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1 Algemeen 
 

1.1 Contact 

 
▪ Helpdesk Huisartsen Eemland Zorg: Tel: 0900-5552288 en  info@huisartseneemland.nl, Te 

bereiken op werkdagen van 8-17 uur. 
 

▪ Website:  www.huisartseneemland.nl  
Via menu item “voor zorgverleners” is veel informatie te vinden;  
Nieuwsbrieven, EPD-handleidingen, FAQ’s en de handboeken/protocollen deel 1 en 2. 

 
▪ Poli interne Meander MC: Telefoonnummer 8508501  Dit telefoonnummer is bedoeld voor 

EPD gerelateerd overleg zoals overdragen hoofdbehandelaarschap, melden aan poli interne 
dat een patiënt overleden is e.d. Dit nummer is niet te gebruiken voor medisch inhoudelijke 
vragen. 

 
▪ In het menu-item opstellen bericht kan een keuze worden gemaakt voor het opstellen van een 

bericht voor Service Center Portavita, maar bij problemen wordt aanbevolen de vraag of 
klacht naar info@huisartseneemland.nl te versturen. De helpdesk stuurt desgewenst de vraag 
of klacht door naar Portavita. 

 

1.2 Begeleiding implementatie vanuit Huisartsen Eemland Zorg 

 
▪ Bij het instromen in de HE Zorg zorggroep, wordt ondersteuning geboden. Er komt een 

medewerker van HE Zorg (intake functionaris) de praktijksituatie bespreken. Hierbij kunnen 
ook eventuele belemmeringen bij het instromen worden besproken.  

 
▪ Wanneer de datum voor het instromen is vastgelegd, wordt door een medewerker van de 

helpdesk de meer technische kant van het EPD uitgelegd. 
 

▪ Er komt twee keer een ervaren POH in de praktijk om de werking van het EPD als instrument 
in de zorgverlening en de transmurale werkwijze uit te leggen, vragen te beantwoorden en 
waar nodig te adviseren. Deze begeleiding vindt plaats vlak na de start en tegen het einde van 
de implementatieperiode (tussen 3-6 maanden na start). Waar nodig kan deze begeleiding 
uitgebreid of herhaald worden 

 
▪ Zo nodig kan ook op een later moment POH begeleiding worden aangevraagd. Bijvoorbeeld 

voor de implementatie van het digitaal logboek. (Vaak is dit al geïmplementeerd in de eerste 6 
maanden) 

 
▪ De implementatiefase wordt afgesloten door een bezoek van de intakefunctionaris. Deze gaat 

na of alles naar wens is verlopen en of er nog behoefte is aan meer begeleiding. 
 

▪ Alle begeleiding tijdens de implementatie is kosteloos. 
 
 

1.3 Nieuwsbrief en EPD releases  

▪ De praktijk ontvangt via het opgegeven e-mailadres een nieuwsbrief en informatie over EPD 
releases. Veel informatie is te vinden op de website www.huisartseneemland.nl  

mailto:info@huisartseneemland.nl
http://www.huisartseneemland.nl/
mailto:info@huisartseneemland.nl
http://www.huisartseneemland.nl/
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1.4 Evaluaties uitgevoerd door HE Zorg 

 
▪ De eerste 3 maanden na start kan de praktijk gebruiken om de praktijkorganisatie aan te 

passen aan de werkwijze van HE Zorg. 
 

▪ Negen maanden na start deelname, volgt een feedbackrapportage over de procesuitkomsten 
van de afgelopen 6 maanden. Dit rapport heeft een adviserend karakter en heeft betrekking 
op het zorgproces.  

 
▪ Vijftien maanden na start deelname, volgt een feedbackrapportage over het afgelopen jaar. 

Deze rapportage heeft betrekking zowel op het zorgproces als ook de uitkomsten.  
 

1.5 Lege EPD’s 

 
▪ HE Zorg controleert periodiek op “lege” EPD’s, waarvoor wel de DBC wordt betaald, maar 

geen zorg aan de patiënt wordt verleend. In de meeste gevallen gaat het hier om non-
respondenten.  

