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Beste POH’s, 
 
Ondanks de vele werkzaamheden vanwege CVRM worden er gestaag patiënten geïncludeerd in 
Portavita ouderen en vinden er MDO’s plaats. 
 
Individueel zorgbehandelplan 
Er worden steeds meer individuele zorgplannen (IZP) gemaakt, zo’n plan is waar het om draait in de 
ouderenzorg. 
Zo’n IZP moet een overzicht zijn van alles wat van belang is voor de zorg voor de patiënt: 
-wie is ingeschakeld (met naam en telefoonnummer)? 
-hoe is medicatie geregeld en wanneer is/was het polyfarmacieoverleg? 
-is er een levenseinde gesprek gepland/geweest en wat is de uitkomst, bv waar ligt NR verklaring? 
-wat wil de patiënt ten aanzien van de behandeling van zijn aandoening(en)? 
-wie is mantelzorger en wat moet er gebeuren als de mantelzorg wegvalt? 
-etc 
Het IZP hoeft niet meteen 100% af te zijn; het is ook een handig hulp middel om te beschrijven wat 
jij, de huisarts of andere disciplines van plan zijn. Het IZP wordt gemaakt door de POH in 
samenspraak en onder verantwoordelijkheid van de huisarts. De huisarts kan profijt hebben van een 
goed IZP; als alles genoteerd staat is het heel handig om een uitdraai mee te nemen bij visites van 
zo’n IZP. (via printknop in Portavita) De patiënt merkt dat de huisarts alle voor hem gemaakte 
afspraken over zorg kent. 
Zelf merk ik dat het steeds makkelijker wordt om een IZP te maken, oefening baart kunst. Vanaf het 
openen van het dossier begin ik er meteen mee, want een aantal punten weet je meestal wel zo’n 
beetje. Tijdens een visite neem ik zelf ook een uitdraai mee, vul het aan en verwerk het achter mijn 
bureau. Zeker als je doorverwijst naar de wijkverpleging, kunnen zij ook voordeel hebben bij de 
informatie die je al hebt opgeschreven in het zorgbehandelplan.  
 
Verbeteringen Portavita 
Toegevoegd aan Portavita in het individueel zorgbehandelplan (IZP) de mogelijkheid om bij een actie 
ook een organisatie te kiezen. Maar er is ook ruimte voor vrije tekst. Voor ’aanvragen’ verschijnt dan 
de mogelijkheid om de actie te plannen in iemand anders agenda, zolang dit iemand/een organisatie 
is die al bekend is bij Portavita. De aanvraag verloopt zoals je een consult aanvraagt bij een andere 
organisatie. 
 
In Portavita analytics zijn nu een aantal filters opgenomen voor de ouderenzorg, waarbij je cijfers 
krijgt mbt ouderenzorg.  
Kies: ‘Portavita analytics’ en vervolgens op ‘patiënt explorer’. Kies preset (rechts boven) 
‘Ouderenzorg overzicht november’, je kunt nu allerlei data zien waarop er een laatste GFI, IZP en 
consult is gedaan.  
 
Geplande veranderingen de komende tijd: 

 MDO planning  

 Toevoeging rode bollen scherm 

 Beveiligd berichten verkeer los van de patiënt 

 Polyfarmacie 
 
  



Vergoeding ouderenzorg 
Er komen nog regelmatig vragen binnen over de vergoeding van de ouderenzorg. 
De praktijk krijgt een vast bedrag (over 20% van de 75plussers). Ga je meer patiënten includeren dan 
wordt hiervoor geen vergoeding gegeven. Als je minder patiënten hebt geïncludeerd kan je iets 
ruimer patiënten includeren die wel kwetsbaar zijn maar nog geen 75jaar. Het is aan de praktijk hoe 
hier mee om te gaan. 
 
Toegang voor wijkverpleegkundige 
De wijkverpleegkundige kan alleen in een dossier als door de POH een consult aangevraagd is, per 
patiënt. Een veelvoorkomend probleem is dat de wijkverpleegkundige de patiënten niet meer kan 
vinden waarvan zij reeds toegang heeft. Tip die je kunt geven: zij moeten na inloggen in Portavita 
kijken bij patientenlijst ‘medebehandelaar’ en dan een vinkje zetten voor ‘toon lijst direct’. 
 
Ontwikkelingen komende tijd 
We zijn in gesprek met Meander medisch centrum om te kijken of zij kunnen aansluiten bij het 
zorgprogramma. Er is positief op gereageerd. Een goed ingevuld IZP is voor hen van grote waarde als 
één van onze kwetsbare patiënten opgenomen wordt in het ziekenhuis. Alle informatie staat bij 
elkaar en de kans dat de patiënt bv met een andere thuiszorgorganisatie naar huis gaat wordt 
kleiner. 
Er is ook overleg met de gemeente over aansluiting met sociale teams en wijkteams. Omwille van de 
privacy is het nog ingewikkeld om ze direct toegang te geven tot Portavita, maar het zou wel handig 
zijn als we over en weer van elkaar weten of men al betrokken is bij een kwetsbare patiënt. We 
hebben afgesproken dat er een overzicht komt van wijkteams/sociale teams. We onderzoeken of we 
meer kunnen bemiddelen in de wijken om te zorgen dat hulpverleners elkaar gemakkelijker weten te 
vinden en kunnen samenwerken. 
Leuk om te zien dat gemeente en ziekenhuis zo enthousiast zijn om mee te doen met het 
zorgprogramma; in samenwerking met andere zal de waarde van het delen van patiëntgegevens 
meer gaan opleveren. Afspraken/wensen/doelen en behoeftes van de patiënt die met 1 van de 
ketenpartners gemaakt zijn worden gedeeld met andere ketenpartners.  
 
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. 
Ik zet hier artikelen op die relevant zijn voor ouderenzorg, en er staat een link naar een (gratis) e-
learning dementie. Er staan een aantal voorbeelden op van individuele zorgbehandelplannen. 
POH’s hebben zelf ook de mogelijkheid om commentaar te geven, documenten te uploaden, etc. 
Als je nog geen toegang hebt: je kunt toegang via ondergetekende aanvragen. 
 
Input 
Ik stel jullie input op prijs want daarmee kan het zorgprogramma beter worden en echt aansluiten bij 
onze praktijk. Is er behoefte aan scholing, loop je tegen problemen aan in communicatie met 
wijkverpleging: laat het horen via HAweb of per mail aan mij. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Marieke de Korte 
Projectmedewerker Ouderenzorg 
Stichting Diamuraal 
M.dekorte@diamuraal.nl 
info@diamuraal.nl 
0900-5552288 
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