
Samen komen we verder!

Graag wensen wij u namens het team van 123Consultatie hele �jne
feestdagen! En bovenal een gezond 2021, waarin we samen onze
cliënten verder brengen. In deze nieuwsbrief leest u over de nieuwe
ontwikkelingen van 123Consultatie en ontvangt u handige tips voor
het gebruik. Veel leesplezier!

Sparren met andere professionals

123Consultatie is een online platform dat kennis en consultatie
beschikbaar stelt in een netwerk en van waaruit professionals met
elkaar samenwerken aan vraagstukken in de zorg. Onze missie: 'we
verbeteren de samenwerking door makkelijk samenwerken te
faciliteren en de waarde van de samenwerking daardoor te vergroten.'

Binnen 123Consultatie kunt u uw vraag aan meerdere
consultatiegevers tegelijk stellen. Door het vakje van de
desbetre�ende personen aan te klikken, selecteert u de gewenste
consultatievragers. Klik vervolgens op 'consultatievraag aan



geselecteerde personen'. Degene die de vraag als eerste accepteert,
beantwoordt de vraag.

Tips voor gebruik

Afwezigheid assistent

U kunt uw afwezigheid aangeven binnen 123Consultatie. Dan weten de
consultatievragers wanneer iemand afwezig is. Dit is met name �jn voor de
komende vakantieperiode. U kunt uw afwezigheidsperiode aangeven in uw
pro�el.

Expertise toevoegen in trefwoorden

De vrager zoekt via de �lter 'expertise' de juiste consultatiegever. Het kan
zijn dat de consultatiegever meer of andere expertise heeft, dan hij/zij uit
de lijst kan kiezen. Als consultatiegever kunt u uw pro�el aanvullen door
onder trefwoorden uw aanvullende expertises op te nemen. Bijvoorbeeld
“EMDR”. De consultatievrager kan u dan vinden door deze term te zoeken
in de zoekbalk.



Wist u dat? 

We deze maand een nieuwe mijlpaal hebben bereikt met de
2.500e consultatie in 123Consultatie? Dit gaat over consultaties
van zowel GGZ, huisartsen-POH’s, sociaal domein en jeugdzorg.
123Consultatie nog iedere dag groeit? Er nemen 275
consultatiegevers en consultatievragers deel aan 123Consultatie.
Dit gaat zowel GGZ, huisartsen, POH’s en medewerkers van het
sociaal domein en jeugdzorg.
123Consultatie een nieuwe LinkedIn pagina heeft? Word ook lid!
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