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Sneltoetsen en keuzevelden

Tab
Shift + Tab
Alt + Tab
F11
F5

De plaats van de cursor 1 positie vooruit
De plaats van de cursor 1 positie terug
Wisselen tussen verschillende vensters of programma’s in Windows (handig bij kopieerwerk)
Maximaal leesvenster zonder navigatieknoppen in Internet Explorer (nogmaals F11 voor normale
weergave)
Vernieuwt het scherm, dit kan werken wanneer een scherm blijft “hangen” of bij inlogproblemen.
Reeds ingevoerde gegevens worden echter NIET opnieuw geladen.

▪

In plaats van op de knop Enter te klikken kun je (in bijna alle velden) ook de Enter-toets gebruiken.

▪

De datum kan ingevoerd worden zonder koppelteken dus bijvoorbeeld: 120977 wordt na Tab of Enter automatisch 12-09-1977.

▪

Bij een datum kun je ook letters gebruiken zoals v (vandaag), m (morgen), -1 (gisteren) ,10d (over tien dagen) enz.

▪

In veel keuzevelden volstaat het intypen van bijv. r voor rechts, n voor nee enz. De keuzeletter wordt onderstreept weergegev en.

▪

Gebruik indien mogelijk de navigatieteksten in het scherm, het gebruik van de pijltjestoetsen in de internet browser kan resulteren in een foutmelding.

▪

In alle werklijsten, op de homepage en in het dossier van de patiënt, worden in de toekomst geplande activiteiten zichtbaar d oor een vinkje te zetten bij: Toon in de
toekomst geplande activiteiten.
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Inloggen Portavita

Open de Internet browser en ga naar de
website:
www.portavita.eu
Klik op de button Inloggen rechtsboven.
Voer de door Diamuraal verstrekte
gebruikersnaam en wachtwoord gevolgd
door Enter.
Als u al beschikt over een gebruikersnaam
en wachtwoord voor diabetes dan blijft
deze inlog hetzelfde voor COPD of CVRM.
Als u werkzaam bent bij meerdere
praktijken heeft u één inlog en verschijnt
na inloggen een keuze uit de betreffende
praktijken.
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Homepage

De Homepage geeft toegang
tot de hoofdfuncties van het
EPD.
Afhankelijk van de
gebruikersrechten zijn
bepaalde functies zichtbaar.
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HIS-koppeling aanzetten

Om berichten vanuit dit
systeem naar het HIS te
sturen (andersom kan niet)
moet eerst een koppeling
worden geactiveerd. Alleen
de huisarts kan dit instellen
bij Instellingen.
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Het Adres elektr.
berichtenverkeer is al ingevuld
door Diamuraal. Controleer dit
nummer en let op dat het vakje
Automatisch onderzoeken naar
His sturen aangevinkt is.
Klik op Enter en kies het
volgende tabblad Verzenden
meetwaarden.
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De Verzenden meetwaarden
zijn cijfers uit de onderzoeken.
De labuitslagen komen ook
direct binnen op het HIS, maar
bijvoorbeeld gewicht, BMI, en
bloeddruk kunnen via dit
systeem naar het HIS
verzonden worden.
Sommige meetwaarden
worden niet door uw HIS
ondersteund en komen in uw
inbox van het HIS te staan.
Hiervan kunt u het verzenden
eventueel uitzetten. Bevestig
door onderaan de pagina
Enter te kiezen.
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11

De Verzenden onderzoeken zijn
alle onderzoeken die verzonden
kunnen worden als meetwaarde
of als vrije tekst. Hier wordt de
keuze gemaakt op welke manier
de meetwaarden of vrije tekst
verzonden worden naar het HIS,
via MEDLAB/MEDVRY, OZIS of
geen van allen. Bestudeer de
uitleg van Portavita en maak een
keuze.
Kies onderaan het invulscherm
een Vervolgactie gevolgd door
Enter om de gegevens op te
slaan!
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Patiënt zoeken

Om het dossier te openen
van een patiënt waarvan u
hoofdbehandelaar bent ,
kunt u bij de snel-zoekenbalk de naam of
geboortedatum van de
patiënt intoetsen gevolgd
door Enter.

