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Nieuwe Aanvraag (1)

Een nieuwe aanvraag komt binnen op
de Werklijst alle activiteiten
Als vanuit de huisartsenpraktijk een
aanvraag gedaan wordt, wordt er een
email-alert gestuurd naar een
opgegeven emailadres. Dit is een
signaal om in te loggen en in Werklijst
alle activiteiten te kijken.
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Nieuwe Aanvraag (2)

Nieuwe aanvragen hebben de tekst:
Verwerken aanvraag Tussentijdse controle
Klik op Verwerken aanvraag Tussentijdse
controle om de behandeling te starten of af
te wijzen.
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Nieuwe Aanvraag (3)
Na de keuze voor Invoeren verschijnt de invullijst.
Wilt u de aanvraag toch (nog) niet verwerken, dan
heeft u bovenin verschillende opties:
Doorgeven: aan een collega om af te ronden (als u
nog niet zo handig bent in Portavita, nog niet
gebruiken)
Pauzeren: tussentijds opslaan (let op dat collega’s
deze niet kunnen openen)
Vrijgeven: annuleren en niet opslaan maar ook niet
afsluiten (terugplaatsen op de werklijst). Ook door
anderen af te ronden.
Hier geeft u aan of u de Tussentijdse controle wilt
uitvoeren voor deze patiënt of niet.

Om de aanvraag uit te voeren en de gegevens in te
vullen, kiest u Ja en OK, naar invoeren of OK, naar
patiëntmonitor gevolgd door Enter.
!! Vermijd de knop: ‘OK, ga plannen’.
Zodra u iets van de werklist van een patiënt heeft
geaccepteerd, wordt deze patiënt toegevoegd aan
de patiëntenlijst Medehandelaar, die te vinden is op
de Home-pagina. U houdt toegang tot die dossiers.
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Invoeren glucosecurve

Om glucosewaarden in te voeren moet eerst
een vinkje worden gezet.
Klik na het invullen van de waarden en
eventuele andere informatie onderin op
Samenvatting. De informatie in de SOEPvelden wordt naar het His gestuurd wordt.
Alle ingevoerde informatie, dus ook wat niet
naar het His gaat, blijft in Portavita zichtbaar.
Kies een vervolgactie en Enter om het op te
slaan.
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Patiënt Zoeken

Het is ook mogelijk om een curve in
te voeren van een patiënt waarvoor
u al eerder iets in het dossier gezet
heeft, dus zonder dat er specifiek
een aanvraag gedaan wordt.
Om het dossier op te zoeken en te
openen klik op de Homepage op
Medebehandelaar.
!! De lijst lijkt leeg. Klik op het vinkje
‘Toon lijst direct’.

Zoek op naam of geboortedatum en
klik op de naam om het dossier te
openen
Als u de naam van de patiënt niet
kunt vinden in deze lijst en niet in de
werklijst, neem dan contact op met
de huisarts/POH. U krijgt pas
toegang tot een dossier als de
huisarts/POH een aanvraag doet.
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Tussentijdse controle

Om historische waarden te
bekijken of om nieuwe
glucosewaarden in te voeren kies
het tabblad Diabetes en de
Tussentijdse controle.
Een historische controle bekijken
kan door op de blauwe tekst te
klikken.
Het invoeren gaat verder als op
pagina 6.
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Nog vragen
1.
2.
3.

Bel Huisartsen Eemland, de helpdesk is elke werkdag van 8-17 bereikbaar en kan vaak snel antwoord geven: 0900-5552288
Op de website www.huisartseneemland.nl > Zorgverleners > Ouderenzorg staan veelgestelde vragen en antwoorden en instructiefilmpjes.
Veel POH’s kunnen je vraag beantwoorden
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