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2 VERSIEBEHEER 

Versie Datum Auteur Opmerking Gedistribueerd? 

3.0 JAN 2016 A. Schepen N.a.v. v8.0 release en toevoegen ‘feedback andersom’: Ja  

4.0 NOV 2020 A. Schepen • Versimpeld Ja  

 

3 MIJN PATIËNTEN/PRAKTIJK 
Mijn Patiënten/Praktijk1 is een module waarmee de eigen huisarts vanuit zijn HIS/praktijk: 

• Overdrachten toevoegen, wijzigen en beheren van de eigen patiënten; 

• Feedback: 

o Geven op een vraag van de waarnemer over de eigen patiënt. 

o Starten met de waarnemer over het contact van de eigen patiënt. 

o Teruglezen van feedback van de eigen huisarts.   

• Inzicht in de eigen patiënten die geweest zijn op de huisartsenpost; 

• Herzenden van waarneemretourberichten en recepten; 

• Gegevens van de eigen patiënten beheren; 

• Gegevens van de eigen huisarts beheren; 

• Overdracht beheer (hygiëne). 

 

Wijzigingen op patiënten of hun overdrachten in Mijn Patiënten worden direct verwerkt in Topicus HAP en vice 

versa. Het kunnen inloggen op Mijn Patiënten is ingesteld in Topicus HAP en het Zorgportaalbeheer. 

Mijn Patiënten is te bereiken via de zogenaamde ‘Zorgportaal’ knop; vanuit het HIS (o.a. Promedico, Medicom 

en Mira) kan met de patiëntgegevens Mijn Patiënten worden geopend. Als de patiënt bekend is wordt direct de 

patiëntgegevens getoond.  

Zie ook:  https://www.youtube.com/watch?v=GM-q9qRstSc&ab_channel=TopicusHAP (algemene toelichting) 

en https://www.youtube.com/watch?v=blCf1U-sZVc&ab_channel=TopicusHAP. (memobeheer) 

  

 
1 Mijn Praktijk als in Topicus HAP is ingesteld dat de patiënten van de collega huisarts die verbonden aan is 
dezelfde praktijk mogen worden ingezien  

https://www.youtube.com/watch?v=GM-q9qRstSc&ab_channel=TopicusHAP
https://www.youtube.com/watch?v=blCf1U-sZVc&ab_channel=TopicusHAP
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3.1 INLOGGEN 

Met de Single Sign One functie (zie vorige paragraaf) wordt direct de juiste patiënt getoond (mits deze patiënt 

eerder contact heeft gehad met de HA en jij of je praktijk collega als eigen huisarts gekoppeld is aan deze patiënt).  

Nu kan: 

1. Een overdracht worden gekoppeld aan de betreffende patiënt via Toevoegen; 

2. Via Contacten inzicht in de contacten van deze patiënt met de HAP; 

a. En kun je evt feedback (op) starten 

3. Via Patiënt zoeken direct een overdracht aan een andere patiënt koppelen; 

4. Is via contactarchief inzicht in bijv alle contacten van het afgelopen weekend; 

a. En kun je evt. feedback opstarten voor een andere patiënt. 

5. Kan je via Feedback verzoeken direct de gestelde vragen afhandelen.  

3.2 KOPPELEN OVERDRACHT AAN DE PATIËNT 

Klik de knop [Toevoegen] om een nieuwe overdracht aan de patiënt te koppelen. Het overdracht toevoegen 

scherm wordt getoond met de startdatum op ‘vandaag’ en de einddatum over 100 dagen.  

 

Kies in type overdracht de juiste overdracht en beantwoord de vragen (een scherm vergelijkbaar met hieronder 

wordt getoond). Klik opslaan (de vragen met een * zijn verplicht). De overdracht is direct toegevoegd en zichtbaar 

binnen de ANW als de patiënt belt. 
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3.2.1 WIJZIGEN OF VERWIJDEREN OVERDRACHT 
Klik op een overdrachtregel om een wijziging door te voeren. Na opslaan is de wijziging direct toegevoegd en 

zichtbaar binnen de ANW als de patiënt belt. Als de overdracht niet meer van toepassing is dan wordt de 

einddatum gezet. 

3.3 CONTACTEN 

Op het tabblad Contacten worden de contacten van de patiënt met de huisartsenpost getoond. Klik een regel 

om de SOEP en triage te lezen. In het Feedback kader wordt de feedback afgehandeld; starten met de waarnemer 

of beantwoorden van een gestelde vraag. 

 

3.4 TOEVOEGEN PATIËNT  

Als de juiste patiënt niet wordt getoond in het zoekresultaat dan kan via [Toevoegen] de patiënt worden 

toegevoegd en zijn hierboven beschreven opties mogelijk.  

3.4.1 VOORKOMEN AANMAKEN MOGELIJKE DUBBELE PATIËNTEN 
In mijn patiënten/mijn praktijk heeft de huisarts alleen toegang tot de eigen patiënten of die van de collega in 

de praktijk. Als het niet lukt (onderstaande melding wordt getoond) een nieuwe patiënt op te voeren dan is de 

patiënt al bekend in Topicus HAP maar gekoppeld aan een arts buiten jouw praktijk. Neem dan contact op met 

de huisartsenpost om dit aan te passen. 

 

4 FEEDBACKVERZOEKEN 
Het submenu feedbackverzoeken toont gestarte gesprekken over een contact met de HAP van jouw patiënt; je 

kunt hier geen gesprek starten. Als er een nieuw of een update op een gesprek is (bijv. de waarnemer heeft 

geantwoord) dan zie je dat aan het getal (7 in het voorbeeld).  
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Klik de regel en verstuur een bericht. Met “Open contact” wordt het bijbehorende contact geopend. Is het 

gesprek “klaar” markeer dit dan met de knop; Markeer als ongelezen. 

 

Via het contactarchief of na inloggen bij de getoonde patiënt kan op het contact tabblad een feedbackgesprek 

gestart worden.  

4.1 INBOX EN VERSTUURD 

Het Feedback menu heeft twee tabbladen: 

1. Inbox toont de vraag en het vervolggesprek dat gestart is door je collega 

2. Verstuurd toont de vraag en het vervolggesprek dat door jou gestart is. 

4.2 REMINDER BIJ NIEUW FEEDBACK VERZOEK 

Als een gesprek gestart wordt dan wordt een bericht naar de edimailbox gestuurd. Als het gestarte gesprek geen 

antwoord krijgt volgt een reminder na 1 week. 
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5 CONTACTARCHIEF 
In het Contactarchief is er snel inzage in de contacten van bijv. het afgelopen weekend en kun je een feedback 

gesprek starten of vervolgen. Klik de contactregel nadat gezocht is. 

 

 

6 OVERDRACHT TOTAALOVERZICHT 
Het ‘overdracht totaaloverzicht’ geeft overzicht van alle gekoppelde overdrachten. Klik een regel om een 

wijziging door te voeren of details te lezen. 

 

Met groeperen op einddatum is direct inzicht in de vervaldatum.   

 

6.1 REMINDER BIJ VERVALLEN VAN DE OVERDRACHT 

Als de einddatum van een overdracht binnen een week wordt bereikt wordt een bericht naar de edi mailbox 

gestuurd.  


