmeon en CSC hebben gezamenlijk een portaal opgezet voor patiënten. Op de websites van 

Pharmeon is informatie inzichtelijk uit MicroHIS X.  

 

Patiënten kunnen binnen dit portaal: 

 hun medicatieoverzicht inzien en recepten aanvragen via de receptservice. 

 hun afsprakenoverzicht inzien en een afspraak inboeken via de webagenda. 

 

In deze handleiding vindt u antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van het portaal. 

 

Heeft u vragen of suggesties voor het beheer op de website of heeft u toevoegingen voor deze 

handleiding? Neem dan contact op met de helpdesk van Pharmeon. Telefonisch te bereiken op 020 

6500 100 of per e-mail cs@pharmeon.nl. 

 

Heeft u vragen of suggesties voor de inrichting van het portaal binnen MicroHIS X? Neem dan contact 

op met CSC Service Center NL. Telefonisch te bereiken op 071-5256 747 of per e-mail  

servicecentre.hg.nld@csc.com. 

 

mailto:cs@pharmeon.nl
mailto:servicecentre.hg.nld@csc.com
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2. Beveiliging & identiteitscontrole  

2.1. Hoe identificeer ik geregistreerde patiënten? 

Patiënten kunnen zich via de website registreren voor het patiëntportaal. Zij krijgen inzage in hun 

gegevens, nadat de arts of assistent een eenmalige systeemkoppeling
1
 tot stand brengt tussen de 

website en MicroHIS X. U bepaalt op deze manier dus welke patiënten bij hun gegevens uit MicroHIS 

X mogen. 

 

Patiënten kunnen uit MicroHIS X gevoelige medische informatie inzien, zoals welke medicijnen zij 

gebruiken en welke afspraken zij bij de arts hebben gehad. Het is dus belangrijk om een controle te 

hebben op de identiteit van de persoon die zich aanmeldt.  

 

Pharmeon laat namens u de volgende standaardtekst aan patiënten zien die zich aanmelden. 

 

 

Koppeling van uw account 

 

U kunt van deze service gebruik maken wanneer wij uw online account hebben gekoppeld aan uw 

medische gegevens uit ons zorginformatiesysteem. 

Uw aanvraag hiervoor is in behandeling en u ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. 

 

 

Het is aan u als huisartsenpraktijk hoe er wordt omgegaan met de controle van de identiteit van de 

patiënt voordat de koppeling met zijn of haar informatie uit MicroHIS X tot stand wordt gebracht.  

 

Let op! CSC en Pharmeon adviseren u om de identiteit van de patiënt in de praktijk zelf te verifiëren 

en vervolgens pas de koppeling tot stand brengen.  

 

U kunt de patiënt specifieke instructies geven ten behoeve van de identiteitscontrole. Verzoek deze 

bijvoorbeeld zich in de praktijk te melden of een kopie van een legitimatiebewijs te mailen. U kunt de 

identiteitscontrole tekst als volgt bewerken. 

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. 

 
 

3. Klik op Service instellingen.  

4. Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 

5. Klik hierna onderaan het volgende scherm op Identiteitscontrole patiënten. 

                                                      
1 Zie Paragraaf 3.4.  Hoe koppel ik een patiënt tussen de website en MicroHIS? 
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6. U ziet in voorgaand scherm de standaardtekst die Pharmeon aan patiënten toont. U kunt deze 

teksten conform de eigen gewenste werkwijze aanpassen. Houd er in de tekst rekening mee 

dat wanneer  u een patiënt koppelt, er een automatische bevestigingse-mail uitgaat naar de 

patiënt. 

7. U kunt via de knop Voorbeeldteksten eventueel 1 van onze voorbeeldteksten kopiëren en 

plakken. 

8. U kunt via de knop Bekijk voorbeeld zien hoe deze tekst weergegeven wordt in de omgeving 

van de patiënt. 

9. Vergeet niet op Opslaan te klikken om uw wijzigingen op te slaan. 

 

2.2. Wat is sessiecode beveiliging en hoe werkt het? 

 

Een sessiecode is een unieke code die bestaat uit zes cijfers en die voor een beperkte tijd (sessie) geldt. 

Het gebruik van een sessiecode is een extra toevoeging voor de beveiliging van persoonlijke en 

medische gegevens.  

 

Beheerder en sessiecodes 

Bij de website van Pharmeon krijgt u een beheerdersaccount. Deze kan patiënten koppelen en 

patiëntgegevens inzien. Daarom is het gebruik van dit beheerdersaccount naast een gebruikersnaam en 

wachtwoord beveiligd met sessiecodes.  

 

Een sessiecode wordt verstuurd op het moment van inloggen naar een vooraf afgesproken e-mailadres. 

Na de invoer van de juiste code kunt u doorgaan naar het beheer van de service. 
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Patiënten en sessiecodes 

Patiënten kunnen inloggen in de website met een gebruikersnaam en wachtwoord combinatie + een 

sessiecode. Patiënten kunnen bij het registreren aangeven of zij een sessiecode op hun mobiele 

telefoon willen ontvangen of op hun e-mailadres. De keuze die zij kunnen maken is afhankelijk van 

wat u als praktijk instelt in uw beheeromgeving. 

 

Een sessiecode via sms wordt als veiliger gezien dan via E-mail. Aan het gebruik van sessiecodes via 

sms zijn meerkosten
2
 voor de praktijk verbonden. 

 

De standaardinstelling van het beveiligingsniveau voor uw patiënten staat ingesteld op SMS. 

Mogelijk wilt u dit wijzigen. Via de instellingenpagina kunt u een aanvraag doen om het 

beveiligingsniveau aan te passen.  

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. 

 
 

3. Klik op Service instellingen.  Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 

U komt terecht in het volgende scherm.  

 
4. Kies het gewenste beveiligingsniveau en klik op Opslaan. U krijgt een bevestigingsvenster te 

zien. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door de helpdesk van Pharmeon. Er wordt 

contact met u opgenomen zodra de wijzigingen zijn doorgevoerd. 

