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Beste wijkverpleegkundigen en POH’s, 
 

Instructie Portavita 
N.a.v. mijn vraag in de vorige nieuwsbrief of er nog belangstelling was voor instructie Portavita 
hebben de wijkverpleegkundigen massaal gereageerd; intussen zijn we negen bijeenkomsten verder 
en hebben ongeveer 100 wijkverpleegkundigen een instructie Portavita gehad bij HE Zorg. 
 
Enkele punten n.a.v. deze bijeenkomsten: 

• Het programma is niet zo intuïtief om mee te werken. Belangrijk voor wie er mee gaat 
werken: gewoon proberen is een optie, je kunt niet echt iets fout doen wat niet meer te 
herstellen is. Het voornaamste wat kan gebeuren is dat je vervolgens zelf geen toegang meer 
hebt, maar dan kan je de POH vragen om je opnieuw toegang te geven (POH vraagt opnieuw 
consult wijkverpleegkundige aan).  

• De handleiding is intussen aangepast, zie onze (oude) website: 
https://www.diamuraal.nl/zorgverleners/ouderenzorg/portavita-handleidingen-ouderenzorg  
(document: Verwerken aanvraag consult - voor wijkverpleegkundige) 

• Er was een vraag over wat er gebeurt als je als wijkverpleegkundige een vraag over een 
patiënt naar een verkeerde huisartsenpraktijk stuurt. Ik heb dit nagevraagd. Het kan 
inderdaad gebeuren, net als dat de POH een consult stuurt naar het verkeerde 
thuiszorgteam. In beide gevallen dus de aanvraag niet uitvoeren, met de mededeling dat de 
aanvraag voor de patiënt niet voor jou bedoeld is. 

Deze maand praten we met de makers van Portavita, we hebben hiervoor een wensenlijst opgesteld 
n.a.v. de enquête, de bijeenkomsten met de wijkverpleegkundigen en alles wat we op een andere 
manier te horen krijgen.  
 

Toegang Portavita  
Ik heb het eerder genoemd: ik adviseer de POH’s om bij inclusie de wijkverpleegkundige meteen 
toegang te geven tot Portavita als de patiënt instemt. Pas dan kan de wijkverpleegkundige gebruik 
maken van de gegevens die eruit gehaald kunnen worden, bijv. medicatie, lab etc. 
Het heeft als voordeel dat als er iets aan de hand is, je als POH dan ook meteen gebruik kunt maken 
van Portavita, bijv. voor communicatie met specialist ouderengeneeskunde. 
 

Scholing: 
Instructie Portavita: 
Op woensdag 26 april van 14.00 tot 15.00 is er nog een instructiebijeenkomst voor 
wijkverpleegkundigen over werken met Portavita. Opgeven kan via info@huisartseneemland.nl. 
Wijkverpleegkundigen die al op de wachtlijst staan, hebben tot 6 april voorrang op de inschrijving en 
hebben hierover apart bericht ontvangen.  
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Advance Care Planning:  
De netwerkbijeenkomst voor wijkverpleegkundigen en POH’s over advance  care planning van 23 
maart is intussen voorbij. De scholing begon met een casus. Gea Antonides, specialist 
ouderengeneeskunde, vertelde wat het begrip inhoudt, wat een wilsbeschikking is, en wiens taak is 
het nu eigenlijk? (aanwezigen vonden dat de huisarts eindverantwoordelijk is, maar dat de 
wijkverpleegkundige en POH er wel een rol in spelen om het onderwerp te bespreken) .  
We hebben in groepen nagedacht over hoe je de vraag aan de patiënt/cliënt stelt over 
levenseindewensen door het afmaken van de volgende zin ‘’Hebt u weleens nagedacht over…….”. 
Het was een interessante en leerzame bijeenkomst.  
Op de bijeenkomst is ook de folder ‘Spreek op tijd over het levenseinde’ van het KNMG 
geïntroduceerd. Ze zijn aan te vragen via info@huisartseneemland.nl onder vermelding van naam en 
adres. Per aanvraag 5 folders gratis. (Verzoek: gebruik ze vooral waar ze voor bedoeld zijn, maar met 
beleid, want de kostprijs is bijna 1 euro per folder).  
De netwerkbijeenkomst was vol en er is een dusdanige wachtlijst dat we een tweede bijeenkomst 
gaan plannen. De mensen op de wachtlijst krijgen hier een persoonlijke uitnodiging voor.  
 
