
 
 
Beste wijkverpleegkundigen en POH’s, 
 
Intussen worden er door de POH’s patiënten ingevoerd in Portavita, wijkverpleegkundigen leveren 
lijstjes aan met 75-plussers en zijn er MDO’s gepland. 
Het werken met het zorgprogramma en gebruik van Portavita roept ook vragen op. 
Hieronder een aantal antwoorden. 
 
Welk thuiszorgteam bij welke patiënt? 
Voor POH’s is het niet altijd makkelijk om te achterhalen welk thuiszorgteam zorg levert aan de 
patiënt. Om dit te vergemakkelijken is het handig om altijd eerst contact op te nemen met de 
wijkverpleegkundige die werkt in de wijk waar de praktijk staat. Zij weet (van haar organisatie) wie bij 
welk thuiszorgteam in zorg is. (Beweging 3.0 heeft voor het eerste contact een lijst met 
contactpersonen, meestal de wijkverpleegkundige die werkt in de wijk waar de praktijk staat) 
Het is overigens niet de bedoeling dat deze wijkverpleegkundige alle MDO’s doet. 
MDO’s worden gedaan door de wijkverpleegkundige van het team waar de patiënt daadwerkelijk in 
zorg is. 
 
Wat te doen als een consult aanvraag naar het verkeerde team gestuurd is? 
Als er een aanvraag voor consult naar het verkeerde thuiszorgteam gestuurd is dan kan de 
wijkverpleegkundige er voor kiezen het consult niet uit te voeren. 
Dat gaat zo: 
Als er op de werklijst een patiënt staat, klik op ‘verwerken aanvraag consult’. 
Vervolgens wordt gevraagd of ‘u de verantwoordelijkheid op u neemt om het consult uit te voeren’. 
Kies: ‘nee’, en vul reden in, bv u kent de patiënt niet of u geeft de naam van het thuiszorgteam waar 
de patiënt wel in zorg is. 
 
Er is ook een filmpje waarin dit uitgelegd wordt, zie filmpje met de naam ‘patiënt accepteren’. 
https://www.diamuraal.nl/zorgverleners/ouderenzorg/portavita-handleidingen-ouderenzorgen 
handleidingen/ 
 
Verbeteringen Portavita 
Aan Portavita wordt nog steeds gewerkt om het programma te verbeteren. 
Vanaf deze week is het mogelijk de casemanager in te voeren: door de POH via aanmeldscherm en te 
wijzigen via ‘behandelplan’. 
De POH heeft nu een eigen controle die ingevoerd kan worden. Hierop kan de anamnese, lichamelijk 
onderzoek, co-morbiditeit en ZZP indicatie ingevuld worden. 
Wijkverpleegkundigen en SO hebben een eigen consult gekregen, om consult aan te vragen maar ook 
om consult in te voeren: zie in de linker balk. 
 
Wie ziet wat in Portavita ouderenzorg? 
Wijkverpleegkundigen, SO en POH zien hetzelfde in Portavita ouderenzorg. 
 
Wat ziet de patiënt in het digitaal logboek? 
De patiënt kan via digitaal logboek ook in zijn Portavita dossier kijken. De POH heeft een formulier 
om dit aan te vragen. 

https://www.diamuraal.nl/zorgverleners/ouderenzorg/portavita-handleidingen-ouderenzorgen%20handleidingen/
https://www.diamuraal.nl/zorgverleners/ouderenzorg/portavita-handleidingen-ouderenzorgen%20handleidingen/


Als je eens wilt zien wat de patiënt te zien krijgt als hij/zij inlogt, dan kan dat de volgende link: 
https://www.digitaallogboek.nl/, zowel gebruikersnaam als wachtwoord is: arend1931 
 
Invoeren behandelhistorie in monitor 
Registreer zo min mogelijk direct in het monitorscherm; dit gaat niet naar het HIS 
(huisartsendossier). De samenvattingen van alle controles gaan wel naar het HIS als bericht bij 
digitale post.  
Berichten worden ook niet verzonden naar het HIS (wel zichtbaar in monitorscherm). Is verstandig 
om te gebruiken om bijvoorbeeld een afspraak te maken met elkaar maar niet om inhoudelijke 
informatie te delen. 
Gebruik voor rapportage zoveel mogelijk het samenvattingsveld van een controle. 
 
Folder zorgprogramma 
Er is een patiëntenfolder gemaakt waarin het zorgprogramma wordt toegelicht. 
Daarmee geef je informatie over het zorgprogramma, waarmee hij/zij weet dat er gegevens gedeeld 
kunnen worden met wijkverpleegkundigen en specialist ouderengeneeskunde. De 
huisartsenpraktijken hebben deze folders. De POH is verantwoordelijk dat er toestemming gevraagd 
wordt en om dit te noteren in het dossier. Het is aan de POH’s en wijkverpleegkundigen om met 
elkaar te regelen wie deze folder aan de patiënt geeft. 
 
OZIS  
De OZIS verbinding geeft de WVK en SO op een snelle manier toegang tot een deel van de gegevens 
uit het HIS.  Bijvoorbeeld welke medicatie afgegeven is, welke diagnoses en episodes er gesteld zijn, 
en welke meetwaarden bekend zijn. 
 
SO 
Specialisten ouderenzorg zijn in dienst van organisaties die ook thuiszorg leveren. Zij zijn ingedeeld 
per regio en kunnen ook ingeschakeld worden voor alle kwetsbare ouderen, ongeacht van wie zij 
thuiszorg ontvangen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Marieke de Korte 
Projectmedewerker Ouderenzorg 
Stichting Diamuraal 
info@diamuraal.nl 
0900-5552288 
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