Inloggen: www.portavita.eu
Inlognaam:
Wachtwoord:
Maak de keuze voor de praktijk
Kies Aanmelden Patiënt

Kies CVRM

Als het Meandernummer bekend is:
Zet een vinkje bij ‘Zoek in gekoppeld IS’ en vul het nummer in-Enter

Controleer de suggestie die Portavita geeft. Als dit niet juist is de patiënt niet invoeren en het
juiste Meandernummer opzoeken/vragen. Als het wel de patiënt is die je wilt invoeren, klik
op Aanmelden.

Je komt dan in het dossier

•
•
•
•
•
•

•

Vul als nodig het BSN-nummer in (zijn 9 cijfers, evt beginnen met een nul) en verwijder
het verificatievinkje (wij kunnen het niet verifieren)
Vul het patiëntnummer van de praktijk in
Vul het Saltronummer in (indien regel en nummer aanwezig)
Check het adres, pas het eventueel aan
Check de huisarts, pas deze eventueel aan
Check het verzekeringsnummer en voer eventueel de juiste gegevens in als er iets niet
klopt. De naam van de verzekering wordt meestal als nummer ingevoerd gevolg door een
Enter. Kies uit de keuzelijst de juiste/meest voor de hand liggende; bijvoorbeeld 9664
Enter geeft:

Vul de hoofdbehandelaar in (gelijk aan de huisarts). Tip: een paar letters en een Enter is
meestal al genoeg, dan verschijnt de hoofdbehandelaar.

•

Kies OK, naar patiëntendossier en Enter (per ongeluk gekozen voor OK, naar Homepage?
Vul dan in het blauwe ‘naam, geb,datum-veld’ de naam van de patiënt in en dan kom je
meestal direct in het dossier)

Ga in het dossier naar Behandelplan

Kies Staak behandeling

Reden ‘Overig’ en vul in ‘Nog niet in Zorg’

Kies OK, naar Homepage en Enter en de patiënt staat erin.

Als het Meandernummer niet bekend is:
Kies aanmelden patiënt en CVRM en in plaats van het vinkje voer je de geboortedatum en
minimaal twee letters van de naam in. Enter.

Je krijgt dan:

Kies Aanmelden (nieuw) en vul de gegevens in die je weet. Ga dan weer naar het
patiëntendossier en staak de behandeling als boven.

Bijzonderheden:
Wanneer een patiënt al aangemeld is voor CVRM krijg je onderstaande melding

De patiënt is dus al actief en hoeft niet meer te worden ingevoerd. Door op het blauwe Terug te
klikken kan je de volgende invoeren.

Soms verschijnt na het invullen van de gegevens en de Enter een melding dat iets al voor een andere
patiënt in gebruik is. Klik dan op verwijderen om de invoer ongedaan te maken. Noteer dit op de lijst.
Wij zullen er later naar kijken.

Het kan ook zijn dat de patiënt al ergens in Portavita staat en dan ziet het er bij het aanmelden net
iets anders uit. Maakt verder niets uit.

