
De OmniHis eConsult koppeling maakt het voor patiënten mogelijk om heel eenvoudig een eConsult aan te 
vragen via het patiëntenportaal op de website van hun arts. Na aanmelding en identificatie bij het portaal kan de 
patiënt een vraag stellen. Na registratie van de vraag in het portaal, wordt de vraag automatisch in OmniHisScipio 
vastgelegd.

ePortaal diensten
De eConsult module maakt onderdeel uit van het 
ePortaal diensten van OmniHis. Deze vormen van 
eHealth zijn allemaal bestaande mogelijkheden 
en heeft zich al positief bewezen dat het bijdraagt 
aan een betere bereikbaarheid van de zorg. Zorgge-
bruikers willen graag online diensten van hun (huis)
arts. Online een afspraak bij uw huisarts maken, een 
recept online aanvragen of een mail (consult) sturen 
aan de huisarts kunt u realiseren met de ePortaal 
diensten van OmniHis. 

Volgens de eHealth monitor van Nictiz stijgt het 
percentage zorggebruikers dat aangeeft gebruik te 

willen maken van online contactmogelijkheden  
met de huisarts per jaar.

Voordelen eConsult
•  Automatisch vastleggen eConsulten in OmniHis 

Scipio;
•  Eenvoudig aanmelden voor de patiënt;
•  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. 

Functionaliteiten eConsult
De eConsult module biedt de volgende
functionaliteiten:
•  eConsulten worden real-time bijgewerkt in de 

praktijkdatabase;
•  Instellen beschikbare artsen voor eConsulten 

vanuit Scipio;
•  Overzicht en beheer van de consulten via de Scipio 

postkamer;
•  Te gebruiken met meerdere patiëntenportalen, 

waaronder Pharmeon.

Bespaar tijd en verhoog de patiëntparticipatie
met OmniHis eConsult
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Randvoorwaarden voor aansluiting
Om gebruik te kunnen maken van OmniHis eConsult 
gelden de volgende condities:
•  Minimaal Scipio v3.4.5;
•  De praktijkdatabase moet gehost zijn bij één van 

onze hostingpartners of de praktijk heeft een 
decentrale hosting overeenkomst;

•  Een licentieovereenkomst voor eConsult moet 
afgesloten zijn met OmniHis;

•  Uw praktijk dient een overeenkomst met derden 
zoals o.a. Pharmeon af te sluiten.

Investering
Voor het gebruik van de OmniHis eConsult 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 patiënten- 

portaal worden door de leverancier van het  
patiëntenportaal 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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