 
▪ Het is aan te raden hierop zelf te controleren. Bij de non-respondenten kan/moet in een 

tussentijdse controle worden vastgeld welke acties zijn ondernomen om de patiënt in controle 
te krijgen.  
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2 Praktijkorganisatie 

2.1 Tijdsplanning consulten 

 
Adviesplanning vanuit HE Zorg: 
 

▪ 40 min. voor risico-inventarisatie + kleine controle  
▪ 30 min. voor jaarcontrole  
▪ 20 min. voor kleine controle  
▪ 10 min. voor voetcontrole  
▪ 10 min voor tussentijdse controle  

 
Het is aan te raden de eigen planning van controles te handhaven. Veel praktijken zien bijvoorbeeld 
de patiënt voor een jaarcontrole rondom zijn/haar verjaardag. In het eerste jaar mag een risico-
inventarisatie + een kleine controle de jaarcontrole vervangen. Let op: de diagnose moet wel bij het 
eerste contactmoment worden ingevoerd. (Dit kan via Index.) 
 

2.2 Follow-up patiëntenafspraken (planfunctie EPD) 

 
Het EPD biedt de mogelijkheid om zorgactiviteiten te plannen.  
 

▪ Wanneer de jaar- en de voetcontroles worden gepland in het patiëntendossier, verschijnt deze 
op de “werklijst van alle activiteiten” (homepage) op het moment dat in de planning 
aangegeven is. Wanneer het EPD van de patiënt wordt geopend ziet u in het menu-item  
“overzicht”  wanneer de controles zijn gepland.  
 
In alle werklijsten, op de homepage en in het dossier van de patiënt, worden in de toekomst 
geplande activiteiten zichtbaar door een vinkje te zetten bij: “Toon in de toekomst geplande 
activiteiten”. 

 
▪ De controle op non-respons kan ook worden uitgevoerd met behulp van 

“Managementrapportages over het proces” (homepage). 
 

▪ Als screening/onderzoek/begeleiding wordt aangevraagd, plant de uitvoerende organisatie 
een datum en roept de patiënt op.  

 
▪ Het advies is om op het moment dat de uitslag (zonder afwijking) binnenkomt van een 

fundusscreening, gelijk een screening voor over een jaar aan te vragen bij de oogpoli. 
 

▪  Bij Saltro wordt de follow-up na de eerste aanvraag in HE Zorg automatisch vervolgd.  
 

▪ Een zelfcontrole door de patiënt, wordt gepland worden via het menu item zelfcontrole, nadat 
hierover duidelijke afspraken met de patiënt zijn gemaakt. 

 

2.3 Declaraties  

 
▪ Na het instromen in HE Zorgstichting 
▪  mogen er geen (telefonische) consulten en visites worden gedeclareerd voor de 

diabeteszorg. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een extra bloeddrukcontrole. Deze wordt 
geregistreerd als tussentijdse controle. 

 
▪ Voor het maken van een praktijkverslag kan het belangrijk zijn om wel de contacten bij te 

houden in het HIS door middel van een “0-boeking”.  
 

▪ De glucosestrips mogen wel worden gedeclareerd ! 



   Handleiding EPD  

 - 6 - 

3  Functionaliteiten EPD intern, algemeen/ homepage 
 
 

ALGEMEEN 

3.1 Sneltoetsen en keuzevelden 

 
 

Tab De plaats van de cursor 1 positie vooruit 

Shift + Tab De plaats van de cursor 1 positie terug  

Alt + Tab Wisselen tussen verschillende vensters of programma’s in Windows (handig bij 
kopieerwerk) 

F11 Maximaal leesvenster zonder navigatieknoppen in Internet Explorer (nogmaals F11 
voor normale weergave) 

F5 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 Entertoets 
gebruiken. 

 
▪ Bij invoervelden met een “?” moet altijd de tab- toets en niet de enter- toets worden gebruikt 
 
▪ 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. Met de Tab 

toets wordt het volgende veld (Shift- Tab is een veld terug) geselecteerd. De keuzeletter wordt 
onderstreept weergegeven. 
 

▪ 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 door een vinkje te zetten bij: “Toon in de toekomst geplande 
activiteiten”. 
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3.2 Toegang patiënt 

 
De patiënt heeft door middel van een eigen inlogaccount toegang tot het Digitaal Logboek. Hiervoor 
zijn aanvraagformulieren op de website bij HE Zorg beschikbaar. Deze dient ondertekend door de 
zorgverlener aan de patiënt meegegeven te worden. De zorgverlener heeft geen toegang tot het 
Digitaal Logboek van de patiënt,  
 

▪ In het digitale logboek kan de patiënt zijn bloedglucose curves invoeren. Dit is een groot 
voordeel bij het instellen op insuline. De zorgverlener kan eerst naar de curves kijken om 
vervolgens met de patiënt eventuele aanpassingen van de insuline dosering bespreken. 