                                                      
2
 Sessiecodes via SMS zijn voor rekening van de praktijk. Een pakket van 100 smsjes bedraagt  €12,- 
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3. Patiëntregistratie, patiëntmatching en patiëntkoppeling 
 

3.1. Hoe registreert een patiënt zich op de website voor de koppeling? 

Om gekoppeld te kunnen worden met MicroHIS X heeft de patiënt een online account nodig. De 

patiënten kunnen deze zelf aanmaken op uw website.  

 

Testpatiënt voor de website en het HIS 
Het kan handig zijn voor u als praktijk om zelf een testpatiënt aan te maken, zodat u de koppeling met 

MicroHIS X goed kunt testen. We adviseren u voor deze account dezelfde persoonlijke gegevens te 

gebruiken als uw testpatiënt in MicroHIS X, zodat deze makkelijk aan elkaar gekoppeld kunnen 

worden. Let op de combinatie: Geslacht-Geboortedatum-Postcode. Heeft u nog geen testpatiënt in 

MicroHIS X, maak deze dan alstublieft aan.  

 

Een account op de website aanmaken gaat als volgt: 

  

1. Ga naar uw website.  

2. Zorg dat u niet nog als beheerder ingelogd bent. Als dit zo is, klik dan eerst in het menu op 

Uitloggen. 

3. Klik op het menu item waarop het patiëntportaal bereikbaar is. Bijvoorbeeld Online services 

of Patiëntenomgeving. 

4. Klik op de link Registreer nu rechts onderin het scherm. 

 
5. Vul alle verplichte velden van het registratieformulier in en klik op Account aanmaken. 

6. Er wordt een mail gestuurd naar het e-mailadres dat u als patiënt heeft ingevoerd. Klik op de 

link in deze e-mail om het e-mailadres te valideren en de account definitief aan te maken. 

a. Indien niet binnen 24 uur op deze link geklikt wordt, dan wordt de aangemaakte 

account automatisch verwijderd.  

 

3.2. Hoe verwijder ik een patiënt van de website?  

 

Als praktijk ontvangt u e-mails over wie een account aanmaakt op uw website. Indien u aanmeldingen 

ontvangt van mensen die geen patiënten van u zijn, dan kunt u deze gebruikers ook weer van de 

website verwijderen.  

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. Klik op de link 

Consumentenlijst. 
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3. Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 

4. Zoek de patiënt op basis van de achternaam of het e-mailadres. 

5. Klik op het prullenbakicoon  om de patiënt van de website te verwijderen. 

a. De patiënt krijgt hier geen extra bericht van. 

 

3.3. Hoe beheer ik de instellingen van online aanmeldingen?  

 

Wilt u geen mails meer ontvangen van wie zich op de website registreert? 

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. Klik op de link 

Service instellingen.  

 
3. Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 

4. Klik vervolgens op Logistiek en op Notificaties en vink onder het kopje Registraties de button 

Uit aan.  

 
5. De instelling wordt automatisch opgeslagen. 

3.4. Hoe match ik een patiënt tussen de website en MicroHIS X? 

 

Nadat de patiënt zich via de website geregistreerd heeft, wordt er automatisch een koppelingsaanvraag 

verstuurd naar MicroHIS X. Hier kan de koppeling tussen de patiënt op de website en de patiënt uit 

het MicroHIS X goedgekeurd of afgekeurd worden.  
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MicroHIS X zoekt automatisch een match tussen de ingevoerde patiëntgegevens op de website en de 

gegevens uit het HIS. Er wordt gekeken of de combinatie: Geslacht-Geboortedatum-Postcode van de 

online patiënt overeenkomen met patiënten in MicroHIS X. 

 

Let op! De registraties komen niet geheel real-time in MicroHIS X binnen. Elk kwartier wordt 

gekeken of er nieuwe registraties zijn en zo ja, dan worden deze doorgestuurd. Dit geldt ook voor het 

accepteren of afwijzen van een koppeling. Elk kwartier wordt gekeken of er koppelingsaanvragen zijn 

goedgekeurd of zijn afgewezen.  

 

Hieronder wordt beschreven hoe de koppelingsaanvragen in MicroHIS X goedgekeurd dan wel 

afgekeurd kunnen worden.  

 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Communicatie. 

 

 
 

3. Klik op het tabblad Patiënt – Portal Koppelingen.  

4. In dit scherm staan alle koppelingsaanvragen van patiënten die zich via de website 

geregistreerd hebben. 
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5. In de bovenste lijst vindt u de online aanmeldingen voor het portal. Door te klikken op 1 van 

de aanmeldingen ziet u onderin (zie rood gearceerd) of er voor deze patiënt een match is 

gevonden op de combinatie: Geslacht-Geboortedatum-Postcode.  

 

Let op! Het feit dat er een match is gevonden tussen de patiëntgegevens wilt niet zeggen dat de 

persoon die zich online heeft aangemeld ook daadwerkelijk de betreffende patiënt is. Lees meer 

over de controle op de identiteit van de patiënt in paragraaf 2.1 voordat u over gaat tot 

daadwerkelijk koppelen van de patiënt.  

 

3.5. Hoe koppel ik een (gematchde) patiënt tussen de website en 

MicroHIS X? 

 

U koppelt de patiënt als volgt: 

1. Controleer de identiteit van de patiënt, zie paragraaf  2.1. 

2. Volg alle stappen uit het matchproces, zie paragraaf  3.4. 

a. Vind het systeem geen match voor de patiënt in MicroHIS X? Zie paragraaf 3.6 

3. Klik op de knop Patiënt koppelen. 

a. De patiënt ontvangt automatisch (uiterlijk binnen een kwartier) een e-mail met de 

bevestiging dat hij of zij gebruik kan maken van de online services.  

