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Inloggen
Inloggen in de GGZ-module kan op twee manieren:
•

Via de website https://diamuraal1.vitalhealthsoftware.com

Wanneer gebruik wordt gemaakt van het inloggen via de website, dient het wachtwoord eens per
3 maanden gewijzigd te worden. De website zal hier automatisch om vragen.
•

Sommige HIS-sen ondersteunen het inloggen via een zogenaamde ‘Single Sign On’ knop in
het HIS.

Het advies is om inloggen via de website zoveel mogelijk te vermijden wanneer men gebruik maakt
van de inlogmogelijkheid via het HIS. Wanneer men het wachtwoord via de website gewijzigd heeft,
zal de koppeling in het HIS ook aangepast moeten worden.
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Medicom
Microhis
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Patiënt includeren
Het is mogelijk om via de website patiënten te includeren in het tabblad GGZ.
Klik daartoe op de knop ‘nieuwe patiënt’ op het home-scherm.

•
•

Selecteer vervolgens het protocol ‘GGZ’.
Vervolgens wordt de vraag gesteld of de gegevens geïmporteerd moeten worden uit het
HIS.
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•
•

Kies voor ‘ja’ wanneer de praktijk een tweezijdige koppeling heeft met het HIS. Wanneer
niet duidelijk is of er voor de betreffende praktijk een tweezijdige koppeling is, kan dit
nagevraagd worden bij de helpdesk van Huisartsen Eemland
Wanneer de praktijk niet beschikt over een tweezijdige koppeling, kies dan voor ‘nee’.

Praktijk beschikt over een tweezijdige koppeling:
• Wanneer op ‘ja’ is geklikt, verschijnt een scherm waarop huisarts en BSN-nummer ingevoerd
dienen te worden. Door op ‘OK’ te klikken, worden de gegevens opgehaald uit het HIS.

Praktijk beschikt niet over een tweezijdige koppeling:
• Wanneer op ‘nee’ is geklikt, verschijnt een scherm waarbij de patiëntgegevens ingevuld
kunnen worden. Alleen de velden aangeduid met een rood sterretje zijn verplicht. Klik
vervolgens op de knop ‘bewaren’.
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Vragen voor toestemming:
Wanneer een patiënt in de module GGZ wordt geïncludeerd, verschijnt het volgende scherm.

•
•

•

‘toestemming voor uitwisseling’ betekent dat de patiënt toestemming geeft dat zijn/haar
gegevens (voor zover deze betrekking hebben op GGZ-zorg) in de module GGZ opgenomen
worden. De actuele ICPC-codes zullen dan tevens in de module zichtbaar zijn.
‘toestemming voor rapportage’ betekent dat de data van de patient gebruikt mogen worden
voor het maken van managementrapportages. Voor het maken van managementrapportages
maakt Zorggroep Huisartsen Eemland alleen gebruik van anonieme patientdata, die niet te
herleiden is naar een bepaalde patient.
‘toestemming voor verwijzing ketenpartner’ betekent dat de patient toestemming geeft
dat, indien nodig, een verwijzing of consultatie plaats mag vinden bij een ketenpartner.
Daarbij krijgt de ketenpartner toegang tot alleen díe gegevens binnen het patientendossier
die nodig zijn voor een goede behandeling.

Nadat een patiënt is aangemaakt kunnen de gegevens en toestemming van de patiënt nog aangepast
worden door op de naam te klikken
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Patiënt zoeken
Er zijn verschillende manieren binnen Vitalhealth om patiënten te zoeken. Vanuit het Home scherm
kan via ‘’alle patiënten’’ handmatig naar een patiënt gezocht worden.

Door rechtsboven om het vergrootglas te klikken kan op naam van de patiënt gezocht worden.

