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Beste wijkverpleegkundigen en POH’s, 
 
 
Er wordt nu 2,5 maanden gewerkt met het zorgprogramma kwetsbare ouderen. 
Thuiszorgteams van Amaris, Beweging 3.0, Buurtzorg, Centraalzorg, Curadomi, HDS, Icare, Lyvore, 
Privazorg en Vitras en ongeveer 50 huisartsenpraktijken werken samen in Portavita.  
Met RST en Thuiszorg van Oranje heeft Diamuraal contact gezocht maar dit heeft nog niet geleid tot 
samenwerking in het zorgprogramma met Portavita. 
(je kunt overigens rustig met elkaar samenwerken, ook zonder Portavita, alleen dan is de 
communicatie zonder beveiligde ICT en het delen van het zorgleefplan en zorgbehandelplan lastiger) 
Er zijn MDO’s gevoerd en in de komende maanden zijn er nog meer MDO’s gepland.  
Mochten Thuiszorgteams of POH’s willen samenwerken maar lukt het om wat voor reden niet om 
elkaar te bereiken: laat het me weten dan kan ik kijken wat ik kan doen. 
De eerste geluiden zijn dat de samenwerking verbeterd. 
 
Portavita 
Op 1 augustus waren er 751 patiënten geïncludeerd in Portavita. 
Het werken in Portavita kan soms lastig zijn, met name voor de wijkverpleegkundigen die voor het 
eerst in Portavita werken. 
Wat tips: 

 Laat je niet in verwarring brengen door de vele knoppen en informatie. Je hoeft niet met elk 
scherm iets. Richt je eerst op de consult in de werklijst en berichten functie, en ga vervolgens 
altijd eerst naar ‘monitor’. 

 De patiëntenlijst van de POH=Ouderenzorg is anders dan de patiëntenlijst van de 
wijkverpleegkundigen= medebehandelaar 

 Kijk eens naar individueel zorgplan en wat er onder de OZIS knoppen zit. 

 Op www.diamuraal.nl>ouderenzorg vind je filmpjes van de meest voorkomende functies en 
een handleiding. Er staan ook ‘veel gestelde vragen door/voor wijkverpleegkundigen’. 

 Kom je er niet uit, bel naar kantoor Diamuraal 0900-5552288 
 
Verbeteringen Portavita 
Er wordt nog steeds gewerkt om Portavita te verbeteren. 
Vanaf deze week; 

 Er is een knop ‘print’ om het individueel zorgbehandelplan te kunnen printen. 

 In het individueel zorgbehandelplan is het mogelijk om een evaluatie te plannen bij actie. Het 
komt dan op de uitvoerdatum op de eigen werklijst of die van een ander.  
 

Email alert 
SO’s en thuiszorgteams ontvangen een e-mailalert in hun postvak als er een nieuwe aanvraag in 
Portavita voor hen is. 
Als je team geen email alert ontvangt; geef dit even door aan Diamuraal: 0900-5552288. 
 
 



Toegang voor wijkverpleegkundige 
De wijkverpleegkundige kan alleen in een dossier als door de POH een consult aangevraagd is. 
 
Opstarten MDO 
Een aantal POH’s hikt aan tegen de opstart van het zorgprogramma. 
Er zijn nog een paar plekken op de scholing op 15 september, in te schrijven via www. WDHMN.nl. 
Wat tips van de huisartsenpraktijken waar het al loopt: 

 Organiseer een startbijeenkomst met thuiszorg en SO. Om afspraken te maken over hoe te 
beginnen. 

 Begin met het uitnodigen van een wijkverpleegkundige van 1 thuiszorgorganisatie en 
bespreek de gezamenlijke patiënten. Dan heb je het eerste kleine MDO gehad. 

 Vraag ondergetekende een keer langs te komen. 
  
Folder 
Het is belangrijk om de patiënt toestemming te vragen om hem/haar te includeren in het 
zorgprogramma. 
Intussen is de ervaring dat, als de folder zonder toelichting opgestuurd wordt, mensen soms 
schrikken vanwege de veelheid aan informatie en dan niet willen meedoen. 
Terwijl, wanneer er mondeling toelichting gegeven wordt nagenoeg iedereen akkoord gaat. 
POH rapporteert de toestemming in Portavita.  
 
Kan een huisartsenpraktijk ook iemand includeren die jonger is dan 75jaar, of van wie de GFI <4 is? 
Ja, dat kan. Op dit moment gebruiken we de GFI om de mate van kwetsbaarheid vast te stellen, en is 
de leeftijdsgrens 75 omdat dit door de zorgverzekeraar gebruikt wordt om vergoeding vast te stellen. 
(De praktijk ontvangt over 20% van de 75plussers een vergoeding) 
Maar als je vindt dat iemand toch in het zorgprogramma past dan kan je hem/haar includeren. 
Er wordt daar dan geen vergoeding voor gegeven maar zolang je niet meer dan 20% van de 
75plussers geïncludeerd hebt is dat financieel geen probleem. 
 
Valpreventie 
We zijn bezig om te kijken of we valpreventie kunnen inpassen in het zorgprogramma. 
Als je hierover ideeën hebt, laat het weten aan ondergetekende of doe mee in de discussie op 
HAweb. 
 
HAweb 
Er is een forum aangemaakt op HAweb. Het forum is bedoeld voor POH’s die werken, of willen gaan 
werken, met het zorgprogramma kwetsbare ouderen. 
Idee is om informatie te delen over: 
-hoe gaat het werken met het zorgprogramma, wat zijn verbeterpunten 
-hoe werkt Portavita 
-samenwerking met wijkverpleging 
-inhoudelijke onderwerpen over ouderenzorg 
-etc 
Je kunt toegang tot het forum krijgen via ondergetekende. 
Met vriendelijke groet, 
  
Marieke de Korte 
Projectmedewerker Ouderenzorg 
Stichting Diamuraal 
M.dekorte@diamuraal.nl 
info@diamuraal.nl 
0900-5552288 
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