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DigiDok
Slimme zorg voor en door zorgexperts

Wij zijn DigiDok: een e-health-startup, ontworpen door zorgexperts voor 
zorgexperts, met als missie om de gezondheidszorg voor zorgverleners en 
patiënten slimmer en efficiënter te maken in een tijd van hoge werkdruk en 
dreigende personeelstekorten in de zorg.

Wij zetten onze medische en digitale expertise in om:

- zorgprocessen in kaart te brengen en te verbeteren

- digitale tools te ontwikkelen, te implementeren en te begeleiden

- en te optimaliseren en te schalen 

zodat de patiënt en zorgverlener dichter bij elkaar komen. 

Dit doen we samen met zorgverleners en ICT-bedrijven die ook streven naar 
digitale oplossingen die de patiënt, zorgverlener en maatschappij vooruit 
helpen.



SmartConsult

• Volledig geïntegreerde consultvoorbereiding in Uw Zorg online (app 
en portaal)

• Beschikbaar als losse module in Uw Zorg online

• Digitale triage en anamnese gedaan door de patiënt in voorbereiding 
op de afspraak

• Veilige triage; spoed wordt gecheckt

• Een slimme s-regel van de voorbereiding in het HIS

• Hulp bij bepalen van diagnostiek (SOA)

• Continue optimalisatie



SmartConsult: tijd voor zorg

• Verminderen werkdruk: bespaart tijd van assistent en huisarts

• Verminderen van druk op de telefoon

• Minder administratie door de slimme S-regel

• Hulp bij het bepalen van de diagnostiek

• Huisarts heeft meer tijd voor het echte gesprek of kan meer 

patiënten per uur helpen
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Hoe SmartConsult werkt voor de huisarts

• Huisarts ontvangt de s-regel in het HIS bij de afspraak of het e-consult.

• Bij SOA klachten inclusief een beslisondersteunend testadvies.

• Voorbeeld in het HIS

Webafspraak: Buikpijn

buikpijn: diagnose, matige pijn, uitstraling: lies, herkent klacht niet, 4-7dgn, buikpijn 

geleidelijk ontstaan, toename pijn, re onder, pijn: stekend, zeurend, erger: bewegen, 

hoesten, def: normaal, plasklachten: geen, zelfhulp: Meer beweging.



DigiDok SmartConsult in UZO

66 % vrouw

Gem. tijd 4 min

34 % man

90% tussen 26 en 65 jaar

Pilot

Totaal aantal huisartsenpraktijken 
tijdens de pilot. 

5 mnd

Totaal aantal maanden gepilot.
De pilotpraktijken zijn op 
verschillende momenten gestart.

Pilot

7

Patiënten

Totaal aantal voorbereide consulten tijdens 
de pilot. 

Huisartsen

De DigiDok SmartConsult is een interessante 
ontwikkeling. Het is een groot voordeel dat de 

patiënt de afspraak voorbereidt én dat deze 
voorbereiding in de vorm van een slimme s-regel in 
het HIS verschijnt. De werkdruk onder assistenten 
en huisartsen is groot. Deze voorbereiding scheelt 

mij en de assistent tijd, verheldert vooraf de 
hulpvraag en kan helpen bij het ontlasten van de 

druk aan de telefoon.

“

”

“ Dankzij de 
beslisondersteuner bij 
behandelgebied “SOA-

klachten of advies” 
hebben wij op soa 

getest die we anders 
hadden gemist. ”

Learnings & ontwikkeling
• Verduidelijken van de 

slimme s-regel
• Verkorte flow voor 

terugkerende dagzorg
• Meer beslisondersteuners 

voor type consult 
• Uitbreiding 

behandelgebieden
• Genderneutraliteit 
• Zelfzorgadviezen 

Ruim 
400



SmartConsult is nu 
beschikbaar voor iedere 

huisartsenpraktijk!

De eerste 100 praktijken krijgen de eerste 6 maanden 50% korting



Doe mee!

• Wil je starten?
Mail David Samoocha via D.Samoocha@pharmeon.nl
of neem contact op met ons

• Meer informatie?
Neem deel aan ons webinar op donderdag 31 maart 
om 20:00 uur.

Bertus Buitenhuis 
Bertus@digidok.nl

Inez Teunissen
Inez@digidok.nl

Pien Bouman 
Pien@digidok.nl

mailto:D.Samoocha@pharmeon.nl

