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 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 en ketens 
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His koppeling 

 

 

Om berichten van 
ouderenzorg vanuit dit 
systeem naar het HIS te 
sturen moet eerst een 
koppeling worden 
geactiveerd. Alleen de 
huisarts kan dit instellen bij 
Instellingen. 
 
Let op: dit moet ook als er al 
voor DM een  (OZIS) 
koppeling is 
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Het Adres elektr. 
berichtenverkeer is al ingevuld 
door Diamuraal. Controleer dit 
nummer en let op dat het vakje 
Automatisch onderzoeken naar 
His sturen aangevinkt is. 
 
Klik op Enter en kies het 
volgende tabblad Verzenden 
meetwaarden. 
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De Verzenden meetwaarden 
zijn cijfers uit de onderzoeken.  
 

  
 
Kies alles selecteren en 
bevestig door onderaan de 

pagina Enter te kiezen. 
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De Verzenden onderzoeken  zijn 
de samenvattingen ( afronding 
consult) van alle onderzoeken die 
verzonden kunnen worden als  
vrije tekst:  

- Kies bij meetwaarden 
voor alles selecteren 
MEDLAB 

- Kies bij vrije tekst voor 
alles selecteren MEDVRY 
afronding consult 

 
LET OP: heeft u een OZIS 
koppeling kies dan alleen bij de 
onderzoeken van ouderenzorg de 
bovenstaande opties en laat de 
anderen op OZIS staan  
 
(OZIS werkt voor ouderenzorg 
pas vanaf zomer 2015)  
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Nieuwe Patiënt   

 
 

 

Diamuraal kan bij de start patiënten invoeren 
 
Bedenk van te voren goed waar je Portavita 
voor wilt gebruiken: 
 
Screening 75+: 

- Voer alleen de 75+ in waar een 
vermoeden op kwetsbaarheid is 

- Gebruik GFI om de mate van 
kwetsbaarheid vast te stellen 

- Niet kwetsbaar: staken behandeling 
- Geef bij patientnr aan: (niet) kwetsbaar  

 
Kwetsbare ouderen: 

- Gebruik Trazag startdocument of 
Easycare als overzicht 

- Geef duidelijk aan wie Regiehouder is in 
Memo (wijkverpleging of huisarts) 

- Indien wijkverpleging vraag dan 
“Consult” aan voor het zorgplan 

- Indien huisarts maak dan individueel 
zorgplan 

 
MDO: 

- Vul minimaal Trazag  tartdocument of 
Easycare in 

- Stuur alle deelnemers een aanvraag 
voor “Consult” 

- Maak samen in MDO een zorgplan 
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TraZAG startdocument 
 

 
 
 

 De TRAZAG startdocument (of Easycare) is 
de standaardcontrole. Vul deze eenmalig 
helemaal in en bij wijzigingen of als 
voortgangsrapportage  alleen datgene dat 
veranderd.   
 
Klik op samenvatting om te zien welke 
andere vragenlijsten er geadviseerd 
worden. Deze samenvatting wordt 
verzonden naar het HIS en recente TRAZAG 
startdocument staat in het monitorscherm 
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Easycare 
 

 
 

 

De Easycare methode is meer beschrijvend en biedt 
de mogelijkheid om een PDF toe te voegen.  
 
LET OP: 
Alleen de tekst in afronding consult wordt 
verzonden naar het HIS. 
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Aanvragen Consult derden 
 

 

 

Vraag aan de (mantelzorger) van de 
patiënt toestemming voor het gebruik 
van het dossier door derden 
 
Zorg dat het dossier gevuld is met 
relevante informatie. 
 
Om derden toegang te geven tot het 
dossier en/of een vraag te stellen, 
gebruik dan AANVRAGEN, CONSULT.   
 
Derden hebben ook de mogelijkheid om 
een PDF (bv. van een zorgplan) toe te 
voegen. 
 
Indien er professionals zijn die nog niet 
zijn aangesloten, laat hen dan contact 
opnemen met Diamuraal en wij zorgen 
verdere uitleg en een account. 
 
. 
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Monitor  

 
 

 

 
De toelichting die bij de controles is 
ingevoerd komt in het Monitorscherm te 
staan bij het tabblad Behandeling  
 
 
Gebruik het memoscherm voor conclusies 
en/of het veld van patiëntnr. via “Wijzig 
Patiëntgegevens”. Dit laatste is zichtbaar in 
de patientenlijst, waardoor er overzicht komt 
in het aantal kwetsbare ouderen in de 
praktijk. 
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In Monitor staan bij de tab TraZAG of 
EasyCare de meest recente antwoorden 

In Monitor staan bij de tab Lich. Onderzoek 
en laboratorium de meetwaarden van de 
andere ketens zoals DM of CVRM en COPD.  
 
Deze waarden zijn ook los in te vullen via de 
index. 
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Individueel Zorgplan   
 
 
 

 
  

Het individueel zorgplan is alleen te openen 
voor derden als de huisarts of POH als 
minimaal één doel heeft aangemaakt.  
 
U kunt een nieuw probleem invullen of een 
probleem wijzigen door op het probleem te 
klikken en dan verschijnt er een rood kruis en 
melding voor aanpassen.  
 
LET OP: Helaas wordt het individueel 
zorgplan niet naar het HIS verzonden. 
 
Tip: Ctrl+printscreen>paint/word>printen en 
scannen in HIS 
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Nieuw probleem invoeren 
 

De rode velden zijn verplicht  
 
De evaluatiedatum wordt (binnenkort) 
gekoppeld aan een item in de werklijst. Dus 
geef hier duidelijk aan wanneer een controle 
of MDO opnieuw nodig is. 
 
Kies hier (indien van toepassing) 
polyfarmacie als probleem. 
 
De patiënt (of mantelzorger) kan dit plan 
thuis ook inzien! 
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Staak behandeling/inzage patiënt medebehandelaar 
 

 

 

 
 

De tab Behandelplan zit bij 
ouderenzorg beneden bij de EPD 
Algemeen.  
Wanneer de patiënt niet 
kwetsbaar blijkt te zijn, staak het 
dossier dan. Indien er later alsnog 
sprake is van kwetsbaarheid, kan 
de patiënt weer worden 

aangemeld.  

Indien het contact tussen de 
patiënt en derden beëindigt, 
moet ook de inzagemogelijkheid 
in het dossier beëindigd worden. 
 
Klik in het dossier op 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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