 
▪ Het digitaal logboek biedt die patiënten die het willen en kunnen de mogelijkheid zelf hun 

dossier in te zien en een door hem/haar zelf uitgevoerde controle in te voeren. Deze controle 
kan een kwartaal controle op de praktijk vervangen. Een zelfcontrole wordt in overleg met de 
zorgverlener gepland in het EPD. Zodra de controle is uitgevoerd komt hier een bericht van op 
de “werklijst mijn activiteiten” of algemene werklijst van de zorgorganisatie te staan. De patiënt 
dient echter zelf bij te houden wanneer de controle moet plaatsvinden. De datum van uitvoer 
staat ook vermeld in het Digitaal Logboek. 

 
▪ HE Zorg verzorgt trainingen voor patiënten die dit nodig hebben om met de computer overweg 

te kunnen. Deze cursus is kosteloos. Inschrijven kan via www.huisartseneemland.nl   
 

▪ Het is mogelijk om in de praktijk extra POH begeleiding te krijgen voordat de patiënten 
toegang krijgen tot het digitale logboek. 
 
HOMEPAGE 
Werkzaamheden  

3.3 Werklijsten 

 
▪ Op de homepage worden 4 werklijsten getoond. In de praktijk wordt van twee werklijsten 

gebruik gemaakt, te weten: “werklijst van alle activiteiten” en “werklijst mijn activiteiten”. Deze 
werklijst(en) dienen elke werkdag te worden bekeken.  

 
▪ Op deze werklijsten staan: 

o Jaarcontroles en risico-inventarisaties die door de huisarts moeten worden 
geaccordeerd, (die zijn alleen bij de huisarts zichtbaar). 

o Alle geplande controles 
o Rapportages van fundusscreening, diëtistenbegeleiding en podotherapie  
o Patiënten die door de specialist terugverwezen zijn naar de huisartsenpraktijk, zie 

onder hoe het hoofdbehandelaarschap te accepteren. 
 

▪ In alle werklijsten, op de homepage en in het dossier van de patiënt, worden in de toekomst 
geplande activiteiten zichtbaar door een vinkje te zetten bij: “Toon in de toekomst geplande 
activiteiten”. 

3.4 Accepteren hoofdbehandelaarschap 

 
▪ Een verzoek tot overname van een dossier vanuit een andere organisatie (specialist) komt 

binnen op de “werklijst algemeen”. Door op de naam van de patiënt te klikken kan het dossier 
eerst worden ingezien alvorens het overnameproces te starten. 

 
▪ Een verzoek tot overname kan worden geaccepteerd of afgewezen. Bij een afwijzing wordt de 

reden van afwijzing gevraagd.  
 

▪ Na het accepteren van het verzoek dienen alle NAW – en verzekeringsgegevens van de 
patiënt te worden gecontroleerd. Let hierbij ook op de NAW gegevens van de 
huisartsenpraktijk. 

 

http://www.huisartseneemland.nl/
https://www.portavita.nl/workitem/opvragen_werklijst.html
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Patiënt- gerelateerd 

3.5 Patiëntenlijst diabetes 

 
▪ Hier wordt een overzicht gegeven van de patiënten, van wie de huisarts hoofdbehandelaar is. 

Door op de naam van de patiënt te klikken, wordt haar/zijn EPD geopend. Het is handiger de 
optie “snel zoeken” te gebruiken en hier de naam of geboortedatum van de patiënt in te typen 
om het EPD van de patiënt te openen. 

3.6  Extern huisartsenpraktijk  

 
▪ Hier wordt een overzicht gegeven van de patiënten, die onder behandeling zijn van de 

internist. Deze dossiers kunnen door de “niet hoofdbehandelaar” worden ingezien. Het is 
mogelijk om een controle in te voeren bij een patiënt die een andere hoofdbehandelaar heeft, 
bijvoorbeeld een tussentijdse tensiemeting in een tussentijdse controle. 

 
▪ Het advies is de patiënten op deze lijst periodiek te bekijken of deze naar inzicht van de 

huisarts al dan niet terecht in de 2e lijn worden behandeld.  

3.7 Een nieuwe patiënt invoeren 

 
▪ Een nieuwe patiënt wordt via het menu-item Aanmelden, “aanmelden patiënt” ingevoerd. 