4. De koppelingsaanvraag krijgt in de lijst een andere status, namelijk een groen vinkje . Dit 

betekent dat de patiënt gekoppeld is. 

5. De koppelingsaanvraag blijft normaalgesproken nog maximaal 15 minuten in het overzicht 

staan waarna deze automatisch verdwijnt.  

6. Mocht de aanmelding na een langere periode nog steeds blijven staan, dan kunt u deze ook 

handmatig verwijderen. Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op de 

koppelingsaanvraag te klikken en deze vervolgens te verwijderen.  
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3.6. Wat moet ik doen als MicroHIS X geen match vindt bij een online 

aanmelding? 

 

Het kan voorkomen dat de combinatie Geslacht-Geboortedatum-Postcode geen match oplevert. 

Mogelijk heeft de patiënt online een verkeerde geboortedatum ingevoerd of is deze verhuist en heeft 

dus een andere postcode gekregen.  

 

Let op! Controleer wat de juiste gegevens van de patiënt zijn en laat in de tussentijd deze aanmelding 

in het overzicht van koppelingsaanvragen staan.  

 

Onjuiste patiëntinformatie in het HIS 

Indien er informatie onjuist staat in het patiëntenprofiel in het HIS, zoals een verouderd adres van een 

patiënt, pas deze dan aan via het patiëntenmenu. Hierna kan er alsnog een match gevonden worden in 

het overzicht van de koppelingsaanvragen. Zie paragraaf 3.5 

 

Onjuist patiëntinformatie in de website 

Als de patiënt bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum heeft ingevuld op de website dan ligt de 

situatie wat complexer. U kunt de geboortedatum op de website aanpassen, maar dit zorgt niet voor 

een nieuwe koppelingsaanvraag en dus vindt u geen match in het HIS.  

 

U kunt nu 2 dingen doen: 1) de patiënt zich opnieuw online laten aanmelden of, 2) de patiënt zelf 

handmatig koppelen in het HIS. 

 

Als u kiest voor de 1
e
 optie gaat u als volgt te werk: 

 

1. Noteer welke informatie verkeerd is ingevuld door de patiënt. 

2. Verwijder met behulp van de rechtermuisknop de koppelingsaanvraag uit het overzicht. 

 
3. Log in op de website en verwijder de patiënt uit de consumentenlijst, zie paragraaf 3.2. 

4. Stel de patiënt op de hoogte en vraag deze zich opnieuw online aan te melden met de juiste 

gegevens. 

5. Nadat de patiënt zich heeft aangemeld met de juiste informatie, verschijnt de nieuwe aanvraag 

in MicroHIS X en kunt u de patiënt alsnog koppelen. 

 

Indien u het de patiënt gemakkelijker wilt maken, kunt u ook zelf de patiënt handmatig koppelen. Zie 

paragraaf 3.87. 

3.7. Hoe koppel ik handmatig een patiënt tussen MicroHIS X en de 

website? 

 

Het kan nodig zijn handmatig een patiënt te koppelen, omdat er iets fout is gegaan bij de 

patiëntmatching. Het kan zijn dat een patiënt verkeerde informatie heeft ingevoerd bij zijn registratie, 

dat uw systeem tijdelijk niet bereikt kon worden voor koppelingsaanvragen of dat u per ongeluk de 

verkeerde patiënt heeft gekoppeld en dit wilt herstellen.  

 

Bij handmatig koppelen gaat het om het uitwisselen van 2 verschillende nummers. Het MicroHIS X 

patiëntnummer en het WeblinkID. 
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MicroHIS patiëntnummer 
Het MicroHIS patiëntennummer vindt u naast de naam van de patiënt in de patiëntenkaart. 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Patiënten. 

3. Zoek de patiënt op  

  
4. Noteer het patiëntennummer 

 

WeblinkID 
Het weblinkID is een nummer dat specifiek bij de online account van de patiënt hoort.  

U vind dit nummer  in de consumentenlijst van de website: 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. Klik op de link 

Consumentenlijst. 

 
3. Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 

4. Zoek de patiënt op basis van de achternaam of het e-mailadres. 

5. Klik de patiënt aan via het  symbool en scroll helemaal naar beneden. 

 
 

6. Klik op de link Wijzigen en zie het nummer uit de eerste zin. Zie ook hieronder. 

 
7. Noteer het weblink ID. 

 

N.B. In het overzicht van de nieuwe koppelingsaanvragen in het HIS vindt u ook de weblink ID’s. 
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Uitwisselen van de nummers 

Nadat u beide nummers genoteerd heeft, kunt u de koppeling gaan uitvoeren. Dit bestaat uit twee 

onderdelen. Het invoeren van het weblink ID in het HIS en het invoeren van het MicroHIS 

patiëntnummer op de website.  

 

Volg de volgende stappen voor het invoeren van het weblink ID in het HIS: 

 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Patiënt. 

3. Zoek de patiënt op 

4. Dubbelklik op de naam van de patiënt 

5. Ga naar het tabblad Praktijk  

6. En klik indien nodig onderaan op de knop Bewerken 

 
7. Nu kunt u het weblink ID bij het Portal nummer invoeren en klikken op de knop Opslaan. 

 

Volg de onderstaande stappen voor het invoeren van het MicroHIS patiëntnummer op de website: 

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. Klik op de link 

Consumentenlijst. 

 
3. Voer de sessiecode in die u op uw e-mailadres heeft ontvangen. 
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4. Zoek de patiënt op basis van de achternaam of het e-mailadres. 

5. Klik de patiënt aan via het  symbool en scroll helemaal naar beneden. 

 
 

6. Klik op de link Wijzigen. 

7. Vul het patiëntnummer uit MicroHIS in onderstaand scherm bij het veld Extern ID in en klik 

op Opslaan. 

 
8. De patiënt ontvangt automatisch een e-mail met de bevestiging dat hij of zij gebruik kan 

maken van de online services. Ook vindt deze hier een link naar uw website. 