Alleen voor ziekenhuis als er
een consultatie is
aangevraagd:
Om het dossier te openen
van een patiënt waarvan de
huisarts hoofdbehandelaar
is, klik onder Extern op
medebehandelaar.
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(Her) aanmelden COPD-patiënt

Om een nieuwe patiënt
in te voeren, klik op
aanmelden patiënt.
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Kies Astma/COPD en voer de
geboortedatum en minimaal
de eerste twee letter van
de naam in.

Als de patiënt niet voorkomt
op deze lijst, klik op
Aanmelden (nieuw) en voer
de gegevens in.
Als de naam van de patiënt
op de lijst staat met de
melding Geen Astma/COPDbehandeling betekent dat
deze patiënt al bekend is
(diabetes of CVRM). Klik op
Aanmelden om de dossiers
te koppelen, zodat in het
dossier linksboven beide
ziektebeelden al tabbladen
vermeld komen te staan.
Kies de vervolgactie gevolgd
door Enter en de gegevens
zijn opgeslagen.
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Aanmelden via zoeken in IS

Als het Meander patiëntnummer
van de patiënt bekend is, kan
deze opgezocht worden in het
ZIS. Zet een vinkje voor Zoek in
gekoppeld IS en vul het
patiëntnummer in, gevolgd door
Enter. De naam van de patiënt
verschijnt; kies voor Aanmelden.
Het patiëntendossier wordt met
alle gegevens vanuit het ZIS
gevuld. Controleer of het BSNnummer is overgenomen (vul die
eventueel aan) en vul de
hoofdbehandelaar in. Kies de
vervolgactie gevolgd door Enter
en de patiënt is aangemeld.
Wanneer er al een actief dossier
bestaat van de patiënt wordt dat
gemeld.
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De melding “U heeft geen rechten”

Als na het kiezen van EPD opvragen het
bericht verschijnt dat u geen rechten heeft
om het dossier in te zien, betekent dit dat
deze patiënt is ingevoerd met een andere
hoofdbehandelaar. Meld deze patiënt dan
niet opnieuw aan !!
Voor huisartsenpraktijk:
Vraag indien nodig het
hoofdbehandelaarschap op bij de andere
praktijk bijvoorbeeld na een verhuizing.
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Overzicht patiëntendossier

Overzicht geeft een overzicht van
de patiëntengegevens, met in de
bovenbalk de beknopte en de
ontbrekende gegevens.
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Wijzigen hoofdbehandelaar

Alleen de arts kan de
hoofdbehandelaar wijzigen.
Kies onder Behandelplan voor Wijzig
hoofdbehandelaar.
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Bij Wijzig hoofdbehandelaar wordt de
patiënt overgedragen naar een andere
praktijk of naar de tweede lijn.
Bij Corrigeren hoofdbehandelaar blijft
de patiënt in dezelfde praktijk, maar is
een andere arts de hoofdbehandelaar.
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Kies de nieuwe organisatie door de eerste
letters in te typen gevolgd door een Tab of
een Enter. Of kies deze door op het
vraagteken te klikken.
Klik eventueel Informeer mij of Collega aan
en kies een Vervolgactie gevolgd door
Enter.
Bij de ontvangende organisatie komt in de
Werklijst Extern een item Verwerken
aanvraag behandeling Astma/COPD. Dit
item moet door een arts geaccepteerd
worden om het hoofdbehandelaarschap van
de patiënt over te nemen.
De aanvrager krijgt hiervan een bericht: in
de werklijst: Bekijk resultaten aanvraag
Astma/COPD-behandeling.
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Accepteren Hoofdbehandelaarschap

Een verzoek tot overname van een dossier
vanuit een andere organisatie komt binnen op
de Werklijst Extern of Werklijst alle activiteiten.
Door op de naam van de patiënt te klikken kan
het dossier eerst worden ingezien alvorens het
overname proces te starten.