Gebruik hier alleen de geboortedatum en zoek in het verkregen overzicht naar de naam van 
de patiënt om te voorkomen dat hij/zij al in het EPD bijv. in 2e lijn of bij het COPD EPD is 
ingevoerd. Dit voorkomt dubbele dossiers. Wanneer de naam niet in de lijst voorkomt kan een 
nieuw dossier worden aangemaakt.  

 
 

https://www.portavita.nl/roles/patients/opvragen_patientenlijst_pcpr.html?sel=069f788efc16a7ea2a906eb628ee1ad3e9272f381cfb8a2d8e4541d80e7092a85072b0fc20a2aeef
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Management 

3.8 Managementinformatie 

 
▪ Via het item Labkoppeling “management informatie is o.a. een overzicht op te vragen van 

patiënten, bij wie geen BSN nummer is ingevoerd. (Het is verplicht om dit bij elke patiënt in te 
vullen). 

 
▪ Via het item Overzichten “rapportages”, Het proces is het mogelijk om inzicht te krijgen in het 

verloop van het zorgproces. Hebben alle controles die binnen een jaar moeten zijn uitgevoerd 
ook echt plaatsgevonden?  

 
▪ Overzichten “rapportages”, Uitkomsten geeft een overzicht van de behaalde resultaten, 

betreffende Hba1c, LDL,Triglyceride, Bloeddruk en Cockcroft  
 

▪ Ook is het mogelijk om bij  “rapportages” een overzicht te krijgen van patiënten, bij wie nog 
geen diagnose is ingevoerd. (Dit kan dan alsnog worden gedaan via “Index” in het menu links 
bij het EPD van de patiënt). 

 

• Het menu item Overzichten “indicatoren” geeft een overzicht hoe de praktijk zich verhoudt in 
een vergelijking met alle praktijken binnen zorggroep HE Zorg. 

 

• De data worden elke maand geactualiseerd. Deze items geven pas na 6-12 maanden gebruik 
van het EPD zinvolle management informatie. 
 
Persoonlijk 

3.9 Berichten mailbox 

 
▪ Binnengekomen berichten worden weergegeven in Berichten “mailbox” .  

Het advies is om de mailbox iedere werkdag te bekijken. Het is van belang de patiënten 
duidelijk te vertellen dat het berichtenverkeer nooit gebruikt moet worden voor spoedeisende 
zaken. 

 

3.10 Opstellen bericht (over een patiënt van de eigen organisatie) 

 
▪ Aan wie wordt het bericht gestuurd? Kies voor “Patiënt met digitaal logboek” of “Een andere 

organisatie”. 
▪ Vul bij “naam geadresseerde”, de naam van de patiënt of bij een andere organisatie 

bijvoorbeeld de oogpoli/podotherapie/diëtist in. 
▪ Bij een bericht aan “Een andere organisatie” wordt vervolgens de naam van de betreffende 

patiënt ingevuld. 
▪ Geef bij “onderwerp” aan waarover het bericht gaat. 
▪ Bij het vakje “uw bericht” wordt de vraag of melding ingevoerd. 
▪ Het bericht wordt verstuurd door op Enter te klikken. 

 

3.11 Opstellen bericht (over of aan een patiënt die in de tweede lijn wordt behandeld)  

 
Werkwijze bij de patiënten die voorkomen op de patiëntenlijst Extern “huisartspraktijk”. Het 
opstellen van een bericht aan of over een van deze patiënten gaat als volgt: ga naar het EPD 
van de patiënt, kies het menu-item “berichtenoverzicht”. Onder de gele balk in het EPD, is het 
mogelijk om te kiezen voor een bericht aan de patiënt zelf, of een bericht aan een andere 
organisatie. Verder is de werkwijze hetzelfde als bij patiënten van de eigen organisatie. 

https://www.portavita.nl/roles/patients/opvragen_patientenlijst_huisartspraktijk.html
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4 Functionaliteiten EPD intern, EPD van de patiënt  
 
 

4.1 In gebruik nemen van een dossier 

 
▪ Indien het eerste contact niet bestaat uit een risico-inventarisatie, moet via het menu-item 

“Index” de diagnose diabetes mellitus type 2 ingevoerd worden.  
 