 

Let op! Om de koppeling te testen voordat patiënten een bericht krijgen dat de koppeling geslaagd is, 

probeert de website medicatie op te halen van deze patiënt. Als de codes niet goed overgenomen zijn 

of deze patiënt heeft geen medicatie in zijn profiel staan, dan kan de koppeling niet tot stand worden 

gebracht. 

 

Als de koppeling wel tot stand kan worden gebracht, ontvangt de patiënt een mail met de bevestiging 

dat hij gekoppeld is en van de services gebruik kan gaan maken. 

 

Let op(2)! Indien u een koppelingsaanvraag uit het HIS overzicht handmatig heeft gekoppeld, vergeet 

dan niet het koppelingsaanvraag met behulp van de rechtermuisknop te verwijderen. 
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3.8. Hoe wijs ik een koppelingsaanvraag binnen MicroHIS X af? 

Indien u een online aanmelding niet vertrouwt of de patiënt helemaal niet kent, kunt u de 

koppelingsaanvraag ook afwijzen. Dit doet u als volgt: 

 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Communicatie. 

3. Klik op het tabblad Patiënt – Portal Koppelingen.  

4. In dit scherm staan alle koppelingsaanvragen van patiënten die zich via de website 

geregistreerd hebben. Selecteer de koppelingsaanvraag die u wilt afwijzen. 

5. Klik onderin op de knop Koppeling afwijzen. 

Let op! De patiënt ontvangt via de mail een bericht dat hij of zij niet gekoppeld is en dat men 

voor meer informatie contact op kan nemen met de praktijk. U kunt zelf eventueel telefonisch 

toelichten aan de patiënt waarom deze niet is gekoppeld. 

 

 
6. De koppelingsaanvraag krijgt in de lijst een andere status, namelijk een rood kruisje . Dit 

betekent dat de koppelingsaanvraag afgekeurd is. 

7. De koppelingsaanvraag blijft normaalgesproken nog maximaal 15 minuten in het overzicht 

staan waarna deze automatisch verdwijnt.  

8. Mocht de aanmelding na een langere periode nog steeds blijven staan, dan kunt u deze ook 

handmatig verwijderen. Dit kunt u doen door met de rechtermuisknop op de 

koppelingsaanvraag te klikken en deze vervolgens te verwijderen.  

9. De patiënt heeft nog steeds een account op de website. Zie paragraaf 3.2 voor uitleg over hoe 

u een patiënt volledig kunt verwijderen van de website. 

 

Let op! De patiënt ontvangt geen mail dat de koppeling is afgewezen. Neem eventueel contact op met 

de patiënt via mail of telefoon om hem of haar van de afwijzing op de hoogte te brengen. 
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3.9. Hoe ontkoppel ik een gekoppelde patiënt? 

 

Ga als volgt te werk: 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Patiënt. 

3. Zoek de patiënt op 

4. Dubbelklik op de naam van de patiënt 

5. Ga naar het tabblad Praktijk  

6. En klik indien nodig onderaan op de knop Bewerken 

 
7. Nu kunt u het weblink ID bij het Portal nummer verwijderen en klikken op de knop Opslaan. 

 

De gebruiker op de website kan nu geen informatie meer ophalen uit MicroHIS X. Deze persoon heeft 

nog wel een account op de website. Zie paragraaf 3.2 voor uitleg over hoe u een patiënt volledig kunt 

verwijderen van de website. 
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4. Webagenda 
 

In de webagenda ziet een patiënt de beschikbare agenda’s en de daarin beschikbare afspraken. De 

patiënt selecteert de juiste agenda en het juiste tijdstip en dient dan verplicht een reden voor zijn 

afspraak door te geven. 

 

U kunt op diverse plekken in de webagenda eigen teksten invoeren, bijvoorbeeld over in wat voor 

soort situaties afspraken wel of niet via het portaal gemaakt kunnen worden. Ook kunt u enkele 

instellingen beheren, zoals hoe lang van tevoren patiënten afspraken via het patiëntportaal in kunnen 

boeken. 

4.1. Onder welke voorwaarden kan ik van de webagenda gebruik maken? 

 

Om van de webagenda gebruik te kunnen maken, zijn 2 dingen belangrijk: 

 

1. U dient binnen MicroHIS X te werken met de zogenaamde templates in uw agenda.  

2. U heeft reeds medewerkers en agenda’s aangemaakt die gebruikt kunnen worden voor de 

webagenda. 

 

Mocht 1 van de bovenstaande zaken nog niet ingesteld zijn of heeft u hierover vragen, dan kunt u het 

beste contact opnemen met CSC Service Center NL. Telefonisch te bereiken op 071-52 56 747 of per 

e-mail servicecentre.hg.nld@csc.com. Zij kunnen dan eventueel een teamviewer sessie met u 

inplannen om uw systeem op de juiste manier te configureren. 

 

Als bovenstaande zaken in orde zijn, dan kunt u starten met het klaar maken van de webagenda. 

 

Dit gaat in twee stappen. 

 

1. U stelt één of meerdere agenda’s van medewerkers of locaties beschikbaar voor 

webafspraken. 

2. U stelt één of meerdere agendatypen open voor webafspraken.  

 

In de volgende twee paragrafen vindt u hierover uitleg. 

 

4.2. Hoe maak ik een agenda van een medewerker of locatie beschikbaar 

voor de webagenda? 

 

Een agenda beschikbaar maken voor de webagenda zorgt er niet voor niet dat deze hele agenda ineens 

beschikbaar is voor patiënten. Eerst dient u ook de agendatypen open te stellen voor webafspraken.  

 

Voorbeeld: 

Eerst stelt u de webafspraken open voor de agenda van Dr. de Vries en daarna stelt u webafspraken 

open voor het type Consult. Een patiënt die inlogt in de webagenda zal Dr. de Vries kunnen selecteren 

en ziet vervolgens alle beschikbare afspraken van het type Consult. 

