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Spreekuur afspraak wijzigen of
verwijderen
In deze instructie laten we zien hoe u een afspraak bij een bedrijfsarts kunt wijzigen of
verwijderen.

1. Afspraak wijzigen

Stap 1
Ga naar www.richting.nl/inloggen. En klik op ‘Inloggen Xpert Suite’ onder het kopje ‘werkgevers’.
Vul uw accountgegevens in en klik op inloggen. Vervolgens wordt u doorverwezen naar het
beginscherm van Xpert Suite.

Stap 2
Zoek de betreffende medewerker op bij ‘Dossier zoeken’.

Klik vervolgens op ‘Acties’ en ga naar ‘Agenda’

http://www.richting.nl/inloggen
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Stap 3
Hierna komt u op scherm ‘Agenda’:

- Klik op de afspraak van de betreffende medewerker.
- Klik vervolgens op ‘Bewerken’:

Stap 4
U komt nu in het planscherm waar u de betreffende wijziging kan doorvoeren. Dit gaat op dezelfde
wijze als het plannen van een afspraak.
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Op het volgende scherm legt u de afspraak definitief vast:

Helemaal bovenin ziet u opnieuw het procesverloop in beeld en ook hier kunt u door op het icoon
rechts te klikken persoonsgegevens en de gemaakte afspraken inzien.

Het bovenste schermdeel toont de verzamelde gegevens rond de afspraak. In het onderste deel
maakt u de afspraak definitief en legt u het proces verder vast:
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De status van de gewijzigde afspraak staat nu standaard op definitief. Klik op ‘Opslaan’ om de
wijzigingen vast te leggen.

2. Afspraak annuleren
Een afspraak met de bedrijfsarts kan tot 24 uur van tevoren door u worden verwijderd uit de
agenda van de bedrijfsarts. Wanneer u binnen 24 uur een afspraak wilt verwijderen, dient u
contact op te nemen met uw casemanager:

Stap 1
- Log in op Mijn Richting.
- Zoek vervolgens de desbetreffende medewerker op:
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Stap 2
- Klik op ‘Acties’ en ga naar ‘Agenda’.

Stap 3
Hierna komt u op het volgende scherm ‘Agenda’:

- Klik op de afspraak van de desbetreffende medewerker.
- Klik vervolgens rechts in het openstaande venster op de drie streepjes:

- Klik vervolgens op ‘Verwijderen’ en vul de reden van het verwijderen in. Klik vervolgens op
‘Verwijderen’.

- De afspraak is verwijderd uit de agenda van de bedrijfsarts.