Linksboven kan door op de ‘’drie horizontale streepjes’’ te klikken direct naar het laatste dossier
worden gegaan of direct naar alle patiënten van de praktijk via ‘’Patiënt zoeken’’
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Raadpleeg HIS
Bij het opzoeken van een patiënt in de GGZ-module zal de meest recente informatie uit het HIS
getoond worden (wanneer het HIS dit ondersteund). Het kan voorkomen dat gedurende het moment
dat het dossier in de GGZ-module bekeken wordt, het dossier in het HIS wordt bijgewerkt. Om
zeker te zijn dat je nog steeds de beschikking hebt over de meest recente gegevens, kun je op de
knop ‘raadpleeg HIS’ klikken. Eventuele nieuwe beschikbare informatie zal dan opgehaald en nadat
op ‘’vernieuw’’ geklikt word getoond worden.

Patiëntprofiel
In VitalHealth is de mogelijkheid om een intake van een patiënt gestandaardiseerd in te vullen. Via
het + teken kan het patiëntprofiel worden ingevuld of aangepast in de GGZ module. Hier kun je
tevens kiezen voor het SCEGS en KOP model.

Journaal/ SOEP invoeren
Vanuit zowel de samenvatting als het tabblad GGZ kunnen de SOEP journaalregels worden ingevuld.
Door op het + teken in het kopje ‘’journaal GGZ” te klikken openen de velden.

De SOEP velden worden (met tweezijdige koppeling) direct naar het HIS verstuurd. De tekst komt
direct in de journaalregels in het dossier van de patiënt te staan. De tab ‘’verslag’’ blijft in
VitalHealth, dit veld kan gebruikt worden voor berichten die niet naar het HIS gestuurd moeten
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worden. Na op ‘’opslaan’’ en versturen te klikken wordt het bericht direct verstuurd en kan niet
meer aangepast worden.

Vragenlijst versturen
Ga naar het tabblad ‘GGZ’. Door op de ‘+’ te klikken in het blokje ‘vragenlijsten’, kan een nieuwe
vragenlijst worden aangemaakt.

Selecteer de betreffende vragenlijst. Er opent zich vervolgens een scherm waarop enkele gegevens
ingevuld kunnen worden. Vul de verplichte velden in (aangeduid met een *). Klik vervolgens op
‘vragenlijst aanmaken’. De vragenlijst wordt vervolgens verstuurd naar de patiënt. Indien
aangevinkt, ontvangt de behandelaar een e-mail notificatie wanneer de patiënt de vragenlijst heeft
ingevuld.
Let op! Aan veel vragenlijsten zijn licentiekosten verbonden.
Overzicht vragenlijsten & licentiekosten
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Ehealth
De koppeling met Minddistrict wordt binnenkort gerealiseerd.
Overzicht beschikbare modules in Minddstrict

Consultatie & verwijzen
Het is mogelijk consultaties en verwijzingen via VitalHealth te doen. Vanuit het tabblad GGZ klik
je op het + teken bij de kop ‘’verwijzingen/ consultaties’’ om een aanvraag te doen.
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Vul de verplichten velden in (aangeduid met een *). Bij ‘’type’’ geef je aan of het een verwijzing
of consultatie is. Eventueel kan een bijlage worden toegevoegd.

Nadat een consultatie is aangevraagd zie je de status van de consultatie onder ‘verwijzen/
consultaties in het tabblad GGZ staan. Een consultatie kan verschillende statussen hebben.
• ‘’openstaand’’ De consultatie staat klaar voor de GGZ aanbieder. De GGZ aanbieder moet
de consultatie nog accepteren.
• ‘’in behandeling’’ De GGZ aanbieder heeft de consultatie geaccepteerd maar nog niet
afgerond.
• ‘’uitgevoerd’’ De GGZ aanbieder heeft antwoord op de vraagstelling via een bericht naar
het HIS en VitalHealth verstuurd en de consultatie afgesloten.
• ‘’vervallen’’ De POHGGZ heeft de consultatievraag geannuleerd. Via het X teken achter de
openstaande consultatie kan de consultatie geannuleerd worden.

