
 

Dinsdag 19 oktober - Dag van het verslag voor de huisarts 
 

Toevoegen van logo en hashtag aan externe verwijsbrief in je EMD 

 

 
 

INHOUD: 

 

1. CareConnect 

2. HealthOne 

3. Daktari 

4. Medispring 

 

Ondersteun de actie! Voeg tegen 19 oktober 2021 het logo en de hashtag 

#verslagvoordehuisarts toe aan de voettekst van je verwijsbrieven. We 

suggereren om dit een maand te blijven doen (tot 19 november 2021). 

 

1. Voor CareConnect-gebruikers 

Eigenlijk staat alles goed uitgelegd op de CareConnect-website. 

Via volgende link kan je terugvinden hoe hij een sjabloon kan aanpassen: 

https://careconnectmanual.corilus.be/nl/faq/hoe-pas-ik-een-sjabloon-aan-voor-alle-dossiers-

careconnect 

Ga naar het bewerkingsscherm: 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcareconnectmanual.corilus.be%2Fnl%2Ffaq%2Fhoe-pas-ik-een-sjabloon-aan-voor-alle-dossiers-careconnect&data=04%7C01%7Ckarel.strobbe%40hvg.be%7C47827fece7ff40bd1f8e08d984c203ed%7Cc13de1dfd4844fe0868ba7e748784121%7C0%7C0%7C637686791105705632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KQNQdvxe%2B6DxFEgEoDoJxg6Lc3i3j8mNb6Io9NdEosg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcareconnectmanual.corilus.be%2Fnl%2Ffaq%2Fhoe-pas-ik-een-sjabloon-aan-voor-alle-dossiers-careconnect&data=04%7C01%7Ckarel.strobbe%40hvg.be%7C47827fece7ff40bd1f8e08d984c203ed%7Cc13de1dfd4844fe0868ba7e748784121%7C0%7C0%7C637686791105705632%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=KQNQdvxe%2B6DxFEgEoDoJxg6Lc3i3j8mNb6Io9NdEosg%3D&reserved=0
https://careconnectmanual.corilus.be/nl/faq/hoe-pas-ik-een-sjabloon-aan-voor-alle-dossiers-careconnect
https://careconnectmanual.corilus.be/nl/faq/hoe-pas-ik-een-sjabloon-aan-voor-alle-dossiers-careconnect


 

 

Zodra je in het bewerkingsscherm zit, kan je je cursor in het document plaatsen en klikken 
waar je tekst wil toevoegen (voor de hashtag). 

Je kan nadien klikken waar je de afbeelding wil toevoegen en op de volgende knop klikken: 

 

 



 

 

Als je tevreden bent met de wijzigingen, klikt dan op Bewaar. 

 

Hierna is het sjabloon aangepast en opgeslagen. 

Vanaf nu zullen afbeelding en hashtag aanwezig zijn in het sjabloon als je vanuit een 
patiëntendossier het document opstelt. 

 

 

 



 

2. Voor HealthOne-gebruikers 

Het is mogelijk om het logo en de hashtag toe te voegen aan een standaard sjabloon (met 
bv. een specifieke benaming). Via LiveUpdate zullen de juiste afbeeldingen beschikbaar 
komen in HealthOne. 

1.      Open het sjabloon waar u de afbeelding wenst aan toe te voegen 

 

Zoek het sjabloon en klik op “Openen” 

 

2.       In de sjabloon editor gaat u naar koptekst/voettekst 

 

3.  Kies of u de afbeelding wenst in de koptekst of voettekst (in dit voorbeeld voettekst): 

 

 



 

4.       Zoek de gewenste afbeelding 

 

In dit voorbeeld in “honewin\Config\Set1\ImageTemplate”, via LiveUpdate zullen de 
specifieke afbeeldingen hier terecht komen. Indien niet het geval is zoek deze op uw 
computer. 

Selecteer de afbeelding die u wenst toe te voegen en klik op “Openen” 

 

De afbeelding zal nu in de voettekst van elke pagina te vinden zijn. 

 

Bewaar het sjabloon via “Opslaan als” 

 

Geef het sjabloon een specifieke naam, zodat u dit makkelijk terugvindt, bvb. 
Verwijsbrief_DomusMedica en klik op “Bewaren” (Save) 



 

 

Sluit de sjabloon editor af. 

Het nieuwe sjabloon is klaar voor gebruik. 

 

3. Voor Daktari-gebruikers 

Producent CGM zal via zijn nieuwsbrief van oktober (op 14/10 of 15/10) een nieuw 

briefsjabloon beschikbaar stellen, dat gebruikers kunnen importeren. 

Dat importeren moet zo: 

1.       Sla het sjabloon op. 

2.       Open een patiëntendossier binnen CGM Daktari. 

3.       Selecteer “brief” binnen het deelcontact. 

4.       Open de editor via spatiebalk of rechtermuisknop -> “openen in editor” 

 

5.       Klik op het icoontje “importeren”. 



 

 

6.       Navigeer binnen het vervolgscherm naar de locatie waar u eerder het sjabloon 

opsloeg. 

Selecteer het sjabloon en kies “importeren”. 

 

7.       Klik op het icoontje “opslaan als” en kies een naam. 

 



 

 

8.  U heeft het sjabloon succesvol in uw database geïmporteerd en kan door elke CGM 

Daktari-gebruiker op eender welk toestel gebruikt worden. Het is dus niet meer nodig 

deze actie op andere toestellen of bij andere gebruikers te herhalen. 

 

4. Voor Medispring-gebruikers 

Sla het logo van de actie op op je computer. 

Klik op het tandwieltje in de groene navigatiebalk links en ga naar "Type documenten". 

Ga naar je bestaande verwijsbrief en klik op "Wijzigen"  

 

Je kunt - op de gewenste locatie in je verwijsbrief - het logo van de actie invoegen door 

te klikken op  



 

 

 