 

Ga om een agenda van een medewerker of een locatie beschikbaar te maken voor de webagenda als 

volgt te werk: 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Agenda. 

mailto:servicecentre.hg.nld@csc.com
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3. Klik links op het agendascherm in de buttonreeks op de instellingenknop:  

 
4. Kies de optie Medewerkers. 

 
5. Dubbelklik vervolgens op de medewerker of locatie die u beschikbaar wilt maken voor 

webafspraken.  
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6. Vink de optie Webafspraken toestaan aan en geef de periode aan waarbinnen een afspraak 

gemaakt mag worden. 

 
7. Klik tenslotte op Opslaan en sluiten. 

8. Vergeet niet agendatypes te koppelen aan de webagenda. Zie paragraaf 4.3. 

 

4.3. Hoe maak ik een agendatype beschikbaar voor de webagenda? 

 

Als u agenda’s van medewerkers of locaties beschikbaar heeft gemaakt voor webafspraken, dan kunt u 

daarna de agendatypes beschikbaar stellen. In het algemeen kunt u dit op 2 manieren aanpakken.  

 

1. U kunt bestaande agendatype(s) koppelen aan webafspraken.  

a. Dit zorgt ervoor dat alle afspraken binnen dit afspraaktype beschikbaar komen voor de 

webagenda. Dit is alleen binnen de agenda’s die beschikbaar zijn gemaakt voor 

webafspraken.  

2. U kunt een nieuw agendatype aanmaken en deze koppelen aan webafspraken. 

a. U dient dan wel dit afspraaktype te verwerken in de template van de agenda. 

b. Voor het aanmaken van nieuwe agendatypes kunt u het beste contact opnemen met 

CSC Service Center NL. Zie hoofdstuk 1 voor de contactgegevens. 

 

Hieronder volgt een stappenplan voor het beschikbaar stellen van agendatypes voor de webagenda: 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Agenda. 

3. Klik links op het agendascherm in de buttonreeks op de instellingenknop:  

 
4. Kies de optie Agendatypes. 
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5. Dubbelklik vervolgens op het agendatype dat u beschikbaar wilt maken voor webafspraken. 

Bijvoorbeeld Consult. 

 
6. Vink de optie Webafspraken toegestaan voor dit afspraaktype aan en geef ook aan of patiënten 

de afspraken online mogen inzien, nadat de afspraken hebben plaatsgevonden.  
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7. Klik tenslotte op Opslaan en Sluiten. 

 

Indien agenda´s van medewerkers en agendatypes gekoppeld zijn aan de webagenda en het 

agendatype komt voor in de template van de agenda´s, dan zijn er online afspraken in te boeken voor 

de patiënten.  

4.4. Alleen webafspraken bij de eigen praktijk? 

 

Als er meerdere praktijken gebruik maken van dezelfde database, kunt u instellen dat patiënten alleen 

een webafspraak kunnen maken met medewerkers die behoren tot de praktijk van de patiënt. Ook is 

het mogelijk om een bepaalde praktijk specifiek op te geven. 

 

De instelling is als volgt te vinden: 

1. Ga via het 9 knoppen hoofdmenu naar Agenda 

2. Ga via de menubalk optie Schermen naar Instellingen 

3. Kies tabblad Patient Portal 

4. Activeer de optie Toegang volgens onderstaand schema onder de optie Portal Rechten 

 

 
 

Als er meerdere praktijken gebruik maken van dezelfde database heeft u de volgende opties: 

1. Patiënten zien alle agenda’s waarvoor webafspraken zijn toegestaan en alle medewerkers aan 

wie een eConsult gericht kan worden (van alle praktijken in de database). Deze optie staat 

standaard ingesteld. 

2. U stelt per praktijk in welke andere agenda’s en medewerkers de patiënt kan selecteren om 

webafspraken te maken en eConsulten aan te richten. 

 

Dit kunt u als volgt instellen: 

1. Selecteer de optie Toegang volgens onderstaand schema 

2. Selecteer een praktijk in het veld Praktijk, bijv. MicroHIS X Praktijk 

3. Onder het veld Praktijk ziet u een overzicht met alle agenda’s in de database. Vink hier de 

agenda’s/medewerkers aan die toegankelijk moeten zijn voor patiënten van 

MicroHIS X Praktijk. 
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In bovenstaand voorbeeld zien de patiënten van MicroHIS X Praktijk 02 alleen webagenda’s van de 

medewerkers Bruine en D’Orange en kunnen patiënten eConsulten alleen aan deze medewerkers 

richten. 

 

Let op: Als de optie Toegang volgens onderstaand schema is geselecteerd en er is bij een praktijk 

geen enkele toegestane praktijk ingesteld, is het dus niet mogelijk om webafspraken en eConsulten in 

te voeren. U kunt deze optie gebruiken om tijdelijk het maken van web afspraken en het invoeren van 

eConsulten te blokkeren. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om het portaal helemaal te 

blokkeren met de afwezigheidsmelder. Deze instelling stelt u in op het portaal (zie hoofdstuk 7). 

 

4.5. Hoe herken ik afspraken die via de webagenda ingeboekt zijn? 

 

U herkent afspraken die via de webagenda zijn gemaakt doordat deze voorzien zijn van een 

wereldbolletje zoals hieronder. 

 

 
 

4.6. Hoe bewerk ik de teksten in de webagenda? 

1. Log in als beheerder op uw website.  

2. Klik op het menu item Webagenda en klik vervolgens bovenin het scherm op Instellingen 

webagenda. U komt terecht in het volgende scherm. 

 

 
 

3. Klik op de gewenste rubriek en pas de tekst aan.  

4. Klik tot slot op Opslaan. Het toevoegen van eigen tekst is hiermee voltooid.  
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5. Receptservice 
 

De patiënt kan medicatie aanvragen bij de arts. De patiënt krijgt de melding dat hij deze medicatie 

binnen enkele werkdagen kan ophalen bij zijn apotheek en dat zijn artsenpraktijk contact opneemt op 

het moment dat medicatie niet gehonoreerd wordt. In dit hoofdstuk leest u meer over waar de 

medicatieaanvragen binnenkomen en hoe u de teksten in de receptservice kunt beheren. 

