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1 Inloggen en de homepage 
 
 

 
 

Open de Internet browser en ga naar de 
website: 
 

www.portavita.eu 
 
Klik op de button Inloggen rechtsboven 
om de hier weergegeven pagina te 
openen. 
 

 
 

De Homepage geeft toegang tot de 
hoofdfuncties.  
 
Afhankelijk van de gebruikersrechten zie 
je een aantal functies in verschillende 
kolommen. 
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2 Nieuwe Patiënt aanmelden in Portavita ouderenzorg 

 
 
 

2.1 Patiënt al in Portavita: Start nieuwe behandeling 
 

   
 

 
 

 

 

 

Voor een patiënt die al in Portavita bekend is, 
bijvoorbeeld voor diabetes, kan een dossier 
ouderenzorg aangemaakt worden door Start 
nieuwe behandeling te kiezen.  
 
 
 

Tip: wanneer grotere aantallen patiënten tegelijk 
aangemeld moeten worden, neem dan contact op 
met HE Zorg, zij kunnen hierin mogelijk assisteren. 
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2.2 Patiënt nog niet in Portavita: Importeren via OZIS 
 
 

   . 

 

Als de patiënt nog niet bekend is in Portavita, klik 
dan bij OZIS op Importeren patiënten. 
 
 
Met de OZIS koppeling worden de gegevens uit 
het HIS opgehaald.  
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Kies de huisarts, hoofdbehandelaar en de 
behandeling Ouderenzorg 

Klik op Voer in als Tekst en vul in het gele 
vlak de gevraagde gegevens in zoals het 
voorbeeld. Let op het BSN-nummer moet 
negen cijfers lang zijn, dus bij een nummer 
met acht cijfers een voorloop nul gebruiken. 

Klik op Importeren en wacht totdat de naam 
van de patiënt verschijnt bij Status aanvraag.  
 
Als het importeren geslaagd is verschijnt op 
de werklijst (Homepage) het aangemaakte 
dossier met de activiteit ‘aanmelden 
patiënt’. Door dit item aan te klikken en op 
te slaan wordt de aanmelding definitief. 
 
Als er een gestaakt dossier bestaat van de 
patiënt bestaat moet het dossier worden 
heraangemeld via Aanmelden patiënt op de 
Homepage. 
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3 Gegevens invoeren 

3.1 Monitor 

  

Als het dossier wordt geopend 
verschijn het Monitorscherm. De knop 
OZIS Med haalt de recente medicatie 
op vanuit het HIS en de knop OZIS 
meting de meetwaarden.  
 
Relevante informatie voor de andere 
leden van het MDO kan worden 
toegevoegd in de velden  memo en 
leefsituatie. Let op: de informatie in  
deze velden wordt niet naar het HIS 
verzonden dus vermeld hier geen 
nieuwe informatie die in het HIS hoort 
te staan. 
 
De patiënt/mantelzorger kan memo 
en leefsituatie niet zien. 
Wijkverpleegkundige en specialist 
ouderengeneeskunde zien hetzelfde 
wat de huisarts/POH zien. 
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3.2 GFI 

       
 

In het dossier kan een keuze 
gemaakt worden uit 
verschillende Onderzoeken, dit 
zijn screeningsformulieren.  
 
Stap 1 is meestal de GFI, 
waarmee de mate van 
kwetsbaarheid vastgesteld kan 
worden. 
Klik op GFI en Invoeren en 
beantwoord alle vragen en klik 
op samenvatting. Hierdoor 
verschijnt de score; 4 of hoger 
betekent dat de patiënt 
kwetsbaar is. 
Kies de Vervolgactie klik op 
Enter. De score wordt 
verstuurd naar het HIS. 
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3.3 Controle ouderenzorg 
 

      

Na het invullen van GFI en/of Trazag/Easycare 
vult de POH het gespreksverslag in bij Controle 
Ouderenzorg. Er kan per tab ingevuld worden 
(Anamnese, Lichamelijk onderzoek etc) of via 
Toon Alles. 
 
Niet alle vakken hoeven ingevuld te worden en 
ook tussentijdse informatie kan ingevoerd 
worden door middel van de Controle 
ouderenzorg.  
 
Wat genoteerd wordt bij de Samenvatting 
wordt als bericht verstuurd naar het HIS. 
 
Alleen voor de patiënt relevant onderzoeken 
worden gebruikt. 
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3.4 Consult 

                  

Het is mogelijk om een PDF-verslag toe te 
voegen aan het dossier; dit is zichtbaar voor 
iedereen die toegang heeft tot het dossier. 
 
