Huidhuis-dermatologie behandelplan
Informatiepakket Huidhuis-dermatologie behandelplannen

Samen werken
aan een optimale
behandeling

De Huidhuis-dermatologie behandelplannen zijn ontwikkeld in
samenwerking met dermatologen en hoogleraren verbonden aan de
beroepsvereniging van de Nederlandse Dermatologen (NVDV) en de
Universitaire Medische Centra in Nederland, samen met diverse
patiëntenverenigingen en huidpatiënten.
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Behandelplannen wérken, ook voor uw patiënten
Samen met professionals en patiënten ontwikkelt Patiënt1 Huidhuis-behandelplannen voor verschillende
huidaandoeningen, zoals Hemangioom, Ichtyosis, Urticaria, Psoriasis en Eczeem. Deze behandelplannen
leveren significante gezondheidswinst en efficiënte zorg op, blijkt uit onderzoek.*

Meer en meer zorgverleners bieden hun patiënten zo’n persoonlijk behandelplan Huidhuis-dermatologie.
Als zorgverlener heeft u dan altijd een compleet en up-to-date beeld van de ziektegeschiedenis en de
huidige behandeling van uw patiënt, ook dankzij aandoeningsspecifieke analysetools voor
huidaandoeningen.

Zo kunt u constant tot in detail volgen hoe het met uw patiënt gaat en wordt u in staat gesteld de
effectiviteit van uw behandeling te verhogen. U kunt direct en eenvoudig digitaal communiceren met uw
patiënten (en mede-behandelaars). En sneller en adequaat reageren op hun behoeften en leefstijl.

Iets voor u en uw patiënten? In deze folder leest u niet alleen de voordelen en hoe het werkt, maar ook hoe
u er direct mee kunt starten.

*Hemangioom pilotstudie (De Graaf, Pasmans et al., december 2013.)

1. Beter met een behandelplan
De Huidhuis-behandelplannen maken deel uit van het Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van Patiënt1.
Binnen een behandelplan worden patiënt en zorgverleners digitaal gekoppeld. Het PGD van de patiënt
wordt namelijk gekoppeld aan het account van de zorgverlener, en eventuele mede-behandelaars. Dankzij
de Huidhuis-behandelplannen kan de zorg voor huidafwijkingen in Nederland efficiënter verlopen en
verbeteren. Beter voor u als zorgverlener, en beter voor de patiënt!

P

at

ië nt

Contact met
patiënt

PGD

Contact met
zorgverlener

patient
Beter voor u als zorgverlener:
Direct en beveiligd communiceren met uw patiënt en mede-behandelaars
Volgen hoe het met uw patiënt gaat
Foto’s toevoegen door u en uw patiënt en beoordelen van het verloop van de huidaandoening
Verslagen toevoegen/lezen
Kwaliteit van leven- en aandoeningsspecifieke vragenlijsten klaarzetten
Het klachtenverloop chronologisch in de tijd zien
Sneller en adequaat reageren op de behoeften en leefstijl van uw patiënt
Het medicatiegebruik van de patiënt in de gaten houden
Richtlijnen en protocollen lezen

‘Meteen ingrijpen als dat nodig is’
‘Alle relevante patiënteninformatie komt in deze behandelplannen op
één plek bij elkaar. Zo kan ik de zorg voor mijn patiënten efficiënt en
optimaal organiseren. Samen met hen en andere betrokken zorgverleners uit het hele land. Wat er speelt, is op elk moment voor
iedereen duidelijk. Je houdt altijd een vinger aan de pols en kunt
meteen in de behandeling ingrijpen als dat nodig is!’
Prof. dr. Suzanne Pasmans, dermatoloog
Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam

Beter voor uw patiënten:
Direct en beveiligd communiceren met hun zorgverlener(s)
Altijd en overal zorg en advies mogelijk, ook zonder op consult te komen
Unieke en persoonsgerichte zorg
Hun huidklachten op elk moment en overzichtelijk in kaart brengen
Geen losse vragenlijsten, boekjes en informatie meer kwijtraken
Medicatiegebruik nazoeken en opvolgen
Op de hoogte van verslagen met foto’s van zorgverlener(s)
Ingelicht over het gehele behandeltraject
In eigen tijd vragenlijsten invullen
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Precies weten wat je collega’s doen
‘Mijn patiënt stond onder behandeling bij vier artsen in twee UMC’s en een lokaal ziekenhuis. Binnen het
behandelplan bleef iedereen van elk onderzoek, elk consult en iedere wijziging op de hoogte.’
Dermatoloog

