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1 Startpagina
Log in op ons zorgverlenersportaal op de wijze zoals u gewent bent. U komt vervolgens op de
homepage van ons portaal. Hier kunt u verschillende items inzien en aanvragen voor uw
patiënten. Een van deze items is het aanvragen van de teledermatologie.

2 Patiënt zoeken
Aangezien de functionaliteit ‘teledermatologie’ patiënt gebonden is, is het van belang om dit bij de
juiste patiënt te doen. Hiervoor dient u de juiste patiënt binnen het portaal te kiezen. Er zijn
verschillende manieren om de juiste patiënt binnen het portaal te selecteren:
1. Directe patiëntselectie via Medicom
2. Via het dashboard in het portaal
3. Met de knop [patiënt zoeken] op het portaal

2.1

Medicom

Het is voor u mogelijk om de patiënt te selecteren in uw eigen elektronische patiënten dossier in
Medicom en via daar direct in te loggen op het portaal op die reeds geselecteerde patiënt.

2.2

Dashboard portaal

Via de knop [Dashboard] krijgt u een overzicht van recente (van de laatste 30 dagen) antwoorden
teledermatologie en verstuurde teledermatologie berichten van patiënten uit de eigen praktijk.
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Wanneer u in deze lijst de juiste patiënt selecteert, opent zich een extra veld met daarin de
overige NAW gegevens van de zojuist geselecteerde patiënt en de knop [Ga naar
Teledermatologie voor deze patiënt]. Door op deze knop te klikken gaat u naar het scherm
Teledermatologie, zie verder hoofdstuk 3.

2.3

Patiënt zoeken op portaal

Via de knop [Patiënt zoeken] kan u de juiste patiënt selecteren voor het aanvragen. Er zijn
verschillende manier om de juiste patiënt op te zoeken, snelste manier om de juiste patiënt op te
zoeken is via het patiëntnummer dat bekend is in ons ziekenhuis. Mocht u dat nummer niet bij de
hand hebben dan kan de patiënt ook opgezocht worden via de overige NAW gegevens of het
BSN nummer.

2

Wanneer u de juiste gegevens heeft ingevuld dient u op [Zoeken] te klikken om daadwerkelijk de
patiënt te zoeken. Bij het zoeken op patiëntnummer krijgt u altijd maar 1 patiënt, maar bij het
zoeken op NAW gegevens is het mogelijk dat er meer resultaten gevonden worden, afhankelijk
van het aantal NAW gegevens waarop wordt gezocht. Klik vervolgens bij juiste patiënt op de
knop [Selecteer deze patiënt].

3 Teledermatologie
Na het selecteren van de patiënt komt u op het dashboard van deze patiënt. Tevens zijn er in de
balk bovenaan het scherm nieuwe knoppen verschenen. Een van deze knoppen is de knop
[Aanvragen].

Wanneer u klikt op de knop [Aanvragen] vind u de optie [Teledermatologie]. Wanneer u hierop
heeft geklik komt u in het scherm waarin u de vraag aan de dermatoloog kunt stellen.
3

In dit scherm zijn meerdere mogelijkheden:
1. U stelt voor het allereerst een vraag aan de dermatoloog
2. U wilt een nieuwe vraag over een ander onderwerp stellen aan de dermatoloog
3. U wilt een reactie op een eerder gestelde vraag lezen en wellicht weer terug reageren
4. U wilt een gesloten onderwerp/vraag bekijken

3.1

(Nieuwe) Vraag stellen aan de dermatoloog

Wanneer u voor het allereerst een vraag wilt stellen aan de dermatoloog, of wanneer u een
nieuwe vraag over een ander onderwerp wilt stellen aan de dermatoloog, klikt u op de knop [Start
nieuw e-consult]

In het volgende scherm geeft u het onderwerp voor de vraag en kunt u de daadwerkelijke
vraag stellen. Mocht het voor de vraag nodig zijn kunt u ook een bijlage toevoegen,
bijvoorbeeld een foto.
Wanneer u de volledige vraag heeft gesteld, en de eventuele bijlagen heeft toegevoegd, klik
u op de knop [Verzenden] om de vraag door te sturen naar de dermatoloog.

4

Mocht er een reden zijn om de vraag toch niet te versturen en u wilt het scherm weer sluiten,
dan kunt u dat doen door op de knop [Klik hier om terug te gaan] te klikken.

3.2

Reactie van dermatoloog inzien

Wanneer er al een vraag is gesteld aan de dermatoloog is deze zichtbaar in het scherm
Teledermatologie. Mochten er meerdere vragen zijn, dan zijn deze allemaal te zien
gesorteerd op datum met de nieuwste bovenaan. Wanneer er een reactie op een van deze
vragen is terug gekomen vanuit de dermatoloog, en deze is nog niet gelezen, dan is de regel
in het overzicht dik gedrukt.
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Wanneer u klikt op de juiste regel zal deze zich openen. Bij het openen van deze regel zal de
volledige conversatie zichtbaar zijn, waaronder dus ook de laatste reactie van de
dermatoloog. In dit scherm is het ook direct mogelijk om weer een reactie terug te sturen
naar de dermatoloog mocht dit weer nodig zijn. Tevens is het mogelijk in dit scherm om het
bericht te kenmerken als ‘belangrijk’ dmv een vinkje. Hiermee komt het bericht altijd
bovenaan te staan. Dit kan van pas komen als er meerdere vragen voor deze patiënt open
staan om de focus op een bepaald bericht niet te verliezen.

Rechtsonder de reactie van de dermatoloog ziet u een gesloten envelop met daarna de tekst
“nog niet gelezen door u”. Deze tekst blijft onveranderd tot dat u het bericht weer sluit en
6

opnieuw opent. Het bericht zal zich dus naar gelezen veranderen. De titel van het bericht zal
ook dik gedrukt blijven tot het bericht weer wordt gesloten. Het bericht zal dus niet op
ongelezen blijven staan. Ook niet als u geen reactie meer terug stuurt.

3.3

Gesloten berichten bekijken

De dermatoloog heeft de optie om conversaties te sluiten. Op het scherm Teledermatologie
zijn in eerste instantie alleen de actieve vragen in te zien. Mochten er al gesloten vragen zijn
en u wilt deze inzien is dat uiteraard op elk moment mogelijk.
Hiervoor zet u het vinkje aan bij “Gesloten e-consulten tonen”

Hierdoor zullen alle gesloten berichten zichtbaar worden en kunnen deze opnieuw
ingezien/gelezen worden. Deze gesloten conversaties hebben de status “Niet actief”. Het is
alleen niet mogelijk om te antwoorden op een reeds gesloten conversatie.
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4 Patiëntendossier
Alle teledermatologie conversaties worden opgeslagen in het elektronische patiëntendossier
(EPD) van de patiënt. Alle zorgverleners die rechtstreeks bij de behandeling van uw patiënt
betrokken zijn hebben toegang tot de gegevens in het dossier van de patiënt, voor zover dat
nodig is om hun werkzaamheden t.b.v. de behandeling van de patiënt te verrichten.
Uw patiënt zelf heeft via het patiëntenportaal ook toegang tot zijn/haar patiëntendossier en
dus ook tot de teledermatologie conversaties.
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