▪ De historie van lab uitslagen (laatste 2 jaar) moet eenmalig bij het eerste contact worden 
geïmporteerd via het menu-item “Importeren labuitslagen”. Het importeren van de lab historie 
werkt pas als de helpdesk het labnummer heeft ingevoerd bij de patiënt, (of na opzoeken in 
KIWI). Hierna komen alle lab uitslagen automatisch in het EPD terecht. Het komt vaak voor 
dat een foutmelding verschijnt (time-out), probeer het dan opnieuw. 
 

▪ Indien de patiënt insuline gebruikt moeten de injectiematerialen in het menu-item 
“Behandelplan” worden ingevoerd en/of in een controle bij het item medicatie worden 
aangeklikt dat de patiënt insuline gebruikt.. Hierdoor biedt het EPD extra insulinegerelateerde 
registratieopties. Deze opties worden niet geactiveerd door insuline in te voeren in de 
medicatielijst. 

 
▪ Gebruik de toelichting bij “afronding consult” op dezelfde manier als de S en P- regel (SOEP) 

in het HIS. Het menu-item “ Monitor”, tab-blad Behandeling, laat onder het kopje “Toevoegen / 
Raadplegen behandelbeleid” deze afrondingen als een overzicht zien.  
Als bij de afronding consult niets wordt ingevoerd, is het consult niet terug te vinden onder het 
kopje “Toevoegen / Raadplegen behandelbeleid”. 

 
▪ Het advies is bij het eerste contact meteen na te gaan wanneer de laatste funduscontrole 

heeft plaatsgevonden en deze opnieuw aan te vragen via menu item “fundusscreening”. 
Indien de patiënt een andere indicatie heeft voor oogheelkundig onderzoek (glaucoom, staar, 
maculadegeneratie etc), wordt hier een notitie van gemaakt in de “memo” van het monitor 
scherm. 

 

4.2 Invoeren van controles 

 
 
▪ Op het moment dat een controle is geopend, is het mogelijk om eerder ingevoerde gegevens 

te bekijken, door rechts boven in het dossier op “Monitor” te klikken.  
 
▪ Tijdens het invoeren van een jaar- of kwartaalcontrole, kan via “raadplegen glucosewaarden” 

worden gekeken in het “Dagboek patiënt”. 
 
▪ Bij een jaarcontrole of risico-inventarisatie altijd eerst ja aan klikken bij de vraag: “Klachten en 

symptomen”. Op deze wijze worden alle vragen getoond, die bij jaarcontrole/risico-
inventarisatie volgens de standaard moeten worden gesteld. Pas als alle vragen met nee 
worden beantwoord, verander je ‘ja’ in ‘nee’ (het vakje klapt weer in). 

 
▪ In het EPD van de patiënt wordt een geplande controle geopend via het menu item “Werklijst 

m.b.t. patiënt”. 
 

▪ Een invulvakje dat rood omlijnd is moet altijd worden ingevuld. 
 



   Handleiding EPD  

 - 11 - 

4.3 Monitor 

 

▪ Het menu item “monitor”  geeft een totaaloverzicht van de metingen uit de controles en lab-

onderzoeken  en is opgebouwd uit verschillende tab-bladen, te weten: Behandeling, 
Problemen/Klachten, Leefstijl. Lich. Onderz., Laboratorium, Fundus, Voeten.  

▪ Er wordt een overzicht gegeven van Diagnose, Risicofactoren, Medicatie, uitgevoerde 
Controles en een Automatisch behandeladvies.  

▪ Bij  “Toevoegen / Raadplegen behandelbeleid”  wordt een overzicht op volgorde van datum 
gegeven van de toelichting bij “afronding consult. De transmurale samenwerking is gebaat bij 
een goed gebruik hiervan. Door op “Toevoegen / Raadplegen behandelbeleid”  te klikken is 
het mogelijk om later (na het afsluiten van het consult) een toevoeging de doen. Deze kan 
echter niet meer worden verwijderd. Alle afrondingen zijn voluit boven elkaar leesbaar. 

 
▪ Een onderdeel van het monitorscherm vormt de “Memo”. Deze kan worden gebruikt voor 

aandachtspunten die elke controle weer van belang zijn. Hier wordt vóór een patiënt verwezen 
wordt, de relevante historie als ook eventuele allergieën en contra-indicaties vermeld.  
(de memo is voor de patiënt in het digitaal logboek niet te lezen) 

4.4 Behandelplan 

 
▪ In het menu-item “behandelplan” wordt in voorkomende gevallen een glucosemeter, 

tensiemeter en injectiematerialen voor insuline ingevoerd onder het kopje “wijzig 
hulpmiddelen”. Pas dan worden in de controles de insulinegerelateerde registratieopties 
getoond. 

