
Jaarlijkse mailing aan verwijzers en medisch specialisten Q1 2020 

Franciscus Artsenwijzer app 
 

Beste gebruiker van de Franciscus Artsenwijzer, 

 

Eén van de taken van de afdeling Transmurale Samenwerking is het contact tussen onze verwijzers en 

medisch specialisten optimaal te faciliteren met als doel continuïteit van onze gezamenlijke zorg voor 

patiënten. 

 

Via de Franciscus Artsenwijzer app kunt u de contactgegevens van alle medisch specialisten van 

Franciscus Gasthuis & Vlietland, huisartsen, apothekers en specialisten ouderengeneeskunde uit de 

regio vinden. U heeft reeds een account binnen deze app. 

 

De app kunt u, indien u dit nog niet heeft gedaan, onder de naam Franciscus Artsenwijzer, gratis 

downloaden op uw smartphone of tablet in de IOS appstore en de Android Play Store. Ook kunt u deze 

raadplegen via de website. 

 

Uw account 

Wij willen u vragen uw eigen gegevens te controleren en waar nodig te wijzigen en/of aan te vullen. In 

de handleiding staat omschreven hoe u dit kunt doen. Zo nodig kan de afdeling Transmurale 

Samenwerking u hierbij ondersteunen. Hoe meer velden door u worden ingevuld en hoe actueler deze 

gegevens zijn, hoe waardevoller de app voor een ieder zal zijn in het gebruik. 

 

Uw inlognaam is het e-mailadres waarop u dit bericht ontvangt. Bent u uw wachtwoord vergeten, dan 

kunt u via het klikken op “wachtwoord vergeten” een nieuw wachtwoord aanmaken. U ontvangt dan 

een e-mail met daarin een link waarmee u een nieuw wachtwoord in kunt stellen. Om het 

gebruiksgemak te bevorderen, blijft u na het inloggen automatisch ingelogd. 

 

Wij verzoeken u vriendelijk het aan ons door te geven als u collega’s mist of als er nog personen in de 

Artsenwijzer staan die niet als verwijzer of specialist in de regio werkzaam zijn. 

 

Recente en toekomstige aanpassingen binnen de app 

Tabblad Personen 

Onder het tabblad personen zult u voortaan alleen de gebruikersgroepen met daaronder hangende 

personen terugvinden. De spoednummers zullen op korte termijn uit dit tabblad verwijderd worden. U 

vindt deze nummers voortaan onder het tabblad organisaties. 

 

Voornemen is in het tweede kwartaal 2020 de gebruikersgroepen Physician Assistants en 

verpleegkundig specialisten Franciscus toe te voegen. 

 

 

Tabblad Organisaties 

Hier vindt u nu: 

 Vakgroepen en locaties met daaronder per specialisme: 

o Spoednummers beide hoofdlocaties; voor dringend overleg met de dienstdoende medisch 

specialist 

o Overleglijnen (niet spoed) beide hoofdlocaties; voor niet dringende vragen aan de 

desbetreffende polikliniek/ het specialisme. 

o E-mailadressen poliklinieken alle locaties 

o De medisch specialisten van de vakgroep met daarachter hun persoonlijke contactinformatie. 

 Spoednummers 

 Overleglijnen 

 Verpleegkundig specialisten 

 Physician Assistants 

 

Vragen 

Voor vragen of opmerkingen over de Franciscus Artsenwijzer neemt u contact op met de afdeling 

Transmurale Samenwerking via transmuraal@franciscus.nl of 010 – 893 4730. 

 
Wij wensen u veel gebruiksgemak met de Franciscus Artsenwijzer! 

https://apps.apple.com/nl/app/franciscus-artsenwijzer/id1098732844
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mdl.Franciscus&gl=NL
https://franciscus.mdl-solutions.nl/gebruiker/inloggen
mailto:transmuraal@franciscus.nl

