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AFSPRAKEN LATEN INPLANNEN DOOR 

HUISARTSEN/DOORVERWIJZERS UIT DE BUURT 

1 WAAROM? 

Het Doclr-platform leent zich perfect tot samenwerking 

met huisartsen en/of andere doorverwijzers uit de buurt.  

Zij kunnen via een eenvoudige toegang rechtstreeks 

afspraken inplannen in de agenda van jouw 

staalafnamepost. 

In deze manual leggen we stap voor stap uit hoe je zelf 

doorverwijzers en aanmeldtokens kan toevoegen. We 

hebben echter al een fictieve doorverwijzer voor je 

klaargezet. Zo kan je de aanmeldlink snel delen en het 

token overschrijven om desgewenst een aantal stappen 

over te slaan. 

 

2 DOORVERWIJZERS TOEVOEGEN 

Opgelet: deze functie is enkel beschikbaar voor gebruikers met 

beheerdersrechten.  

1. Klik rechts bovenaan op het -icoon 

2. Selecteer GEBRUIKERS 

3. Klik vervolgens op NIEUWE GEBRUIKER 

4. Vul de verplichte velden nauwkeurig in 

5. Selecteer bij functie DOORVERWIJZER 

6. Bevestig met NIEUWE GEBRUIKER TOEVOEGEN 

Tip! Er werd al een default doorverwijzer aangemaakt voor de 

coördinator en de satellieten waartoe die toegang heeft. Je hoeft dan 

alleen nog een ‘token’ aan te maken. 
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Na deze stappen ontvangt de doorverwijzer een e-mail 

van Doclr met de uitnodiging om de registratie af te 

ronden en een persoonlijk wachtwoord te kiezen. 

 

 

 

 

7. Ga terug naar INSTELLINGEN > GEBRUIKERS en 

klik bij de pas aangemaakte gebruiker op 

AANMAKEN 

8. Bedenk een uniek en persoonlijk token voor de 

doorverwijzers/het team doorverwijzers in kwestie 

9. Klik op BEVESTIG 

 

Van zodra je het token hebt aangemaakt, wordt de link 

AANMAKEN vervangen door TONEN – VERWIJDEREN 

in de gebruikerslijst. 

 

 

 

 

 

 

3 TOEGANG VERLENEN AAN 

DOORVERWIJZERS MET TOKENLINK 

1. Doorverwijzers hebben toegang via 

triage.doclr.be/token. Test de toegang even met de 

aangemaakte token. 

2. Verstuur deze url naar de doorverwijzer in kwestie 

samen met het unieke token dat je voor hen hebt 

aangemaakt 

 

 

https://triage.doclr.be/token
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Tip: Twijfel je dat een token in de verkeerde handen is gevallen? 

Als beheerder kan je snel en eenvoudig dat specifieke token 

verwijderen of vervangen binnen je Doclr omgeving. Het 

voorgaande token zal niet meer werken. Met onmiddellijke ingang 

en vanop eender welk toestel. Informeer wel alle gebruikers van 

het token hierover! 

4 INLOGGEN ALS DOORVERWIJZER 

Via de weblink die je van een beheerder ontvangen hebt 

(zie stap 3). Die link eindigt op triage.doclr.be/token. 

Daarbij vervang je het woord “token” in de url door de 

unieke tokencode.  

 

 

 

 

5 AFSPRAKEN MAKEN ALS 

DOORVERWIJZER 

1. Check dat je ALLE AGENDA’S hebt aangevinkt om 

een overzicht van alle afspraakmogelijkheden te zien.  

2. OF klik links bovenaan meteen op het type afspraak 

dat je wil invoeren 

 

 

 

 

 

Indien optie 1 

3a Klik op een vrij afspraakmoment in de 

agendaweergave en vul vervolgens de gevraagde 

patiëntengegevens verder aan. Dit is een tijdelijke 

overgangsmaatregel! 

 
Opgelet: De patiënt ontvangt na deze stappen geen 

automatische e-mail om de afspraak te bevestigen. Herhaal 

daarom de details van de afspraak op het einde van je 

telefoongesprek. 

 

https://triage.doclr.be/token
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Indien optie 2 

3b Vul eerst de activatiecode in en vervolledig 

vervolgens het formulier. Dit wordt binnenkort de 

standaard manier van werken! 

 Opgelet: De patiënt ontvangt na deze stappen geen 

automatische e-mail om de afspraak te bevestigen. Herhaal 

daarom de details van de afspraak op het einde van je 

telefoongesprek. 

 

5 WAT DOORVERWIJZERS (NIET) ZIEN 

Doorverwijzers kunnen enkel nieuwe afspraken in de 

online agenda toevoegen. Ze kunnen geen details of 

patiënteninfo consulteren van andere of eerder 

ingevoerde afspraken. 

 

Doorverwijzers zien enkel beschikbare 

afspraakmomenten in de toekomst. Zij krijgen een 

samengevoegde agenda te zien die alle 

afspraakmogelijkheden van alle 

disciplines/triageposten/staalafnemers op eenzelfde 

locatie omvat en dat in één overzichtelijke weergave (dus 

niet gesplitst per staalafnemer bijvoorbeeld). 

 

Doorverwijzer weergave 

 

Admin weergave 

 

 


