Handleiding PatientenEnquete
Nadat u zich heeft geregistreerd krijgt u het volgende bericht in uw mailbox.

U klikt op de link en komt vervolgens in het volgende scherm. Zoals u ziet is een aantal velden al
ingevuld. Deze gegevens zijn overgenomen uit uw registratie.
Belangrijk is dat u de volgende velden invult:
Aantal patiënten
Aantal stoelen
Namen van de mondhygiënisten
Aantal preventie-assistenten
Vergeet niet, als u alles heeft ingevuld, alles op te slaan (knop onderin het formulier).

Als u heeft opgeslagen komt u automatisch in het “dashboard”. Dit is opgebouwd in 4 stappen.
Stap 1. Mijn profiel
Stap 2. Mijn PatientenEnquete
Stap 3. Mijn Enquete versturen
Stap 4. Mijn Rapportage

Stap1. Mijn profiel.

Ga naar Bewerken profiel. U ziet nu het formulier met de gegevens die u hebt ingevuld. Als u verder
geen wijzigingen heeft kunt u dit zo laten. Heeft wel wijzigingen dan kunt u die hier invullen. Dit kunt
u te allen tijde doen.

Stap 2. Mijn PatientenEnquete

Voorbeeld PatientenEnquete.
Hier ziet u welke vragen standaard in de enquête zijn opgenomen. Deze vragen zijn gebaseerd op de
criteria van de KRT.
Praktijkinformatie bewerken

Tab Enquête. In dit veld kunt u een korte beschrijving maken van uw praktijk. Tevens kunt u hier een
foto uploaden. Als u geen geschikte foto heeft, dan hoeft u dit niet te doen.

Tab Pagina’s. Hierin staan de standaardteksten die u kunt gebruiken. Als u wijzigingen wilt
aanbrengen of u wilt tekst toevoegen, dan kunt u dat hier doen.

Tab Email. Hierin staan de standaardteksten voor de uitnodiging en voor de herinnering. Als een
enquete na twee weken nog niet is ingestuurd, ontvangt de patient automatisch de herinnering. Er
wordt 1 keer een herinnering verzonden.
Voor de goede orde: na inzending van een enquete wordt het email-adres automatisch verwijderd.
Daarmee is er geen link tussen de enquete en de inzender (anonimiteit).

Vragen toevoegen
Naast de standaardvragen kunt u in de PatientenEnquete zelf ook vragen toevoegen. De
standaardvragen zijn gebaseerd op de criteria van KRT. Die zijn dus belangrijk voor uw rapportage.
Maar wellicht wilt u de patient over andere onderwerpen vragen stellen. Als u dan klikt op “Vraag
toevoegen” komt u op onderstaand scherm. Lees a.u.b. de aanwijzingen goed.

Stap 3. Uitnodigingen versturen

In bovenstaand veld kunt u de emailadressen plaatsen. Lees a.u.b. de aanwijzingen goed.
De uitnodigingstekst wordt automatisch in de email geplaatst. Ook de link naar de enquete wordt in
deze mail vermeld. Het verdient overigens aanbeveling om uw eerste uitnodiging ter controle naar
uw eigen emailadres te sturen.

Stap 4. Mijn rapportage

Rapportage maken

Hier kunt u de selecties maken. Als u de selecties heeft gemaakt kunt u een Rapportage
downloaden. Ook kunt u de inzendingen per inzending bekijken door te klikken op Individuele
inzendingen.

Tenslotte: u kunt ook de landelijke statistieken bekijken. Daarmee kunt u uw praktijk vergelijken met
het landelijk gemiddelde. Ook hier kunt u selecties uit maken. Klik op Landelijke resultaten.

Inloggen
U logt een volgende keer weer in door www.patientenenquete.nl/user te starten en op het
openingsscherm uw emailadres en uw wachtwoord in te vullen.