E-mail notificatie aanpassen
Door rechtsboven op je eigen naam te klikken en daarna ‘’profiel te kiezen kom je bij je eigen
gegevens.

Hier kan de naam en e-mailadres van de medewerker worden aangepast. Daarnaast kan worden
aangegeven wanneer een e-mail notificatie wordt ontvangen.
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U krijgt een notificatie van afgeronde vragenlijsten, afgeronde consultaties en berichten.
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Patiënt excluderen
Om een patiënt te excluderen gaat u naar de tab ‘’samenvatting’’ en kiest u voor ‘’Protocolbeheer’’

Hierna kiest u voor excluderen protocol, geeft de reden van excluderen aan en de patiënt is uit de
GGZ module. Hierna kunt u de patiënt terug vinden bij de inactieve patiënten.
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Bijlage
SSO instellen Medicom
De instellingen ten behoeve van de koppeling met de externe toepassing doet u in Medicom via het
hoofdmenu () – Praktijkbeheer – Onderhoud Instellingen – Verzameling: Externe toegang:

Praktijkniveau
Er zijn geen instellingen op praktijkniveau nodig. Deze worden door PharmaPartners (in overleg
met de leverancier van de externe toepassing) ingesteld.

Medewerkerniveau
Een niveau lager op medewerkerniveau legt u per medewerker een gebruikersnaam en wachtwoord
vast voor toegang naar een gekoppeld portaal:

Gebruikersnaam voor connectie
Hier dient elke medewerker de gebruikersnaam van de externe toepassing in te geven om in te
kunnen loggen op het portaal van de externe toepassing. Dit doet u nadat door PharmaPartners de
benodigde instellingen voor de koppeling met de externe toepassing zijn gedaan.
Wachtwoord voor connectie
Hier dient elke medewerker het wachtwoord van de externe toepassing in te geven om in te kunnen
loggen op het portaal van de externe toepassing. Dit doet u nadat door PharmaPartners de
benodigde instellingen voor de koppeling met de externe toepassing zijn gedaan.
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Ketenzorg website openen vanuit dossier
Nadat de instellingen door PharmaPartners en in Medicom zijn gedaan, kunt u vanuit het dossier
van een patiënt een Externe toepassing openen via de menuoptie Acties in de menulijst links in
het dossier. In de menubalk is onder het onderdeel 'Dossier' dezelfde optie toegevoegd.

Deze mogelijkheid is beschikbaar wanneer:
er een externe toepassing is geconfigureerd voor de praktijk;
er een gebruikersnaam is ingesteld voor de ingelogde medewerker voor de website;
er een wachtwoord is vastgelegd voor de ingelogde medewerker voor de website;
er bij de patiënt in de stamgegevens een geldig BSN is geregistreerd.
Via deze knop wordt het portaal van de externe toepassing in een webbrowser (bijvoorbeeld
Internet Explorer) geopend. Het portaal toont het patiëntdossier van de patiënt waarvoor in
Medicom op de knop Externe toepassing openen is geklikt. De zorgverlener kan direct zijn/haar
werkzaamheden op het portaal beginnen.
N.B. wanneer er meer dan één externe toepassingen ingesteld zijn voor de praktijk,
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bijvoorbeeld toegang tot het KIS en toegang tot een zorgverlenersportaal, dan wordt een
tussenscherm getoond waarin u aangeeft welke toepassing u wilt openen.