5.1. Welke medicatie is voor de patiënt zichtbaar? 

 

Als een patiënt gekoppeld is aan MicroHIS X en hij heeft zich aangemeld voor de receptservice, dan 

ziet de patiënt, met uitzondering van magistrale, alle medicatie. Zowel de huidige medicatie als de 

volledige historie.  

 

5.2. Welke medicatie is voor de patiënt aan te vragen? 

 

Hieronder ziet u per type medicatie of deze aan te vragen is via de receptservice of niet: 

 

Continue medicatie 
Deze medicatie is aan te vragen als de einddatum van het vorige herhaalrecept in het verleden ligt of 

korter dan drie weken in de toekomst. 

 
Let op: versies lager dan MicroHIS 13.4 werken met een termijn van twee weken. 

 

De startdatum van deze medicatie moet binnen de afgelopen 12 maanden liggen. Het medicament mag 

niet vervallen zijn, niet door een specialist voorgeschreven zijn en mag ook het maximum aantal 

herhalingen niet overschrijden. 

 

Interval medicatie 

Deze medicatie is aan te vragen als de einddatum van het vorige herhaalrecept in het verleden ligt of 

korter dan drie weken in de toekomst.  

 
Let op: versies lager dan MicroHIS 13.4 werken met een termijn van twee weken. 

 

De startdatum van deze medicatie moet binnen de afgelopen 12 maanden liggen. Het medicament mag 

niet vervallen zijn, niet door een specialist voorgeschreven zijn en mag ook het maximum aantal 

herhalingen niet overschrijden.  

 

Tijdelijke medicatie 
Deze medicatie is niet te herhalen via de receptservice. 

 

Gestopte medicatie 

Deze medicatie is niet te herhalen via de receptservice. 

 

Vervallen medicatie 

Als medicatie niet meer in de G standaard voorkomt is deze ook niet meer te herhalen via de 

receptservice. 
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5.3. Waar komen de receptaanvragen binnen en hoe kan ik deze 

autoriseren of afwijzen? 

 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Communicatie. 

 

 
 

3. Klik vervolgens rechtsboven op Autoriseer recepten.  

 
4. U krijgt nu een lijst te zien van te autoriseren recepten. De recepten die via de website zijn 

aangevraagd zijn te herkennen aan een wereldbolsymbool. 

 
5. Klik rechtsonderin op de knop Autorisatie voor het autoriseren van een recept. 
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5.4. Hoe beheer ik de teksten van de Receptservice? 

1. Log in als beheerder op uw website.  

2. Klik op het menu item Receptservice en klik vervolgens bovenin het scherm op Instellingen 

receptservice. U komt terecht in het volgende scherm. 

 

 
 

3. Klik op het tabblad Teksten. U komt terecht in het tekstbeheer van de receptservice. 

 

 
 

4. Klik op de gewenste rubriek en pas de tekst aan.  

5. Klik tot slot op Opslaan. Het toevoegen van eigen tekst is hiermee voltooid.  
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6. eConsult 
 

De patiënt kan door middel van eConsult een vraag stellen bij de arts of beschikbaar gemaakte 

medewerker. De patiënt krijgt na het stellen van de vraag de melding dat het consult verstuurd is. 

Wanneer er een antwoord is gegeven in MicroHIS ontvangt de patiënt een e-mail dat er een antwoord 

staat te wachten op het portaal. De patiënt logt in en leest het antwoord dat gegeven is. In dit 

hoofdstuk leest u meer over waar de consulten binnenkomen, hoe u medewerkers beschikbaar maakt, 

hoe u deze verwerkt en hoe u de teksten in bij eConsult kunt beheren. 

6.1. Hoe maak ik een medewerker beschikbaar voor eConsult? 

 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Agenda 

3. Klik in de menubalk op Schermen 

4. Klik in het menu dat verschijnt op Instellingen 

5. Klik op de knop Medewerkers 

6. Scherm MicroHIS Agenda – Medewerker/Locatie(01-H01) verschijnt 

7. Dubbelklik op de medewerker die E-consulten moet kunnen beantwoorden 

8. Vink onder het kopje MHX Portal instellingen het aankruisvakje E-consults toegestaan aan 

 

 
 

Het aanvinken van het vakje E-consults toegestaan bij een medewerker heeft de volgende gevolgen: 

▪ De medewerker wordt getoond in een keuzelijstje dat de patiënt kan opvragen bij het versturen 

van een E-consult vanuit het zorgportaal 

▪ De medewerker kan vanuit het Werkblad in MicroHIS X een antwoord op een E-consult 

verzenden naar het zorgportaal 

 

Let op: Alleen agendahouders kunnen voorkomen in het lijstje met medewerkers aan wie een patiënt 

een eConsult kan richten. 

Let op: Mocht een medewerker niet te zien zijn op het portaal terwijl het vinkje bij E-consults 

toegestaan wel staat, herstart dan de MH-PCO service (eventueel via uw ASP leverancier). 
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6.2. Alleen eConsult bij de eigen huisarts? 

 

Het is mogelijk om in te stellen dat patiënten alleen een eConsult kunnen starten met de eigen huisarts. 

Door het gebruik van deze optie kunnen patiënten E-consulten alleen richten aan de eigen huisarts. 

 

De instelling is als volgt te vinden: 

1. Ga via het 9 knoppen hoofdmenu naar Agenda 

2. Ga via de menubalk optie Schermen naar Instellingen 

3. Kies tabblad Patient Portal 

4. Zet een vinkje bij de optie Alleen E-Consults bij eigen huisarts onder de optie Portal Rechten 

 

 
 

6.3. Alleen eConsult bij de eigen praktijk? 

 

Als er meerdere praktijken gebruik maken van dezelfde database, kunt u instellen dat patiënten alleen 

een eConsult kunnen starten met medewerkers (die ook beschikbaar zijn voor de agenda) die behoren 

tot de praktijk van de patiënt. Ook is het mogelijk om een bepaalde praktijk specifiek op te geven. 