Gebruik hiervoor Consult. 
Let op: Gebruik Consult niet voor het invoeren 
van een rapportage of controle! 
 
Klik op Consult en Invoeren en vervolgens op 
Bestand kiezen. Zoek de PDF op en klik op 
Openen. 
Kies de Vervolgactie en klik op Enter. 
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4 Inzage dossier door derden 
 

 
 

 

 

 

4.1 Consult Wijkverpleegkundige 

 

    

Afhankelijk van wat de afspraken zijn tussen  de 
huisartsenpraktijk en het thuiszorgteam kan het 
Consult Wijkverpleegkundige gebruikt worden 
om bijvoorbeeld een GFI aan te vragen bij de 
thuiszorg.  
 
Klik op Consult Wijkverpleegkundige en 
Aanvragen. Vul de vraagstelling in en naar 
welke organisatie de aanvraag toe moet. Indien 
gewenst kan een Informeer mij ingesteld 
worden, dit houdt in dat er een melding op de 
werklijst komt als de resultaten zijn ingevoerd. 
Kies de Vervolgactie en klik op Enter. 
 

Derden kunnen inzage krijgen in het dossier. De patiënt moet toestemming geven voor een wijkverpleegkundige, specialist 
ouderengeneeskunde, diëtist, etc toegang krijgt tot het dossier. Noteer de gegeven toestemming in het dossier, dit kan via Controle 
Ouderenzorg, Invoeren, afronding Consult en invoeren in het samenvattingsveld gevolgd door de keuze van de Vervolgactie en Enter, zodat 
het ook in het His komt). 
De zorgverlener krijgt inzage in het zorgbehandelplan, meetwaarden, lab etc. en heeft de mogelijkheid om beveiligd te communiceren over 
en met de patiënt. 
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4.2 Consult Specialist Ouderengeneeskunde  
 
 

    

Bij complexe kwetsbaarheid kan een 
consult worden aangevraagd bij een 
Specialist Ouderengeneeskunde.  
Er is ook een consult nodig om toegang 
te geven tot het dossier voor een MDO.  
 
Vraag ook hiervoor aan de (mantelzorger 
van de) patiënt toestemming voor het 
gebruik van het dossier door derden en 
noteer het in een Controle Ouderenzorg. 
 
Klik op Consult Specialist 
ouderengeneeskunde en Aanvragen. Vul 
de vraagstelling in en naar welke 
organisatie de aanvraag toe moet. Indien 
gewenst kan een Informeer mij ingesteld 
worden, dit houdt in dat er een melding 
op de werklijst komt als de resultaten zijn 
ingevoerd. 
Kies de Vervolgactie en klik op Enter. 
 
Zorg dat het dossier gevuld is met 
relevante informatie. 
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4.3  Consult bij diëtiste of fysiotherapeut 

 

    

Het is ook mogelijk om via Portavita de 
fysiotherapeut of diëtiste in te schakelen en hen 
toegang tot het dossier te geven. Spreek wel eerst 
van te voren af dat jullie gaan samenwerken via 
Portavita. Voordeel van een aanvraag via Portavita 
is de toegang tot het dossier met alle informatie. 
 
Deze aanvraag gaat niet via Consult, maar klik op 
Alle onderzoeken, en vervolgens voor Fysiotherapie 
of Voedingsadvies en Aanvragen en vul de 
vraagstelling etc in. 
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5 Casemanager naam invoeren 
 

   
   

Aan het dossier kan de naam van de 
casemanager toegevoegd worden. Dit gaat 
via Behandelplan en Wijzig Casemanger. 
De naam van de Casemanager verschijnt na 
de naam van de hoofdbehandelaar in de 
informatieregel bovenin het dossier 
 
Ter voorbereiding van een MDO kan in het 
‘rode bollenscherm’ geselecteerd worden 
op casemanager: Home, rapportages, 
Ouderenzorg, Het Proces (live) en klikken 
op het grijze vakje Casemanager. 
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6 Individueel Zorgplan   
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

Door de POH (of huisarts) wordt een individueel zorgplan aangemaakt en bij veranderingen bijgewerkt. Er worden problemen, doelen en acties in 
geformuleerd. Het individueel zorgplan wordt niet naar het HIS verzonden, maar kan wel geprint worden door middel van de printknop. 
 