 
▪ Via menu-item “behandelplan”  kan het hoofdbehandelaarschap door de huisarts worden 

overgedragen, Bij een verhuizing wordt het EPD gestaakt, tenzij de nieuwe huisarts ook in HE 
Zorg werkt. Het EPD dient ook gestaakt te worden op het moment dat een patiënt is 
overleden. 

4.5 Medicatiemodule 

▪ Gebruik van deze module geeft een overzicht van de medicatie. Aanpassingen in de 
medicatie worden niet automatisch in het Portavita EPD verwerkt 

▪ Het invullen van deze module is alleen verplicht bij consulteren van of verwijzen naar de 
specialist. 

4.6 Dagboek patiënt 

 
▪ In het “dagboek patiënt” worden glucosewaarden geregistreerd die bij een controle, in de 

huisartsenpraktijk of door de patiënt zelf zijn ingevoerd. 

4.7 Werklijst m.b.t. patiënt 

 
▪ Vanuit de “werklijst m.b.t. patiënt” wordt een geplande, gepauzeerde of doorgegeven controle 

geopend 

4.8 Index 

 
▪ Via de menu optie “index” kunnen losse observaties worden ingevoerd zoals gewicht, ABPM, 

Enkel/Arm Index, ECG, bloeddruk, tailleomtrek, roken.  Via “oogartscontrole” kan worden 
geregistreerd wanneer een patiënt bij de oogarts is geweest en de uitkomst van het 
onderzoek t.a.v. DRP. Ook kunnen veranderde risicofactoren worden aangepast. Als bij start 
deelname niet wordt begonnen met de risico-inventarisatie, moet via index de diagnose 
worden ingevoerd. 

 
 

https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#tab_0#tab_0
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-14#ui-tabs-14
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-27#ui-tabs-27
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-40#ui-tabs-40
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-53#ui-tabs-53
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-66#ui-tabs-66
https://www.portavita.nl/acts/careprovision/opvragen_monitor/index.html?sel=da0041ec724250cb0dd5fd1ea1020513c76b2dc763291e0c4404ae5b6346a319ee54655b046d1591f0f70da02361f62ba5bcce44ffc9a357fdc82c567618ad6f2bf235c8f0e21e40dfe57831f3938786fe7a9597b7575a4877c0bd93605ef725b1eb249c4e97fc0cc676710bd0dc031c64ac49367d57bbd539048030c72e614e2f93505601ef6d51c22fe1d2b67a495a10f977740fdef92231005a73115185e7e34ce642747df6a3ea09354d8f046f7b21ce9a5c9633b5c27d99746c3c9304a3d16111b54dddaf1ef8f08ba1333854320bbfbf1c7a9036b979f8b4f410dff15f34449541138142b1#ui-tabs-79#ui-tabs-79
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5 Functionaliteiten EPD extern (verwijzingen)  
 

5.1 Fundusscreening 

 
▪ De fundusscreening wordt jaarlijks aangevraagd voor alle patiënten die niet voor een andere 

oogafwijking door de oogarts worden gecontroleerd. Als er twijfel bestaat of de patiënt wel of 
niet door de oogarts moet worden gezien, wordt de patiënt voor een fundusfoto verwezen.  

 
▪ Funduscontrole wordt in het dossier van de patiënt middels het menu-item ‘Fundusfoto 

screening’ aangevraagd  
 

▪ Als bij een eerdere controle fundusfoto in mydriasis is aanbevolen, wordt deze optie bij 
“onderzoek” gekozen, anders wordt de standaardinstelling onveranderd gelaten. 

 
▪ Geef aan wat voor soort controle wordt aangevraagd: Reguliere controle, Diabetes de novo,  

Zwangerschapswens, Zwangerschap, Slechte regulatie of overig 
 

▪ Er moet iets worden ingevuld bij vraagstelling. Dit veld is ter aanvulling van de eigenlijke 
verwijsreden, als er geen bijzonderheden zijn mag g.b. of x worden ingevuld (is verplicht vak).  

 
▪ Voer een gewenste datum voor de controle in. 

