Patiëntervaringsonderzoek
Om met één van de patiëntervaringsonderzoeken te kunnen werken moet u deze activeren in
WinMens. U doet dat door bij Bestand, WinMens instellingen op het tabblad Koppelingen het bureau
te kiezen waarbij u het abonnement heeft afgesloten te selecteren (MediQuest, Qualiview, CTO-logo
of CEO-ergo). U vinkt daar het hokje bij Actief aan en vult uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

U ziet direct op de patiëntenkaart bij Aanvullende gegevens een mogelijkheid komen om aan te
geven of iemand toegezegd heeft om deel te nemen aan dit onderzoek. Dit doet u door een vinkje te
zetten in het hokje Patiëntervaringsonderzoek. U moet hiervoor eerst op de knop [Wijzigen] klikken
en na het aanvinken op [Opslaan].

U kunt vervolgens zodra u iemand afbehandeld heeft of maandelijks patiënten gaan verzamelen en
versturen. U doet dit in het hoofdscherm onder de tabblad Zorg.

U kiest het bureau waar u afspraken mee gemaakt hebt en klikt op die knop.
U klikt vervolgens op de knop [Verzamelen]. Alle patiënten die voldoen aan de eisen komen in de
lijst te staan.
De volgende patiënten komen in aanmerking voor uitnodiging:
-

E-mailadres beschikbaar en akkoord voor gebruik voor kwaliteitsonderzoek
Chronische patiënten: minimaal 22 behandelingen gehad
Niet-chronische patiënten: behandeling afgesloten en minimaal 2 behandelingen gehad
Bij logopedie: na 22 behandelingen of als behandeling eerder afgesloten is bij afsluiten en
minimaal 2 behandelingen
De laatste behandeling die ingevoerd is mag niet langer dan 60 dagen geleden zijn.

WinMens controleert het aantal behandelingen dat in de agenda ingevuld is en ziet aan reden
eindezorg op het tabblad Afsluiting van het digitale patiëntendossier of de behandeling is
afgesloten.

Is de lijst compleet dan kunt u op knop [Versturen] klikken.
Er wordt dan contact met de webservice van het bureau gemaakt. Uw gebruikersnaam en
wachtwoord zullen worden gecontroleerd. Indien dit akkoord is zullen de gegevens worden
verstuurd.

Na het versturen kunt u bij Communicatie Webservice zien of het versturen gelukt is. En achter de
patiënt zelf komt ook een mededeling te staan.

Een patiënt opnieuw uitnodigen
Als een patiënt al een keer uitgenodigd is en u wilt dat nog een keer doen, dan kunt u de
patiëntenkaart wijzigen en met de rechter muistoets op het vinkje bij Patiëntervaringsonderzoek
klikken. U krijgt dan onderstaande melding. Door op [Ja] te klikken maakt u opnieuw uitnodigen
mogelijk.

Als u voor [Ja] heeft gekozen, krijgt u de melding dat de reset uitgevoerd is. De patiënt is weer
opnieuw te verzamelen.

