
 
 
Beste POH’s, 
 
Wij hebben bijna alle teams van de wijkverpleging, specialist ouderenzorg en casemanagement 
dementie in Portavita aangemaakt en ze wachten met smart op toegang tot het dossier. Wacht niet 
tot het eerste MDO maar begin gelijk met het aanmaken van een dossier via OZIS (zie handleiding). 
Je geeft ze toegang door het aanvragen van een “consult” en het verzoek om informatie. 
 
Welk thuiszorgteam bellen? 
Met de wijkverpleegkundigen is afgesproken dat de POH in eerste instantie contact opneemt met de 
wijkverpleegkundige van het team van wijk waarin de huisartsenpraktijk ligt. Zie bijgevoegde lijst, 
hierop staan bijna alle contactpersonen met hun telefoonnummer. Beweging 3.0 heeft een speciaal 
aanbod van één contactpersoon per praktijk (zie tweede tabblad). Er staan ook emailadressen in 
maar het is uiteraard niet de bedoeling om patiëntgegevens te delen via e-mail. De contactpersoon 
van Beweging 3.0 kan een lijst aanleveren van alle 75+ patiënten per huisarts en onder welk 
thuiszorgteam van Beweging 3.0 ze vallen. 
 
Instructie Portavita gebruik voor wijkverpleegkundigen 
We hebben met heel veel verschillende thuiszorgorganisaties en wijkverpleegkundigen te maken. 
Omdat niet iedere wijkverpleegkundige regelmatig in Portavita zal gaan werken, zijn er 
instructiefilmpjes gemaakt voor de thuiszorgteams. Deze kunnen bekeken worden op het moment 
dat de wijkverpleegkundige daadwerkelijk in Portavita wil werken. De filmpjes zijn te vinden 
op  www.diamuraal.nl/ouderenzorg. Handig om hier naar te verwijzen als er vragen komen hoe het 
werkt. Er zijn daar ook handleidingen voor de wijkverpleegkundigen te vinden. 
 
Toestemming patiënt 
Er is geen toestemming van de patiënt nodig om hem of haar in Portavita te zetten. Echter er is wel 
toestemming vereist als je informatie gaat delen via Portavita met wijkverpleegkundige en specialist 
ouderengeneeskunde. 
Bij de andere ketenzorgprogramma’s vraag je (bv bij verwijzing naar de diëtist) toestemming op het 
moment dat je wilt verwijzen. Dit werkt bij ouderenzorg anders omdat het niet prettig werkt 
wanneer je  voor elk contact met de wijkverpleegkundige eerst de patiënt moet vragen of dit 
akkoord is. Daarom is het belangrijk, vòòrdat je gegevens gaat delen, om de patiënt de folder te 
geven (of op te sturen) verzenden en (telefonisch) te vragen om toestemming. 
Noteer in Portavita als contact dat je de folder gegeven hebt en dat de patiënt toestemming heeft 
gegeven. 
 
Contact rapporteren 
Tot er een andere oplossing is, kan je de samenvatting van de Trazag gebruiken om te rapporteren in 
Portavita. Je hoeft dan niet alle vragen steeds opnieuw in te vullen. 
 
HAweb forum  
Binnenkort krijg je via HAweb een uitnodiging om lid te worden van de groep Zorgprogramma 
Kwetsbare Ouderen. Middels dit forum kun je vragen stellen en ervaringen delen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marieke de Korte 
Projectmedewerker Ouderenzorg 
Stichting Diamuraal 
info@diamuraal.nl 
0900-5552288 
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