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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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Inloggen in het EPD 
 

 

 

Open de Internet browser Firefox en ga 
naar de website: 
 
www.portavita.eu 
 
Klik op de button inloggen rechtsboven 
om de hier weergegeven pagina te 
openen. 
 

 
 
Voer de door Diamuraal verstrekte 
gebruikersnaam en wachtwoord in en 
toets Enter 
 
Indien u al beschikt over een 
gebruikersnaam en wachtwoord ivm 
diabetes dan blijft deze hetzelfde !  
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De Homepage  
 

De Homepage geeft toegang tot de 
hoofdfuncties van het EPD.  
 
Afhankelijk van de gebruikersrechten zie je 
een aantal functies die blauw gekleurd en 
onderstreept weergegeven worden. 
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HIS koppeling aanzetten  

Om berichten vanuit dit systeem 
naar het HIS te sturen (andersom 
kan niet) moet dit eerst worden 
geactiveerd. Alleen de huisarts 
kan dit aan  vinken bij 

“Instellingen” 
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Let op dat er drie  tabbladen aangevinkt 
moeten worden ! (Negeer de OZIS koppeling) 
 
Het Adres elektr. Berichtenverkeer is al 
ingevuld door Diamuraal . Controleer  dit 
nummer en of het vakje “ automatisch 
onderzoeken naar His sturen aangevinkt is. 
 
Klik op Enter (er gebeurt niets) en ga naar het 
volgende tabblad 
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Medvry instellingen zijn de vrije teksten. 
Maak een keuze tussen: 
Medry “afronding consult” 
of 
Medvry “volledig 
En  
Welke onderzoeken 
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De Medlab bepalingen zijn cijfers uit de onderzoeken. 
De labuitslagen komen ook direct binnen op het HIS. 
Maar bijv .het gewicht, BMI, bloeddruk kunnen via dit 
systeem naar het HIS verzonden worden. 
Sommige meetwaarden worden niet door uw His 
ondersteunt en komen in uw inbox van het HIS te staan. 
Hier kunt u het verzenden van deze bepalingen evt 
uitzetten. 
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Patiënt Zoeken  
 

Om het EPD te openen van een 
patiënt waarvan u hoofdbehandelaar 
bent , kunt u bij snel zoeken de 
geboortedatum  van de patiënt 
intoetsen en Enter  

Alleen voor huisartsenpraktijk: 
Om het EPD te openen van een patiënt 
waarvan de internist 
hoofdbehandelaar  is, klik op Extern 
huisartsenpraktijk 

Alleen voor ziekenhuis indien er 
eerder een consultatie is 
aangevraagd: 
Om het EPD te openen van een 
patiënt waarvan de huisarts 
hoofdbehandelaar is, klik op  Extern 
medebehandelaar  
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(Her) aanmelden diabetespatiënt 
 

Om een nieuwe patiënt in te voeren, 
klik op Aanmelden patiënt  
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Voer de geboortedatum in.  
 
Helaas geeft het zoeken in het ZIS 
foutmeldingen dus niet gebruiken ! 

Als de patiënt niet voorkomt op deze 
lijst, klik op Aanmelden (nieuw) 
en voer de gegevens in  
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De melding “U heeft geen rechten” 
 

 
 

Stel wij zochten eigenlijk “Berg”  en wij 
klikken op EDP opvragen …. 

Vervolgens verschijnt het bericht dat wij geen rechten 
hebben. Dit betekent dat deze patiënt al is ingevoerd 
en dat een ander de hoofdbehandelaar is. Meldt deze 
patiënt dan niet opnieuw aan !!  
 
Voor huisartsenpraktijk: 
Vraag indien nodig de hoofdbehandelaarschap op bij 
de andere praktijk (bv na verhuizing) of bij het 
Meander MC 
 
Voor ziekenhuis: 
Vraag bij de huisarts om een consult aan te vragen of 
indien nodig om het hoofdbehandelaarschap over te 
dragen.   
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Aanmaken van een patiëntendossier 

 

Vul zo veel mogelijk gegevens in van de patiënt.  
De roodomlijnende vakjes zijn verplicht.   

Bij vakjes waar een [ ? ] achterstaat verschijnt er na 
een TAB  of Enter een pop-up met een keuze 
mogelijkheid.  
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Vul (een gedeelte van) de naam in en klik op 
TAB of Enter en klik op de juiste naam. 
Indien er maar één naam bestaat dan 
verschijnt deze vanzelf in beeld.  
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Zodra alle gegevens zijn ingevoerd, kies in 
de onderstaande balk een Vervolgactie 
en Enter. Indien er iets vergeten is of 
foutief is ingevuld, zal het systeem ons 
hierop attenderen. 
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Overzicht patiëntendossier 

In de gele balk wordt aangegeven 
welke gegevens nog ontbreken  
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Diagnose toevoegen 

Indien niet begonnen wordt met het invoeren 
van de risico-inventarisatie moet de diagnose 
apart worden ingevoerd via Index. 
 
