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Inleiding 
 
ReviewCollect houdt zich bezig met het verzamelen van behandeldata voor het aanschrijven van patiënten met het verzoek een review achter te 
laten op een van de bekende platforms, het invullen van een enquête of een vragenlijst. De behandeldata kan op verschillende manieren worden 
aangeboden, waaronder handmatig, via directe koppelingen met programma’s zoals bijvoorbeeld Exquise of met behulp van de API. De applicatie 
is webbased, platform onafhankelijk, werkt in alle moderne browsers en gedraagt zich ‘responsive’.  De applicatie wordt door zowel de 
beheerder als de behandelaar gebruikt.  
 

De applicatie 
 
Deze kan in elke actuele browser worden opgestart door te navigeren naar https://www.review-collect.nl.  

De applicatie is volledig tweetalig en start op in het Nederlands. Door op  te klikken, kan worden omgeschakeld tussen de 
verschillende talen. De informatie op deze pagina is bedoeld voor geïnteresseerden en kan onder teksten worden aangepast. 

Er kan hier worden ingelogd als beheerder met  of als praktijk met  
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De gebruiker 
 

Inloggen 
 

De toegang voor de praktijk is beveiligd met een eenmalig wachtwoord. De praktijk kan inloggen met de knop .  
De gebruiker dient de gebruikersnaam van de praktijk te kennen. 
Normaal is dit het e-mailadres van de praktijk. Na het intypen van 
de gebruikersnaam gevolgd door <tab> of klikken in het veld 
wachtwoord, wordt er een mail verstuurd aan het e-mailadres van 

de praktijk met het nieuwe eenmalig wachtwoord. Als de gebruiker 
niet bekend is, volgt daarvan een melding.  
 

Het menu 

Als je bent ingelogd, verandert de knop in met 
daaronder het submenu met de volgende opties: 

- Statistieken: hierin vind je de statistische cijfers van de consulten, verzoeken en reacties in 

zowel cijfers als grafieken. De volledige lijst van consulten die verzocht zijn een review te plaatsen. 
De lijst van bekende behandelaars en bij gebruik van de interne enquête mogelijkheid de 
geconsolideerde antwoorden. 
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- Review toevoegen: handmatig kunnen consulten worden toegevoegd. Het 

systeem zal zelf een review platform kiezen en het consult verder verwerken. 
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- Importeer: Hierbij zijn 2 mogelijkheden beschikbaar: 

o In het tekstvak kan de inhoud van een Excel sheet 
worden geplakt. Selecteer in de Excel sheet de 
regels met de behandelingen, plak deze in het 
tekstvak en druk op versturen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  De gebruikte kolommen zijn:  
§ Kolom A: Leeg laten 
§ Kolom B: Volledige naam van de patiënt 
§ Kolom C: Email van de patiënt 
§ Kolom D: Telefoon van de patiënt, optioneel 
§ Kolom E: Behandeldatum in het formaat DD-MM-JJJJ 
§ Kolom F: Behandeling: omschrijving of code 
§ Kolom G: Geboortedatum: noodzakelijk voor het bepalen van de leeftijd, in het formaat DD-MM-JJJJ 
§ Kolom H: Deze is optioneel en zorgt ervoor dat er een bepaalde reviewsite wordt afgedwongen. Het nummer 

dat hier dient te worden ingevuld is de prioriteit van de Reviewsite. Deze kan worden achterhaald op de 
statistiekpagina. Deze functie is primair bedoeld voor de sfeerthermometer. 

 
 

o Het is ook mogelijk een bestand te uploaden met de knop  . Dit bestand kan een XLS, CSV, XML of JSON 
bestand zijn. Voorbeelden van de bestandslay-out zijn te vinden onder het hoofdstuk API. 
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- Pas praktijkgegevens aan: Hier kunnen de volgende 

gegevens worden aangepast: 
o Dagen tussen reviews: Om de patiënt niet elke 

keer na een behandeling te vragen een review 
achter te laten, kan hier een interval worden 
ingesteld van het aantal dagen tussen 2 
behandelingen. Bij tussenliggende 
behandelingen wordt er geen verzoek gestuurd. 

o Herinner na dagen: Als een patiënt niet reageert 
op een verzoek, wordt hij na dit aantal dagen 
herinnert. Als deze op 0 staat, worden er geen 
herinneringen verstuurd. 

o Onderwerp: het onderwerp van de te versturen e-
mail (zie ook opmaken e-mail en WhatsApp 
teksten). 

o E-mail: de e-mail body van het verzoek (zie ook 
opmaken e-mail en WhatsApp teksten). 

o WhatsApp tekst: de tekst van het WhatsApp 
verzoek (zie ook opmaken e-mail en WhatsApp 
teksten). 

o Willekeurige Review sites gebruiken: Standaard 
wordt een patiënt gevraagd een review achter te 
laten bij de review site met het laagste 
prioriteitsnummer. Bij een tweede verzoek wordt de tweede review site gekozen en zo verder tot alle review sites zijn 
gebruikt. Door deze optie aan te zetten, wordt de te gebruiken review site random gekozen uit de lijst van beschikbare en 
actieve review sites. Hierdoor is de aanwezigheid van de praktijk op de verschillende platformen beter gewaarborgd.  

o Testmode: Als deze optie aan staat, worden de verzoeken niet naar de patiënt maar naar de praktijk gestuurd.  
 

