Uitleg gebruik Webapp
Wilt u gebruik maken van de webapp?
Geef dit dan door aan de doktersassistente. Ze kan u dan registreren als portaalgebruiker. U ontvangt
per mail een link, die u aanklikt, waarna een sms volgt, met een code. Zodra deze code is ingevoerd
kunt u een wachtwoord aanmaken.
.
Wat heeft u nodig om gebruik te maken van de web-app
Vanwege de privacywet heeft iedere patiënt een eigen email adres en mobiel telefoonnummer
nodig.
.
Wat kunt u met de web-app?
• Zelf een afspraak maken bij uw huisarts. Tijdelijk hebben we deze mogelijkheid uitgezet vanwege
de Coronamaatregelen.
• Een vraag aan uw huisarts stellen, dat is een zogenaamd E-consult aanvragen
• Uw medicatie herhalen (alleen chronische medicatie)
• Uitslagen van bloed bekijken
• Uw dossier inzien

Hoe werkt de webapp?
•
•
•
•
•
•
•

Ga naar onze website https://www.debres.com/
U logt eerst in met uw mailadres en wachtwoord, daarna kunt u uw keuze maken
Indien u een afspraak maakt ontvang u een bevestiging per mail. Afspraken kunt u zelf
annuleren, graag 24uur van tevoren. Ook hiervan ontvangt u een bevestiging.
Als u, na overleg met de huisarts, een uitslag van bijvoorbeeld bloedonderzoek of röntgenfoto
wenst te ontvangen kan de arts dit voor u klaarzetten in “Mijn medisch dossier/ Mijn kluis”.
U ontvangt per mail een bericht dat een uitslag voor u klaar staat. Dit bericht kunt u voor eigen
gebruik downloaden.
Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u slechts uw chronische medicatie aanvinken. Is
het overzicht volgens u niet compleet, overleg dan met de doktersassistente.
Recepten aangevraagd vóór 12 uur, zijn de volgende werkdag af te halen in uw apotheek.

Nog meer informatie nodig ?
U kunt op https://praktijk.nl/webapp/ nog uitgebreidere informatie vinden. Op die website wordt
aan de hand van demo-video’s alles nog eens duidelijk uitgelegd.
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