Polyfarmacie: 
Op 13 juni is het onderwerp voor de netwerkbijeenkomst voor wijkverpleegkundigen en POH’s  
‘polyfarmacie bij ouderen’, van 16.00-18.00 bij HE Zorg aan de Nijverheidsweg Noord 60-66. De 
accreditatie is aangevraagd.  
Apotheker Mark Slager zal vertellen over waarom medicijnen bij ouderen vaak anders werken en wat 
risico’s zijn. Ook zullen we ingaan op medicatieveiligheid; er zijn nog steeds veel opnames ten 
gevolge van medicatiefouten. Waar kunnen wij op letten?  
Opgeven kan door een mail te sturen naar HE Zorg: info@huisartseneemland.nl onder vermelding 
van naam, functie, BIG nummer en naam van de organisatie waarvoor je werkt. 
 
Duodag 
Alleen voor POH’s: Op de duodag geef ik samen met een wijkverpleegkundige Tineke van Dis en 
specialist ouderengeneeskunde Irene Heemstra een workshop over het maken van individueel 
zorgbehandelplan. Worstel je daar mee, of vraag je je af wat je er überhaupt mee moet? Kom 
meedoen! We maken er een afwisselende, interactieve workshop van waarna je naar huis gaat met 
het idee dat het niet zo ingewikkeld is.  
Voor huisartsen wordt er ook een workshop ondervoeding gegeven: die proberen we in het najaar 
voor wijkverpleegkundigen en POH’s als netwerkbijeenkomst te geven.  
 
 

Tips voor gebruik van Portavita 
Opvragen aangevraagde onderzoeken 
Via dit item (op het beginscherm van Portavita, in de derde kolom) kun je zien of op je 
consultaanvragen nog niet gereageerd is. Handig om nu en dan in te kijken. Let wel op: soms wordt 
er telefonisch op gereageerd. De aanvraag blijft dan wel zichtbaar in opvragen aangevraagde 
onderzoeken.  
 
Toegang wijkverpleegkundigen Portavita diabetes 
POH’s gebruiken Portavita ook voor de rapportage van de zorg voor diabetespatiënten. Het is 
mogelijk voor de wijkverpleegkundige om bijvoorbeeld curves door te geven via Portavita. Zij geven 
nu immers regelmatig de dagcurve door via de email of telefoon en dit kan natuurlijk veel 
gemakkelijker en veiliger via Portavita. Uiteraard kan dit alleen indien hier eerst onderling overleg 
over is geweest, want dit is allemaal op vrijwillige basis voor de wijkverpleegkundige. Een 
wijkverpleegkundige kan pas in het dossier nadat er een aanvraag (= consult wijkverpleegkundige) is 
verzonden. POH’s/DVK: Vraag de curves van de wijkverpleegkundige op via de tussentijdse controle 
DM. Hierin kan de wijkverpleegkundige de curve kwijt maar ook eventueel andere relevante 
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gegevens. Vraag vooraf toestemming aan de patiënt en meldt dit in het memoveld in 
monitorscherm. 
 

Leuke websites 
Veel interessante weetjes en nieuws over ouderenzorg krijg ik via onderstaande websites. Je kunt je 
inschrijven op een nieuwsbrief. 

• www.beteroud.nl 

• www.kennispleinchronischezorg.nl 
 

Tips tijdswinst: 
• Ik hoorde vanuit een praktijk elders in het land dat zij ook weleens MDO doen via Skype 

of beeldbellen. Misschien iets om te proberen?  
  
 
Marieke de Korte 
Coördinator zorgprogramma Ouderenzorg HE zorg 
M.dekorte@huisartseneemland.nl 
info@huisartseneemland.nl  
0900-5552288 

http://www.beteroud.nl/
http://www.kennispleinchronischezorg.nl/
mailto:info@huisartseneemland.nl