Klik op Verwerken aanvraag Astma/COPDbehandeling
Een verzoek tot overname kan worden
geaccepteerd of afgewezen. Bij een afwijzing
wordt om een reden gevraagd.
Kies een Vervolgactie gevolgd door Enter om de
gegevens te bevestigen.
Na het accepteren van het verzoek dienen alle
NAW (en verzekeringsgegevens) van de patiënt
en huisartsenpraktijk gecontroleerd te worden.
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Staken behandeling

Het staken van een behandeling kan aan
de orde zijn als de patiënt overlijdt, als
de patiënt een jaar lang niet gekomen is
voor onderzoeken of als de patiënt
behandeld gaat worden bij een
behandelaar die niet bij Diamuraal is
aangesloten (bv. UMC).
Ook als de patiënt voor de behandeling
(dus niet voor een éénmalig consult!)
wordt doorverwezen naar de longarts
wordt het dossier in Portavita gestaakt.
Als de patiënt weer terugkomt voor
behandeling bij de praktijk kan de
patiënt weer her-aangemeld worden.
Kies na Behandelplan voor Staak
behandeling. Kies een reden uit het
keuzemenu dat verschijnt na klikken op
het pijltje en kies een Vervolgactie
gevolgd door Enter.
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Intake/Diagnostiek

De diagnosestelling behoort niet tot
de keten, maar de intake wel. Klik
eerst op Intake/Diagnostiek en
vervolgens op Invoeren.
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Na de keuze voor Invoeren verschijnt de
invullijst met bovenin verschillende
opties:
Doorgeven: aan een collega om af te
ronden (andere collega’s dan de specifiek
genoemde kunnen deze niet openen)
Pauzeren: tussentijds opslaan (let op dat
collega’s deze niet kunnen openen)
Vrijgeven: annuleren en niet opslaan
maar ook niet afsluiten (terugplaatsen op
de werklijst). Ook door anderen af te
ronden.
Verwijderen: van de gehele controle
No Show: geef de reden aan waarom de
patiënt niet op de geplande afspraak is
gekomen.
De intake heeft meerdere tabbladen,
deze kunnen stuk voor stuk behandeld
worden of er kan gekozen worden voor
Toon Alles en dan verschijnen alle vragen
onder elkaar.
Vul zo veel mogelijk gegevens in.
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Spirometrie

Spirometrie kan op verschillende manieren
worden gestart of geïmporteerd worden:
• Intake/ Diagnostiek, Invoeren en onder het
tabblad Aanvullend onderzoek.
• Vervolgonderzoek, Invoeren en onder het
tabblad Aanvullend onderzoek.
• Spirometrie, Invoeren.
Er zijn koppelingen mogelijk met CareFusion,
Spida5 en WelchAllyn. Informeer bij Stichting
Diamuraal voor de mogelijkheden.
Handleidingen hiervan kunt u vinden op
www.diamuraal.nl onder Zorgverleners.
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De MRC en CCQ vragenlijsten

De MRC en CCQ vragenlijsten kunnen op
verschillende plaatsen ingevuld worden:
• vanuit Intake/Diagnostiek, Invoeren en
tabblad Vragenlijsten
• vanuit Vervolgconsult, Invoeren en
tabblad Vragenlijsten
• vanuit Index
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Diagnose en ziektelast

Als alle onderzoeken voor de
Intake/Diagnostiek zijn ingevuld,
geeft het systeem zelf een indicatie
van de ziektelast en controlebeleid.
Kies tabblad Diagnose en voer de
diagnosein voor COPD en Astma
aan. De gegevens worden direct
opgeslagen.
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Afronding consult

Kies het tabblad Afronding
Consult en klik op de button
Samenvatting.