 
▪ Kies voor aanvragen bij een Organisatie van HE Zorg Eemland. Vul “oog” + Tab in. 

Vervolgens kan in het overzicht worden gekozen tussen voor MMC of Saltro 
 

▪ Wanneer in dit scherm “informeer mij” wordt aangevinkt, verschijnt er een melding op 2 
werklijsten (werklijst alle activiteiten en werklijst mijn activiteiten), op het moment dat de 
uitslag van de foto is ingevoerd.  

 
▪ De patiënt wordt door de uitvoerende organisatie opgeroepen omstreeks de aangevraagde 

datum 
 

▪ Als de uitslag geen afwijkingen vermeldt, is het aan te bevelen om op dat moment een 
aanvraag voor over een jaar in te voeren. Bij Saltro wordt de follow-up na de eerste aanvraag 
automatisch vervolgd. 

 
▪ Wanneer bij een screening door het MMC, een afwijking wordt gevonden, roept de oogpoli 

van het MMC de patiënt op voor een consult oogarts. Als de screening door Saltro is 
uitgevoerd, moet de hoofdbehandelaar zorgen voor een verwijzing. 

 
▪ Maak een aantekening in de memo bij een patiënt die voor een andere afwijking bij de oogarts 

wordt gecontroleerd. Zorg dat het voor de behandelende oogarts duidelijk is dat de patiënt ook 
diabetes heeft. 

 
▪ De fundusfoto is zeer geschikt om Diabetische Retinopathie te diagnosticeren/uitsluiten. 

Andere afwijkingen, bijv. maculadegeneratie, verhoogde oogdruk, staar  worden niet (altijd) 
gezien. Het blijft dus belangrijk om te informeren of het gezichtsvermogen van de patiënt goed 
is. Zo niet, wordt door de huisarts het verwijzingstraject beoordeeld. 
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5.2 Verwijzing naar de Diëtist 

▪ Een voedingsadvies (door de diëtist) wordt aangevraagd in het dossier van de patiënt, via het 
menu-item “Voedingsadvies diabetes”.  

 
▪ Geef de reden van de aanvraag aan: Nieuw patiënt met diabetes, Start behandeling met 

insuline, Probleem met volgen van dieet, Problemen met volwaardigheid voeding, Herhaling 
voedingsadvies, Afnemende nierfunctie of Overig 

 
▪ Er moet iets worden ingevuld bij vraagstelling, mag net als bij de fundusscreening een “x” zijn. 

Bij een verwijzing naar de diëtist zal hier vaker een “echte” vraagstelling worden ingevuld. 
 

▪ Voer een gewenste datum in. Meestal kan bij een aanvraag voor dieetadvies de “automatisch 
ingevulde” datum blijven staan. 

 
▪ Kies voor aanvragen bij een Organisatie van HE Zorg Eemland. Vul “die” + Tab in. Vervolgens 

kan uit het overzicht worden gekozen voor een van de aangesloten diëtistenorganisaties. 
 

▪ Wanneer in dit scherm “informeer mij” wordt aangevinkt, verschijnt er een melding op 2 
werklijsten (werklijst alle activiteiten en werklijst mijn activiteiten), op het moment dat de 
diëtiste haar voedingsadvies rapporteert.  

 
▪ De patiënt wordt door de uitvoerende organisatie opgeroepen omstreeks de aangevraagde 

datum. 
 

▪ Indien een praktijk met een diëtiste samenwerkt die nog geen contract heeft met HE Zorg, kan 
de diëtiste zich wenden tot het bureau om een eventueel contract te bespreken. 

5.3 Podotherapie 

 
▪ Een behandeling door de podotherapeut wordt aangevraagd in het dossier van de patiënt, 

middels het menu-item “Voetcontrole”. 
 

▪ Vul de vraagstelling in. 
 

▪ Bij een aanvraag podotherapie kan de “automatisch ingevulde” datum meestal blijven staan. 
 

▪ Kies voor aanvragen bij een Organisatie van HE Zorg Eemland. Vul “pod” Tab in. Vervolgens 
kan uit een overzicht gekozen worden voor een van de aangesloten podotherapie 
organisaties. 

 
▪ Wanneer in dit scherm “informeer mij” wordt aangevinkt, verschijnt er een melding op 2 

werklijsten (werklijst alle activiteiten en werklijst mijn activiteiten), op het moment dat de 
podotherapeut het verslag van de behandeling rapporteert.  

