
Patiënten in batch aanmelden bij MGn

Deze helpkaart 
biedt onder-
steuning bij het 
uitvoeren van de 
batchactie MGn 
batch aanmelden.

Deze batchactie 
maakt het mogelijk 
om in één keer 
meerdere patiën-
ten aan te melden 
bij MijnGezond-
heid.net (MGn). 
een patiënt die is 
aangemeld kan 
met DigiD inloggen 
op MGn.
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De stappen beschrijven hoe u patiënten voor MGn aan de arts 
van inschrijving koppelt, waarbij (in verband met privacy) alleen 
patiënten van 16 jaar en ouder meegenomen in de selectie.

U kunt de patiënten die u gaat aanmelden een e-mail sturen om 
hem op de hoogte te brengen van de aanmelding. Deze e-mail 
wordt verstuurd vanaf het e-mailadres dat in Medicom geregis-
treerd staat als praktijkmailadres. Controleer voor u de patiënten 
gaat aanmelden of het juiste e-mailadres staat ingevuld.

Stap 1. E-mailadres controleren

Hoofdmenu > Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen: Email.

Let op! Wanneer er geen e-mailadres geregistreerd staat, zal er ook 
géén e-mail verstuurd worden. Bij het aanmelden van de patiënten 
krijgt u hier géén melding van.

> Ga naar de Q-module.
> Selecteer de selectie patiënt-status indicatie per arts en voer  
   deze selectie per arts uit;
 > Pas de omschrijving aan naar; Naam zorgverlener;
 > Zet de planningsinformatie op ‘Direct uitvoeren’;

 > Selecteer de arts van inschrijving d.m.v. de filter ;
 > Voeg de arts toe en klik op ‘Ok’.

Stap 2. Patiëntselecties maken  
  (per arts)

> Selecteer de selectie in te geven geboortedatum en status en  
    voer deze query uit.
 > Pas de omschrijving aan naar; 16+;
 > Zet de planningsinformatie op ‘Direct uitvoeren’;
 > Selecteer patiënten met geboortedatum d.m.v. de  

     filter ;
  > Kies bij soort Operator;
  > Kies bij type Kleiner dan of gelijk aan;
  > Kies bij waarde De dag van vandaag - 16  
      jaar geleden;
  > Druk op ‘Ok’ en de query wordt uitgevoerd.

Stap 3. Patiëntselecties maken  
  van patiënten ouder dan
  16 jaar

> Ga naar het tabblad ‘Resultaten’;
> Selecteer een van de resultaten van de selectie patiënt-status  
    indicatie per arts;
> Klik op       om het resultaat samen te voegen met het resultaat  
    van de selectie in te geven geboortedatum en status;
 > Pas de omschrijving aan naar; Actieve 16+ patiënten;
 > Kies bij soort Doorsnede A en B;
 > Kies bij geselecteerde resultaten B voor de selectie  
     in te geven geboortedatum en status;
 > Druk op ‘Ok’ en de query wordt uitgevoerd.

Stap 4. Patiëntselecties 
  combineren

Tip! Check altijd wat het aantal. Is het aantal realistisch? Vergelijk de 
query met de actieve patiëntenpopulatie.

> Ga naar het tabblad ‘Resultaten’;
> Selecteer een van de zojuist gegenereerde patiëntselecties;
> Klik op          en selecteer de batchactie MGn batch aanmelden;
 > Controleer of er de juiste zorgverlener staat;
 > Raadzaam om het vinkje ‘Alleen patiënten met een  
     e-mailadres worden aangemeld’ uit te zetten.
> Voeg een maskerbrief toe;
 > Raadzaam om de maskerbrief standaard groen te  
     selecteren. dit hoeft u maar eenmalig te doen.
> Druk op ‘Aanmelden’ en de batch wordt uitgevoerd.

Stap 5. Batchactie uitvoeren 
  (per arts)

Tip! Meld nieuwe patiënten meteen aan voor MGN.
Tip! Voer de actie ‘Patient 16+’ in de actielijst direct uit en meld de 
patiënt aan voor MGn.

Rapportages over het resultaat van de batchactie vindt u in de 
Printmanager. In de rapportages staat welke patiënten succesvol 
zijn aangemeld op het portaal en bij welke patiënten het aanmel-
den is mislukt en waarom.

Stap 6. Resultaat batchactie  
  controleren

Hoofdmenu > Praktijkbeheer > Printmanager

Let op! Stap 2 en 4 hoeft u alleen te doen, wanneer u meerdere prak-
tijkartsen binnen de praktijk heeft.