- Vragenlijst: De klant kan worden uitgenodigd om een review achter te laten op google.com, zorgkaartNederland.nl, tandarts.nl en 

de patiënten enquête. Maar er kan ook worden gevraagd een eigen enquête in te vullen. Indien je gebruik maakt van de eigen enquête 
faciliteiten dan kan je hier selecteren welke vragen uit de standaard vragenlijst je wilt gebruiken bij de enquête.  Als je de module 
‘Sfeerthermometer’ hebt, kan de vragenlijst ook worden gebruikt voor een personeelsenquête.  
Met >> ga je alle vragen stellen, met << wordt de vragenlijst leeg. Met > voeg je de links geselecteerde vragen toe aan de vragenlijst 
en met < verwijder je de rechts geselecteerde vragen uit de vragenlijst. De vragenlijst is mede bedoeld voor de sfeerthermometer. 

Als je beschikt over de module ‘sfeerthermometer’ Kan met de knop de werknemers worden uitgenodigd een 
enquête in te vullen. Hiervoor zijn een aantal condities noodzakelijk: 

o Er dient een reviewsite te zijn gedefinieerd van het type ‘sfeerthermometer’ 
o De vraaggroep van deze reviewsite dient ‘personeel’ te zijn. 
o De vragenlijst van de praktijk dient vragen uit de groep ‘personeel’ te bevatten. 
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o De personeelsleden (behandelaars) dienen met emailadres in het ReviewCollect te zijn opgenomen. 
 

Zie hieronder de voorbeelden van een enquête. 
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- Toon QR code: Deze QR code kan worden gebruikt om patiënten uit te nodigen een review achter te laten middels een scan van 

deze code. Door deze code bijvoorbeeld af te drukken en in de 
wachtkamer te hangen. De te verkrijgen informatie is beperkter dan via 
de normale route, omdat behandelaar, e-mailadres en behandeling niet 
bekend zijn. Door de code te scannen wordt een pagina getoond waarop 
de patiënt zijn naam dient in te geven, waarna hij/zij wordt doorgeleid 
naar een van de ingestelde review sites. 
 

 
 
 
 

Consulten toevoegen 
 

Algemeen 
 
Voor het toevoegen van consulten zijn verschillende mogelijkheden beschikbaar: 

- Handmatig, via het gebruikersmenu Review Toevoegen 
- Plakken van informatie uit een Excel sheet, via het gebruikersmenu Importeer 
- Het uploaden van een CSV, XML, XLS of JSON-bestand, via het gebruikersmenu Importeer 
- Via de API, zie hiervoor het hoofdstuk API 
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Exquise 
In Exquise Classic is een functie beschikbaar voor het automatisch 
aanleveren van de juiste consulten aan ReviewCollect. 
Hiervoor dient de meest actuele versie van Exquise met tenminste 
licentie 37 geïnstalleerd zijn. 
 
In het mainframe menu staat het popup menu optie ‘Patiëntenenquête’ 
met daaronder het item Patiënten enquête Review-Collect. Als je hierop 
klikt, verschijnt een overzicht van de exports die zijn uitgevoerd. Hier kan 

een nieuwe periode voor een export worden 
opgegeven, maar automatisch zal Exquise een 
eenzelfde periode voorstellen aansluitend op de 

vorige periode. Druk nu op .  

 
De lijst van geselecteerde 
patienten wordt getoond. Met de 

knop kan het 
klantnummer van ReviewCollect 
worden ingesteld. Dit nummer 
kan bij ReviewCollect worden 
opgevraagd. 

 

Dit is alleen de eerste keer noodzakelijk. Als dit nummer is ingesteld, wordt de knop  geactiveerd en kan je de consults 
exporteren naar ReviewCollect. 
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Rapportage 
 
Wekelijks wordt de praktijk een email toegestuurd waarin de statistieken 
Ok staat hierin de datum/tijd van de laatste upload van consulten. 
Deze regel is rood als de laatste upload meer dan 1 week geleden is. 
 
 
 

 
 
 