 
▪ De patiënt wordt door de uitvoerende organisatie opgeroepen omstreeks de aangevraagde 

datum 
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5.4 Consultatie specialist 

 
▪ Het EPD biedt de huisarts de mogelijkheid om een consultatie bij de Internist/ 

diabetesverpleegkundige aan te vragen zonder daarbij het hoofdbehandelaarschap over te 
dragen.  

 
▪ Een advies door de internist of diabetesverpleegkundige wordt aangevraagd in het dossier 

van de patiënt, middels het menu-item “Consultatie spec.”. 
 

▪ Geef de reden van consultatie aan:  
 
▪ Vul de vraagstelling in. Geef hierbij voldoende achtergrondinformatie. Vat de gegevens samen 

die in een gewone papieren verwijzing zouden worden vermeld. 
 

▪ Bij consultatie moet de medicatiemodule zijn gevuld met de relevante medicatie. Ook moeten 
eventuele allergieën en contra-indicatie in “memo” worden vermeld  

 
▪ Bij een consultatieaanvraag kan de “automatisch ingevulde” datum blijven staan. 

 
▪ Kies voor aanvragen bij een Organisatie van HE Zorg Eemland. Vul “mea” + Tab in. Kies 

vervolgens “Meander Medisch Centrum”. 
 

▪ Wanneer in dit scherm “informeer mij” wordt aangevinkt, verschijnt er een melding op 2 
werklijsten (werklijst alle activiteiten en werklijst mijn activiteiten), op het moment dat de 
internist/diabetesverpleegkundige het advies rapporteert.  

 
▪ De patiënt wordt bij dit traject niet opgeroepen, via het EPD wordt een advies gegeven door 

internist/diabetesverpleegkundige. 
 

▪ Het menu-item “Consultatie spec.” kan ook worden gebruikt om het EPD te ontsluiten voor de 
specialist, als de huisarts een beoordeling van diabetes gerelateerde problematiek op de 
polikliniek van de internist wenselijk acht. De patiënt kan door bijvoorbeeld de nefroloog 
worden opgeroepen voor een beoordeling van een nierfunctiestoornis, terwijl de huisarts 
hoofdbehandelaar blijft voor de diabetesbehandeling. Uit de vraagstelling moet duidelijk 
blijken dat het de wens van de huisarts is dat de patiënt wordt opgeroepen. 
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5.5 Verwijzing specialist 

 
 

▪ Een verwijzing wordt in het EPD in het dossier van de patiënt, middels het menu-item 
“Behandelplan” in het dossier van de patiënt uitgevoerd.  

 
▪ Onder het kopje “Wijzig hoofdbehandelaar” wordt het hoofdbehandelaarschap overgedragen. 

Dit kan alleen door de huisarts worden gedaan. 
 

▪ Vul de vraagstelling in. Geef hierbij voldoende achtergrondinformatie. Vat de gegevens samen 
die in een gewone papieren verwijzing zouden worden vermeld. 

 
▪ Bij het overdragen van hoofdbehandelaarschap moet de risico-inventarisatie zijn uitgevoerd , 

de medicatiemodule zijn gevuld met de relevante medicatie en moeten eventuele allergieën 
en contra-indicatie in “memo” worden vermeld. 

 
▪ Bij een verwijzing kan de “automatisch ingevulde” datum blijven staan. 

 
▪ Kies voor aanvragen bij een Organisatie van HE Zorg Eemland. Vul “mea” + Tab in. Kies 

vervolgens “Meander Medisch Centrum”. 
 

▪ De patiënt wordt door de poli interne van het Meander Medisch Centrum opgeroepen. 
 

▪ Het overdrachtverzoek komt bij de ontvangende organisatie in de “Werklijst extern” te staan 
en de overdracht is afgerond wanneer deze door de ontvanger is geaccepteerd.  

 
▪ Hierbij verdwijnt de patiënt uit de patiëntenlijst diabetes van de “oude” organisatie en 

verschijnt in patiëntenlijst (extern) huisartspraktijk. 
 

▪ Patiënten die vanuit een huisartsenpraktijk zijn verwezen naar het ziekenhuis blijven zichtbaar 
en bewerkbaar via de patiëntenlijst (extern) huisartsenpraktijk (geldt alléén voor 
huisartsenpraktijken). 

 
 
 
 

https://www.portavita.nl/roles/patients/opvragen_patientenlijst_huisartspraktijk.html