SSO instellen Microhis
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SSO instellen Omnihis Scipio
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SSO instellen Promedico ASP & VDF
In Promedico ASP en VDF kan één SSO koppeling voor ketenzorg worden ingesteld. Op dit moment
wordt de koppeling gebruikt voor Portavita.
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Vragenlijsten Huisartsen Eemland
Vragenlijst
4DKL
5-Shot
AVL
BDI-II-NL
CBSA
CBSK
CDI

CORS
Jeugdthermometer GGZ versie
jongeren
Jeugdthermometer GGZ versie
ouderen
KOP
NEL
OQ-45.2©
ORS
SCEGS
SCL-90
Screener Transparant Next
SDQ P3-4
SDQ P3-4 (Follow up)
SDQ P4-16
SDQ P4-16 (Follow up)
SDQ S11-17
SDQ S11-17 (Follow up)
SPsy 12 - 18 (Jongeren)
SPsy 12 - 18 (Ouderen)
SPsy 4 - 11
UCL

Uitleg
Vier Dimensionale Klachtenlijst
Opgenomen in anamnese
ADHD vragenlijst BSL
Beck Depression InventorySecond Edition
Competentie Belevings schaal

Leeftijd
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

licentiekosten
€ 0,11

Volwassenen
Adolescenten

€ 2,00
€ 1,86

Competentie Belevings schaal
Children Depression Inventory
Child Outcome Rating Scale
Reflectum/Scott Miller,
combinatie met CSRS

Kinderen
Kinderen

€ 1,86
€ 2,19

Volwassenen

€ 1,05

Jongerenversie

€ 0,37

Ouderversie
Volwassenen

€ 0,40

Volwassenen

€ 0,53

Volwassenen

€ 0,65

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Ouderversie
Ouderversie
Ouderversie
Ouderversie
Jongerenversie
Jongerenversie
Jongerenversie
Ouderversie
Ouderversie
Volwassenen

€ 1,05

Opgenomen in anamnese
De Nederlandse Empowerment
Vragenlijst
Outcome Questionnaire OQ
Measures
Outcome Rating Scale
Reflectum/Scott
Opgenomen in anamnese
Symptom Checklist
Sterke kanten en moeilijkheden
Sterke kanten en moeilijkheden
Sterke kanten en moeilijkheden
Sterke kanten en moeilijkheden
Sterke kanten en moeilijkheden
Sterke kanten en moeilijkheden

Utrechtse Coping Lijst

20

€ 3,36

€ 1,68
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,18
€ 0,68
€ 0,68
€ 0,58
€ 1,30
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Beschikbare modules in Minddistrict
Modules

Dagboeken

Jeugd

Probleemverheldering
Basiszorg: Activeren
Basiszorg: Alcohol
Basiszorg: Beter slapen
Basiszorg: Depressie
Hoezo roze wolk?
Basiszorg: Pak je somberheid
aan

Angstmoment
Dagboek Alcohol
Dagboek Benzodiazepine
Dagboek Cannabis
Dagboek Positieve ervaringen
Dagboek over vandaag
Dagboek seksverslaving

Basiszorg Jeugd
Jeugd (11-14 jaar): Lekker in je vel
Jeugd (8-11 jaar): Voel je vrolijk
Jeugd: Durf meer!

Lekker in je vel
Gezond bewegen
Voel je vrolijk
Basiszorg: Leren ontspannen
Basiszorg: Mindfulness
Burnout
Basiszorg: Onbegrepen
lichamelijke klachten
Basiszorg: Paniek
Basiszorg: Verwerking
Basiszorg: Waarden en doelen
Basiszorg: Zelfbeeld
Basiszorg: Zelfbeeld
AHDH (volwassenen)
Plannen en organiseren
Basiszorg: Voorlichtingscursus
ADHD voor ouders
Expert van jezelf
Herstelmodules
Problemen met
benzodiazepine

Depressie
Durf meer: angstdagboek
Emotie
Eten
Fobie
G-schema
Inspiratie momenten
Middelengebruik, gokken, gamen
Minder Piekeren
NAH en prikkelbaarheid
Oefendagboek: Durf meer
Piekerdagboek
Slaap: Uitgebreid
Sociale angst
Sociale angst (jeugd)
Stemming
Stemming kort
Uitdaagschema
Weegmoment
Window of Tolerance

Je probleem in kaart
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Trainingen
Blij alcoholvrij
LekkerSlapen
Training: Fluitend naar je werk
Training: Minder Piekeren