 

De instelling is als volgt te vinden: 

1. Ga via het 9 knoppen hoofdmenu naar Agenda 

2. Ga via de menubalk optie Schermen naar Instellingen 

3. Kies tabblad Patient Portal 

4. Activeer de optie Toegang volgens onderstaand schema onder de optie Portal Rechten 
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Als er meerdere praktijken gebruik maken van dezelfde database heeft u de volgende opties: 

▪ Patiënten zien alle agenda’s waarvoor webafspraken zijn toegestaan en alle medewerkers aan 

wie een eConsult gericht kan worden (van alle praktijken in de database). Deze optie staat 

standaard ingesteld. 

▪ U stelt per praktijk in welke andere agenda’s en medewerkers de patiënt kan selecteren om 

webafspraken te maken en eConsulten aan te richten. 

 

Dit kunt u als volgt instellen: 

1. Selecteer de optie Toegang volgens onderstaand schema 

2. Selecteer een praktijk in het veld Praktijk, bijv. MicroHIS X Praktijk 

3. Onder het veld Praktijk ziet u een overzicht met alle agenda’s in de database. Vink hier de 

agenda’s/medewerkers aan die toegankelijk moeten zijn voor patiënten van 

MicroHIS X Praktijk. 

 

 
 

In bovenstaand voorbeeld zien de patiënten van MicroHIS X Praktijk 02 alleen webagenda’s van de 

medewerkers Bruine en D’Orange.  De patiënten kunnen de eConsulten alleen aan deze medewerkers 

richten. 

 

Let op: Als de optie Toegang volgens onderstaand schema is geselecteerd en er is bij een praktijk 

geen enkele toegestane praktijk ingesteld, is het dus niet mogelijk om webafspraken en eConsulten in 

te voeren. U kunt deze optie gebruiken om tijdelijk het maken van web afspraken en het invoeren van 

eConsulten te blokkeren. U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid om het portaal helemaal te 

blokkeren met de afwezigheidsmelder. Deze instelling stelt u in op het portaal (zie hoofdstuk 7). 

 

6.4. Waar komen de eConsulten uit het portaal binnen? 

 

In de spreekkamer module is een lijst met patiënten beschikbaar van wie een eConsult vraag is 

binnengekomen. Het binnengekomen eConsult wordt in het Werkblad van MicroHIS X getoond.  

 

De lijst is als volgt te vinden: 

1. Open MicroHIS X 

2. Klik in het hoofdmenu (9-knoppenscherm) op de knop Spreekkamer 

3. Selecteer het tabblad E-consulten 
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Tussen haakjes staat het aantal onbeantwoorde eConsulten. De eConsulten zijn standaard 

chronologisch gesorteerd. Bovenaan staat dus het meest recente eConsult. eConsulten met icoon met 

een uitroepteken zijn eConsulten zonder een antwoord. De eConsulten met een potloodje erop hebben 

wel al een antwoord, maar zijn nog niet verzonden. 

 

Handig om te weten: 

▪ De kolom Zorgverlener toont de de zorgverlener aan wie het eConsult is gericht. 

▪ Als een eConsult beantwoord is verdwijnt het consult uit deze lijst. 

▪ Standaard zijn alleen de patiënten met een onbeantwoord eConsult te zien, dat gericht is aan u 

als ingelogde gebruiker. Door het aankruisvakje Toon ook E-consulten die aan andere 

zorgverleners zijn gericht aan te vinken worden alle patiënten met een onbeantwoord E-

consult getoond. 

 

 
 

▪ Het is mogelijk om eConsulten gericht aan een andere zorgverlener op te vragen en te 

beantwoorden. 

▪ Voor de patiënt is in het zorgportaal zichtbaar wie het eConsult heeft beantwoord. 

▪ Meerdere eConsulten van dezelfde patiënt staan apart vermeldt in de lijst. 

▪ Dubbelklikken op een patiënt opent het Werkblad van de patiënt. De werkbladregel met het 

eConsult is automatisch geselecteerd. 

▪ Onderin scherm PAT-S-01 Selecteer patiënt is aan een wereldbol icoon te zien dat er 

onbeantwoorde eConsulten zijn. 

 
Klik op het icoon om naar de lijst van niet beantwoordde eConsulten te gaan. 

 

6.5. Hoe beantwoord en verwerk ik een eConsult uit het portaal? 

 

U beantwoordt het eConsult vanuit het Werkblad en verstuurt uw reactie naar het zorgportaal. Daarna 

registreert u de verrichting die hoort bij het afhandelen van een eConsult. Van een binnengekomen 

eConsult wordt automatisch een deelcontact aangemaakt, waarbij de vraag van de patiënt automatisch 

als S-regel in het Werkblad wordt getoond: 

 

 
 

Bij een eConsult van meer dan 300 karakters wordt de tekst in het werkblad afgekapt voor een beter 

overzicht. Door de klikken op [MEER…] kunt u het hele eConsult inzien. 
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Aan het icoon met het uitroepteken is te zien dat het eConsult nog niet beantwoord is. Door te 

dubbelklikken op de S regel met het E- eConsult wordt scherm ECO-N-01 E-consult geopend. In dit 

scherm wordt het antwoord ingevoerd. In dit scherm kunt u ook het eConsult koppelen aan een 

episode door te dubbelklikken op de episode of via een rechter muisklik op de episode. 

 

 
 

Er zijn nu vier opties: 

1. Opslaan & verzenden 

Na afronding van het eConsult wordt het antwoord direct verzonden – u kunt het antwoord niet 

meer aanpassen. 