Het systeem toont de
belangrijke gegevens die in de
eerdere tabbladen zijn
ingevuld. Deze informatie kan
gewijzigd en aangevuld
worden. Deze samenvatting
wordt zichtbaar in het
monitorscherm.
Laat het vinkje bij Tekenen
voor akkoord staan (indien
bevoegd) en kies een
vervolgactie gevolgd door
Enter.
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Exacerbaties

De behandeling wordt vervolgd door het
invoeren van de exacerbaties en
vervolgconsulten De frequentie is
afhankelijk van de ziektelast.
Check bij een vervolgconsult in het HIS of
er in de afgelopen periode wellicht toch
een exacerbatie is geweest en voer deze
dan alsnog in.
Check ook of er een exacerbatie tijdens
een tussentijdse ziekenhuisopname is
geweest (verwijsbrief van de longarts)!
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Vervolgconsult-behandeldoel

Het Vervolgconsult heeft een
tabblad Behandeldoelen.
Hier wordt het persoonlijk
behandeldoel van de patiënt
ingevuld.
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No Show

Het invoeren van een consult kan een No Show
ingevoerd worden worden.
Klik op No Show en geef duidelijk de reden aan. Dit is
erg belangrijk in verband met de controle op lege
dossiers, omdat Stichting Diamuraal dan kan zien dat
er wel moeite is gedaan om de patiënt op te roepen.
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Monitor

Klik in de linkerbalk op Monitor.
Het Monitorscherm geeft een totaaloverzicht
van de metingen uit de controles,
laboratoriumuitslagen, risicofactoren, comorbiditeit en eventuele complicaties.
Een onderdeel van het monitorscherm vormt de
Memo. Deze kan worden gebruikt voor
aandachtspunten die bij elke controle weer van
belang zijn. Een patiënt kan via zijn digitale
logboek alles zien behalve de memo.
Voorafgaand aan een consultatie van de
longarts worden hier de relevante historie,
allergieën en contra-indicaties vermeld.
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Aanvragen e-Consult Longarts

Aanvragen Consult Longarts is een econsult. Kies Consult Longarts en Aanvragen
Deze wordt gebruikt voor:
Bij de eerste longfunctie voor de inclusie of
diagnose COPD. Kies voor Beoordeling
longfunctiemeting.
Of
Voor een eenmalige consultatie bij vragen
over de behandeling. Kies voor Overig.
Zorg dan dat het dossier voldoende
onderzoeksgegevens bevat. Vermeld de
medicatie en let op dat het lichamelijk
onderzoek is verricht en geregistreerd.
Geef duidelijk de reden van de aanvraag aan
en licht dit uitgebreid toe.
Laat het vinkje bij Tekenen voor akkoord
staan (indien bevoegd) en kies een
vervolgactie gevolgd door Enter.
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Rapportages

Diverse overzichten zijn op te
vragen via rapportages.
Kies voor astma/COPD.

Kies voor Uitkomsten:
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Het overzicht van de
Management rapportage is naar
eigen wens in te delen door op
Tonen/verbergen kolommen te
klikken en een keuze te maken
uit de kolommen en te kiezen
voor OK.
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Indicatoren COPD

Bij indicatoren gevolgd door de
keuze COPD zijn onder andere
Indicatoren van de zorggroep op
te vragen.
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Dit overzicht geeft aan hoe de
praktijk zich verhoudt tot het
gemiddelde van alle
deelnemers van de zorggroep
en tot de huisartsen onderling
uit dezelfde praktijk.
Klik op het icoontje en er de
getallen verschijnen in
grafiekvorm:
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Patiënten logboek

Voordat een patiënt toegang heeft tot zijn
eigen dossier dient u een formulier te
downloaden van
www.diamuraal.nl/zorgverleners ,
te ondertekenen door u zelf en de patiënt
en op te laten sturen naar Diamuraal
De patiënt kan nu thuis op zijn gemak de
CCQ en MRC vragenlijst invullen en deze
verschijnt vanzelf in het dossier. Deze
vragenlijst kan de patiënt altijd openen.

40