Klik in de linkerbalk bij onderzoeken op Index 
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Klik op Diagnose 
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Klik op invoeren 

Kies de diagnose en vul de datum in. 
Standaard staat het vinkje aan, tenzij u 
niet bevoegd bent.  
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Klik op vervolgactie en Enter 

Boven in de gele balk zien wij nu de 
diagnose verschijnen.  
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Algemene patiëntgegevens wijzigen (BSN invoeren) 

Klik in de linkerbalk bij EPD Algemeen 
op Wijzig patiëntgegevens 
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Klik op aanmeldgegevens patiënt 

Voer het BSN nummer in en indien de 
identificatie al eerder heeft plaatsgevonden 
dan kan Vaststelling Identiteit dmv 
vergewissing worden aangevinkt.  
Klik onderaan op Vervolgactie en Enter. 
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Behandelplan 

 

Klik in de linkerbalk bij 
behandeling op behandelplan 
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Streefwaarden; wijzig desgewenst. Een BMI van 
30 kan meer stimulans geven (als iemand nu 35 
heeft). 
 
Hulpmiddelen; vul hier de insuline pen en/of 
glucosemeter indien de patiënt deze gebruikt. 
(dan krijgt u hier ook vragen over in de controles) 
 
Hoofdbehandelaar/behandeling; zie volgende 
pagina 
 
Toegangsrechten; indien de patiënt aangeeft dat 
een bepaalde zorgaanbieder of persoon niet zijn 
dossier mag inzien. 
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Wijzig hoofdbehandelaar 
 
 

 

Alleen de arts kan dit wijzigen. 
Klik in het behandelplan op de lichtgrijze letters 
Wijzig hoofdbehandelaar  
  
Klik in het volgende scherm opnieuw op  
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Klik de nieuwe organisatie aan en de licht 
het toe conform een papieren verwijzing. 
Klik eventueel informeer mij of collega aan 
en kies Vervolgactie en Enter.  
Bij de ontvangende organisatie komt er nu 
in de werklijst extern een item “accepteren 
behandeling diabetes”.  
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Staken behandeling 
 

 

Het staken van de behandeling gaat ook 
via behandelplan. Dit kan aan de orde 
zijn als de patiënt overlijdt of als de 
patiënt behandeld gaat worden bij een 
behandelaar die niet bij Diamuraal is 
aangesloten (bv. UMCU) 
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Controles invoeren 
 
 

De behandeling bij een nieuwe patiënt  
start met een risico-inventarisatie. Deze 
is eenmalig en daarna wordt deze 

jaarlijks opgevolgd door de jaarcontrole.  
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Bij iedere controle staat: 
 
Aanvragen: bij een andere organisatie (nvt) 
Plannen: voor jezelf of een collega binnen de 
organisatie in de toekomst 
Invoeren: direct starten 

 

Bij het invoeren algemene opties: 
 
Doorgeven: aan een collega om af te ronden 
Pauzeren: tussentijds opslaan (let op dat de 
collega’s deze niet kunnen openen) 
Vrijgeven: annuleren en niet opslaan maar 
ook niet afsluiten (“nog te doen”) en 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 
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Vul de inventarisatie zo volledig 
mogelijk in. Bij alle volgende controles 
staan de reeds eerder ingevoerde 
gegevens ernaast . 
 
Klik bij klachten en symptomen altijd 
op “Ja”  vanwege de sublijst die dan te 
voorschijn komt. 
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Onderaan iedere controle is een afronding consult  
mogelijk waarin automatisch een samenvatting 
gegeven kan worden. Dit veld komt in het 
monitorscherm  te staan en wordt verzonden naar 
het HIS. 
 
De arts moet de risico-inventarisatie en 
jaarcontrole accorderen.  Indien de POH deze heeft 
ingevuld en op OK drukt dan komt deze te staan in 
de werklijst van de arts met de melding 
“accorderen”. Zodra de arts dit laatste hokje heeft 
aangevinkt worden de gegevens opgeslagen. 
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Voetcontrole  
 

 
 

Klik in de linkerbalk bij onderzoeken op 
Voetcontrole en vervolgens op invoeren. 
De jaarlijkse voetcontrole kan door de 
huisartsenpraktijk gedaan worden.  
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Aanvraag Podotherapie 
 

 
 

Indien de jaarlijkse voetcontrole aanleiding 
heeft gegeven tot een verwijzing naar de 
podotherapeut, kan deze via Voetcontrole 
en Aanvragen alsnog aangevraagd worden.  

Geef duidelijk de reden van de 
aanvraag aan  
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Aanvragen Fundusfoto 
 

 

Klik in de linkerbalk bij onderzoeken op 
Fundusfoto screening  en vervolgens op 
Aanvragen. 
 
Indien de patiënt vanwege andere 
oogklachten bij de oogarts onder 
behandeling is,  wordt door de oogarts 
al jaarlijks gecontroleerd op 
retinopathie.  
 
