Bespaar tijd en verhoog de patiëntparticipatie
met OmniHis eAfspraak

eAfspraak
OmniHis eAfspraak maakt het voor patiënten mogelijk om heel eenvoudig een afspraak vast te leggen in de
praktijkagenda van hun (huis)arts. Op basis van eenvoudige identificatie kan een datum en tijdstip gekozen
worden voor de afspraak. De afspraak wordt direct in de agenda van de praktijk en de gekozen arts vastgelegd,
zodat dit tijdstip voor een andere patiënt niet meer beschikbaar is. De eAfspraak module maakt onderdeel uit van
de ePortaal diensten van OmniHis.
Voordelen eAfspraak
• Overzicht over vrije agendaruimte;
• Automatisch vastleggen afspraken in de praktijkagenda;
• Eenvoudige aanmelding;
• Instellingen via Scipio opties;
• Minder telefooncontacten, dus tijdswinst voor de
assistentes;
• Gebruiksgemak voor de patiënten;
•	Mogelijke vergoeding door de verzekeraars. Informeer bij uw zorgverzekeraar of u voor een vergoeding in aanmerking komt.
Online contactmogelijkheden verhogen
het gemak en de service voor zorggebruikers.

Twee varianten eAfspraak
OmniHis eAfspraak is flexibel opgezet. Wij bieden u
de keuze uit twee varianten, namelijk:
•	U kunt binnen de praktijk-website een link inbouwen naar OmniHis eAfspraak. Deze optie is
geïntegreerd in Scipio;
•	U kunt de eAfspraak-module koppelen met ieder
gewenst patiëntenportaal, waaronder o.a. Pharmeon, Doctena.

Functionaliteiten eAfspraak
De eAfspraak module biedt de volgende
functionaliteiten:
• Online afspraken worden direct bijgewerkt in de
praktijkagenda;
• Instellen beschikbare tijdblokken voor
reserveringen in eAfspraak;
• Eenvoudige identificatiemethode;
• Een afspraak is eenvoudig vast te leggen in de
Smartphone-agenda van de patiënt via .ics
koppeling;
• Blokkade van de reserveringen voor bepaalde
groepen patiënten;
• Online gemaakte afspraken worden gemarkeerd
in de module eAfspraak;
• Gedocumenteerde en ondersteunde koppeling
(API) voor integratie met patiëntportalen en
praktijkwebsites;
• Integratie met patiëntportalen afhankelijk van
ondersteuning door de leverancier van het betref
fende patiëntenportaal waaronder o.a.
Pharmeon, Doctena.
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Randvoorwaarden voor aansluiting
Om OmniHis eAfspraak te kunnen gebruiken gelden
de volgende condities:
•	Minimaal Scipio v2.922;
•	De praktijkdatabase moet gehost zijn bij één van
onze hostingpartners of de praktijk heeft een
decentrale hosting overeenkomst;
•	Een licentieovereenkomst met OmniHis dient te
worden afgesloten voor het gebruik van de module eAfspraak;
•	Uw praktijk dient een overeenkomst met de
leverancier van het patiëntenportaal af te sluiten.
•	Voor het gebruik van eAfspraak dient de praktijk
te beschikken over een eigen website.

Investering
Voor het gebruik van de OmniHis eAfspraak module
worden de volgende kosten in rekening gebracht:
•	Eenmalige aansluit- en inrichtingskosten voor het
configureren van de database toegang;
•	Extra kosten voor gebruik van het patiëntenportaal worden door de leverancier van het
patiëntenportaal (zoals Pharmeon of Doctena)
separaat in rekening gebracht.
Meer informatie
Wilt u meer informatie over OmniHis eConsult of
deze direct aanvragen? Kijk op www.omnihis.nl
onder ‘Productinfo’. Of neem contact op met onze
verkoopafdeling via onderstaande contactgegevens.
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