In een IZP past een zorgprobleem over: 
-medicatie 
-levenseinde wensen 
-mantelzorg 
-noodplan (bv wat te doen als mantelzorg uitvalt, als situatie verslechterd, etc)  
 
Een bestaand probleem (en doel en actie) kan gewijzigd worden door de cursor op de regel van het probleem aan de rechterkant te plaatsen. 
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6.1 Nieuw zorgprobleem invoeren 
 

      

Invoer van de rode velden is verplicht. 
 
De evaluatiedatum kan gekoppeld 
worden aan een item in de werklijst. 
Dus geef hier duidelijk aan wanneer 
een controle of MDO opnieuw nodig 
is. 
 
De patiënt (of mantelzorger) kan dit 
plan thuis ook inzien! 
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 6.2 Advance Care Planning 

 
 
    
 
 
 

 

       

  De gegevens in dit scherm worden alleen gebruikt om te registreren dat het ACP-gesprek heeft plaatsgevonden.  
  De informatie hier mag dus niet gebruikt worden om beslissingen te nemen! 
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Bij het toevoegen van een 
gevolmachtigde kan gekozen worden 
uit bestaande contacten, maar er 
kan ook een nieuw contact worden 
toegevoegd. 
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7 Berichten sturen 
 

     

Via Berichtenoverzicht is het mogelijk om te 
communiceren met de disciplines die toegang 
hebben tot het dossier en met de patiënt. 
 
Het verzonden bericht is zichtbaar in het 
Monitorscherm onder behandelhistorie. De 
patiënt kan de berichten tussen zorgverleners 
niet inzien. 
Een bericht wordt niet naar het HIS gestuurd. 
 
Klik op in het dossier van de patiënt op 
Berichtenoverzicht en op Bericht naar een 
andere organisatie opstellen. Maak de keuze 
naar wie het bericht gestuurd moet worden. 
Vul de naam in van de organisatie (een paar 
letters en Enter geeft een kort keuzelijstje), het 
onderwerp en de tekst van het bericht en sluit 
af met Versturen. 
 
Binnenkomende berichten zijn te vinden in de 
mailbox op de Homepage.  
 
Ter info: een POH/huisarts kan eventueel ook 
vanaf de mailbox op de Homepage een bericht 
versturen, maar ketenpartners kunnen dat niet. 
Zij kunnen op deze manier geen patiënt aan het 
bericht koppelen. 
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8 Staak behandeling/inzage medebehandelaar 

 

    
  
 

     

Wanneer de patiënt niet kwetsbaar blijkt 
te zijn, staak het dossier dan. Indien er 
later alsnog sprake is van kwetsbaarheid, 
kan het dossier van de patiënt weer 
worden aangemeld. Ook bij overleden 
wordt een dossier gestaakt. 
Staken gaat via Behandelplan en Staak 
behandeling. 

Indien het contact tussen de patiënt en 
derden beëindigd is, moet ook de 
inzagemogelijkheid voor die partij in het 
dossier beëindigd worden. 
 
Klik op Behandelplan, Behandelende 
organisaties en Wijzig toegangsrechten . 
Klik onder Huidige blokkades voor 
organisaties voor Toevoegen blokkade. 
 
Via het vraagteken is de praktijk op te 
zoeken. Kies de praktijk, vul de Datum 
vanaf in en de Reden blokkade. Kies een 
Vervolgactie gevolgd door Enter om de 
blokkade te bevestigen. 
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9 Structureren van het ouderenspreekuur 
 

 
 
                
 

Door het gebruik van het rode bollenscherm kan het ouderenspreekuur gestructureerd worden. Homepage, rapportages (onder Overzichten), 
Ouderenzorg en Proces (live). De kolommen in dit overzicht zijn te sorteren. Door te klikken op Individueel zorgplan, of op Controle ouderenzorg, is te 
zien welke patiënten bv langer dan een jaar geleden niet zijn gezien en de komende maand uitgenodigd of bezocht moeten worden. Ga dan de 
eerder ingevoerde gegevens na: 
Klopt het IZP? 

• Stand van zaken levenseinde/advanced care planning gesprek up-to-date? 

• Is de medicatietoediening beschreven? 

• Mantelzorg voor patiënt beschreven? 

• Is er een noodplan opgenomen voor als de mantelzorg wegvalt/overbelast raakt? 
Is de jaarlijkse polyfarmacie bespreking geweest/ingepland? 
Is de naam van de casemanager ingevuld? (Kies op monitor Behandelplan en vul daar de naam van de casemanager in)  