 

Pas eventueel de datum van oproep aan  
 
Saltro; roept na de eerste keer jaarlijks de 
patiënt op, maar stuurt bij afwijkingen niet 
automatisch door naar oogarts 
 
Meander: jaarlijks zelf aanvragen en zij sturen 
wel automatisch bij afwijkingen door naar 
oogarts  
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Aanvragen Voedingsadvies Diabetes 
 

 

Klik in de linkerbalk bij onderzoeken 

op Voedingsadvies diabetes  en 

vervolgens op aanvragen. 

 

In dit scherm zie je dat er al een 

aanvraag gedaan is 

Geef de reden van de aanvraag aan 

(of een x indien duidelijk)  

Klik in de linkerbalk bij onderzoeken op 
Voedingsadvies  en vervolgens op 
Aanvragen. 
 
In dit scherm zie je toevallig dat er al 
een aanvraag gedaan is 
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Aanvragen Consult Internist 
 

 

Geef duidelijk de reden van de 
aanvraag aan en licht dit uitgebreid 
toe.  

Gebruik deze mogelijkheid alleen indien 
er sprake is van eenmalige consultatie. 
Ga voor verwijzen naar behandelplan. 
 
Vul bij een verwijzing of consultatie alle 
medicatie in /controleer of deze nog 
actueel is. 
 
Klik in de linkerbalk bij onderzoeken op 
Consultatie spec.  en vervolgens op 
Aanvragen. 

 

 



                    

40 

 

Labuitslagen 
 

 

Vraag een labonderzoek aan via de 
reguliere formulieren. Op dit 
formulier is een mogelijkheid om aan 
te geven dat het een Diamuraal 
patiënt betreft. 

Zodra Diamuraal het labnummer heeft 
toegevoegd, komen de nieuwe 
uitslagen automatisch in het EPD en 
kunnen de historische uitslagen 
worden geïmporteerd.  
 
Ga naar de linkerbalk bij EPD algemeen 
naar Importeren Labuitslagen. Kies het 
laboratorium en klik op Enter. 
 
Soms verschijnt er een foutmelding, 
klik hierop en indien het een time out 
betreft herhaal dan de handeling. 
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Controles zoeken 

In het overzichtsscherm staan 
onderaan alle aangevraagde, 
geplande en uitgevoerde 
onderzoeken (laatste 15) op een rij.  

In de linkerbalk bij Behandeling, 
Werklijst staan alle geplande en 
gepauzeerde controles    
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Werklijsten  
 

Werklijsten 
 
Kijk dagelijks in de werklijst  
Alle activiteiten  
 
De andere lijsten zijn sublijsten en alleen 
handig voor zeer grote zorgaanbieders 
zoals het Meander 



                    

43 

 

Accepteren Hoofdbehandelaarschap  

 
 
 

 

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

Een verzoek tot overname kan worden 
geaccepteerd of afgewezen. Bij een afwijzing 
wordt om een reden gevraagd. 
 
Na het accepteren van het verzoek dienen alle 
NAW (en verzekeringgegevens) van de patiënt 
en huisartsenpraktijk gecontroleerd te worden. 
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Monitor 
 

De monitor scherm geeft een totaaloverzicht 
van de metingen uit de controles, de 
laboratoriumuitslagen als ook de risicofactoren, 
co-morbiditeit en eventuele complicaties.   
 
 
Een onderdeel van het monitorscherm vormt de 
Memo. Deze kan gebruikt worden voor 
aandachtspunten die bij elke controle weer van 
belang zijn. Voorafgaand aan een verwijzing 
wordt hier de relevante historie, allergieën en 
contra-indicaties vermeld. ( De memo is voor de 

patiënt in het digitaal logboek niet te lezen!)  
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Management informatie 
 

 

Overzichten 
 
BSN nummers 
Klik de labkoppeling aan om de lijst op te 
roepen van patiënten zonder BSN 
nummer 
 
Diagnose 
Klik de rapportage aan om de lijst op te 
roepen van patiënten zonder diagnose. 
 
Rapportages 
Proces: geeft weer welke controles per 
patiënt nog niet gedaan zijn  
Uitkomsten: geeft weer wat de 
gemiddelde waardes zijn  
 
Indicatoren  
Geeft aan hoe de praktijk zich verhoudt 
tot alle deelnemers van de zorggroep en 
tot de huisartsen onderling uit dezelfde 
praktijk. 
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Indicatoren 

 

Klik op het icoontje en er komt een 

grafiek te voorschijn  
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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 

 

U kunt de patiënt de mogelijkheid geven 
tot een zelfcontrole ter vervanging van 
een kwartaalcontrole.  
Deze zelfcontrole dient wel eerst op de 
praktijk te worden gepland.  

 

http://www.diamuraal.nl/zorgverleners
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Plannen zelfcontrole 
 

 
 

Klik in de linkerbalk bij 
Onderzoeken op Zelfcontrole en 
vervolgens op Plannen.  

De controle kan ik de toekomst 
gepland worden. Zodra de patiënt 
de controle heeft ingevoerd, 
verschijnt deze in de werklijst met 
de actie : “bekijk”. 
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Berichten 
 

Via dit systeem kunnen er berichten over een 
bepaalde patiënt naar een andere organisatie 
verzonden worden of naar de patiënt zelf. 
 

Check dagelijks de berichten inbox ! 
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