2. Wat zit er in de behandelplannen Huidhuis-dermatologie?
Samen met de patiënt en andere zorgverleners werken aan de optimale behandeling? De behandelplannen
Huidhuis-dermatologie kunnen worden opgezet voor elke huidaandoening. Daarin worden alle relevante
patiëntinformatie en klachten verzameld met betrekking tot de dermatologische zorg. Als zorgverlener kunt
u ook meekijken met de behandeling of actief participeren aan het behandelproces. Bovendien is directe
communicatie mogelijk, met uw patiënt en met medebehandelaars. En wilt u bijvoorbeeld ook vragen- of
scorelijsten toevoegen? U kunt de behandelplannen naar wens inrichten.
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Foto’s toevoegen
Zowel u als uw patiënt kunnen aan het behandelplan foto's toevoegen. Zo kan er gekeken
worden naar hoe de huidaandoening zich ontwikkelt en hoe de aandoening op een
bepaalde behandeling reageert.
Verslagen
Zorgverlener(s) kunnen verslagen toevoegen aan het behandelplan, bijvoorbeeld een
verslag van een consult of van de laatste bevindingen met betrekking tot het behandelproces. De patiënt mag deze verslagen inzien.
Berichten
Dankzij de Berichtenmodule kunt u direct en beveiligd communiceren met uw patiënt. Zo
houdt u altijd een vinger aan de pols en kan altijd en overal behandeling plaatsvinden. Uw
patiënt hoeft niet elke keer op consult te komen. Ook kunt u in contact komen met
mede-behandelaars.
Medicijngebruik controleren
Overzichtelijke weergave van het huidig medicijngebruik van uw patiënt, ook voor
eventuele andere klachten. Deze lijst kan door de patiënt steeds gemakkelijk worden
aangepast. De dagelijkse inname kan steeds worden bevestigd. Een prima geheugensteuntje!
Vragenlijsten invullen
De antwoorden op uw vragenlijsten geven achtergrond en inzicht in het klachtenverloop.
Geen losse vellen meer! Omdat uw patiënt de antwoorden online geeft, raken de lijsten
niet zoek. Met eenvoudige stap-voor-stap instructie.
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3. Web-based, geen aanpassingen aan uw computers en servers
De Huidhuis-behandelplannen worden altijd opgezet door de zorgverlener. Als zorgverlener kunt u voor uw
patient behandelplannen starten op de speciaal hiervoor ontwikkelde online omgeving.

Web-based, dus geen aanpassingen nodig van uw computers en servers
Patiënt1 zet de behandelplannen zelf voor u klaar: binnen twee weken van start met uw patiënten
Dit alles al vanaf 1 euro per patiënt/per maand
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4. Aan de slag

Alle behandelplannen worden gestart vanuit een zogenoemd zorgcollectief. Uw zorginstelling sluit
heel eenvoudig een zorgcollectief af bij Patiënt1. Hoe gaat dat in zijn werk?

Bel met onze adviseurs
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Uw zorginstelling neemt contact op met Patiënt1. Wij vertellen graag alle ins
en outs met betrekking tot het afsluiten van een zorgcollectief. Bel ons op
088-0078600 of mail ons via info@patient1.nl en laat uw gegevens achter
zodat we u kunnen bereiken.

Ontvang een voorstel
Zodra we de wensen weten van de zorginstelling, maakt Patiënt1 een
overzichtelijke offerte.

Zorgcollectief actief
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Na acceptatie van de offerte wordt het zorgcollectief actief gemaakt. Wij
voeren alle gegevens voor u in, zodat het u amper tijd kost. Uw actieve
zorgcollectief kan voor de instelling naar wens worden ingericht.

Behandelplan starten
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Is het zorgcollectief ingericht, dan kan er gestart worden met het opzetten van
behandelplannen tussen professional(s) en patiënt(en). De zorginstelling houdt
altijd online inzicht in dit collectief.

4. E-health en de zorgverzekering
Het behandelplan behoort tot de zogenoemde e-health behandelingen in de gezondheidszorg.
E-health valt vaak binnen DBC-zorgproducten.
Hiervoor hanteren zorgverzekeraars verschillende inkoopwaarden. Het Patiënt1 platform sluit
aan bij deze voorwaarden. De specifieke voorwaarden van uw verzekeraar zijn in de regel
bekend bij uw afdeling Inkoop of bedrijfsbureau. Ook kunt u deze opvragen bij uw verzekeraar.

5. Contactgegevens
Aarzel niet: vraag uw zorginstelling contact met Patiënt1 op te nemen!

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?
W: www.patient1pro.nl
E: zorgverleners@patient1.nl
T: 088-0078600
A: Wisselweg 33
1314 CB Almere
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