2. Opslaan & sluiten 

Na afronding van het eConsult wordt het antwoord opgeslagen maar nog niet verzonden – u kunt 

het antwoord nog aanpassen. 

3. Annuleren 

U besluit op een later moment het antwoord te formuleren. De binnengekomen vraag blijft in het 

Werkblad staan als onbeantwoord eConsult. 

4. Verwijderen 

U besluit om het eConsult te verwijderen uit het patiëntdossier, waardoor het eConsult niet meer 

zichtbaar is in het werkblad. Het eConsult is niet meer zichtbaar op het patiëntportaal. 
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Opslaan & verzenden 

Door te klikken op Opslaan & verzenden wordt het antwoord opgeslagen als P-regel bij het 

deelcontact en verzonden naar het portaal. Als het eConsult al beantwoord was door een niet bevoegde 

medewerker, kunt u nu met deze functie het antwoord verzenden naar het portaal. Deze knop is alleen 

beschikbaar als voor de ingelogde medewerker is ingesteld dat hij eConsulten kan beantwoorden. 

 

In het werkblad is aan het icoontje van een wereldbol te zien dat het eConsult beantwoord is en 

verzonden. U kunt het antwoord nu niet meer wijzigen. Voor de patiënt is in het portaal zichtbaar wie 

het eConsult heeft beantwoord. Zodra de patiënt het antwoord heeft gelezen op het patiëntportaal, 

wordt in het werkblad een wereldbol met andere kleur getoond:  

 

De knop Opslaan & Verzenden is alleen beschikbaar als voor de ingelogde medewerker is ingesteld 

dat hij E-consulten kan beantwoorden. 

 

 
 

Opslaan & sluiten 

Door te klikken op Opslaan & sluiten wordt het antwoord opgeslagen als P-regel bij het deelcontact, 

maar niet verzonden naar het portaal. In het werkblad is aan het icoontje te zien dat het eConsult 

beantwoord is, maar nog niet verzonden. U kunt het antwoord desgewenst nog wijzigen. Het eConsult 

blijft zichtbaar in de spreekkamer module, tabblad E-consulten. Deze knop is ook beschikbaar voor 

medewerkers voor wie niet ingesteld dat hij eConsulten kan beantwoorden. Door te dubbelklikken op 

de S- of de P-regel met de vraag of het antwoord van het eConsult kunt u het antwoord wijzigen en/of 

verzenden. 

 

De button Opslaan & sluiten is ook beschikbaar voor medewerkers voor wie niet is ingesteld dat hij 

eConsulten kan beantwoorden. 

 

 
 

Annuleren 

Door te annuleren kunt u op een later moment het antwoord formuleren. De binnengekomen vraag 

blijft in het Werkblad staan als onbeantwoord eConsult. 
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Verwijderen 

Door te klikken op Verwijderen kunt u het eConsult verwijderen uit het patiëntdossier. Dit is handig 

als een eConsult is verstuurd dat geen medische vraag betreft en dus niet beantwoord hoeft te worden 

en alleen tot vervuiling van het werkblad zou leiden. 

 

Wanneer u een eConsult verwijderd verschijnt de volgende melding: 

 

 
 

Als u op Ja klikt wordt het eConsult verwijderd. Het niet meer zichtbaar op de volgende locaties: 

▪ het werkblad 

▪ de Spreekkamer module (tabblad E-consulten) 

▪ Bij het account van de patiënt op het patiëntportaal. 

 

6.6. Hoe kan ik een verrichting beantwoording eConsult registreren? 

 

Na het beantwoorden en verzenden van een eConsult naar het portaal en het selecteren van de 

volgende patiënt, verschijnt onderstaand scherm waarin de verrichting e-mailconsult huisarts staat al 

standaard ingevuld. 
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Als het eConsult wordt beantwoord door een praktijkondersteuner, moet er handmatig een andere 

verrichting gedeclareerd worden: 'E-mailconsult POH-GGZ'. 

 

 

6.7. Hoe bewerk ik teksten voor eConsult op het portaal? 

 

1. Log in als beheerder op uw website.  

2. Klik op het menu item eConsult en klik vervolgens bovenin het scherm op Instellingen 

eConsult. 

 
3. U komt terecht in het volgende scherm. 

 
 

4. Klik op de gewenste rubriek en pas de tekst aan.  

5. Klik tot slot op Opslaan. Het toevoegen van eigen tekst is hiermee voltooid.  
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7. Portaal blokkeren 
 

7.1. Hoe zorg ik dat de services tijdelijk onbeschikbaar zijn voor 

patiënten? 

 

Indien de praktijk in verband met vakantie, verhuizing of andere reden tijdelijk gesloten is, dan 

kunnen ook de services tijdelijk onbeschikbaar worden gemaakt. Het kan immers vervelend zijn voor 

patiënten als er niet iets met hun receptaanvragen of consults wordt gedaan. 

 

De afwezigheidsperiode geldt voor alle services die actief zijn. 

 

U maakt de service als volgt onbeschikbaar: 

 

1. Ga naar de website waar het portaal actief is.  

2. Log vervolgens in als beheerder. U komt terecht in het volgende scherm. Klik op de link 

Service instellingen 

 
3. Klik vervolgens op het tabblad Afwezigheidsperiode 

 
4. Vink achter de afwezigheidsperiode de optie Ja aan. 

5. Vul een begindatum en een einddatum in voor de periode dat de services onbeschikbaar 

moeten zijn.  

6. Voer een korte tekst in die de patiënt uitlegt waarom de services niet beschikbaar zijn en klik 

op Opslaan. 

7. De afwezigheidsperiode is nu ingesteld en zal automatisch weer uitgeschakeld worden na het 

verlopen van de einddatum.  
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N.B. Door bij afwezigheidsperiode Nee in te vullen en op Opslaan te klikken wordt deze handmatig 

weer uitgeschakeld. 

 

Voor de patiënt ziet het er als volgt uit:  

 

 


