
 
Veel gestelde vragen door/voor wijkverpleegkundigen over Portavita ouderenzorg 

  

Hoe log ik in?  

Ga naar www.portavita.eu, kies ‘Inloggen’, vul je gebruikersnaam en wachtwoord in. Kies 

‘inloggen’.  

  

Wat moet ik doen als ik een email alert heb 

gekregen?   

Log in (zie boven).  

Kies onder taken:                                                                                                              

 ‘alle activiteiten’> ‘werklijst’. 

Of kijk in ‘mailbox’. 

 

Hoe verstuur ik een beveiligde email via Portavita? 

Log in, ga naar ‘mailbox’. Kies aan de linkerkant ‘opstellen’. 

Zet het vinkje bij ‘andere organisatie’. Kies geadresseerde door te klikken op ? 

Selecteer geadresseerde. Vul onderwerp in en type je bericht> ‘versturen’. 

 

Waar vind ik het lijstje met cliënten terug bij wie ik in het dossier kan 

kijken?   
Log in bij Portavita en kies vervolgens ‘medebehandelaar’. Zet vinkje aan in  

‘toon lijst direct’.   

  

Wat moet ik doen als er op mijn werklijst staat ‘verwerken aanvraag consult  

wijkverpleegkundige’?   

 

Kies ‘verwerken aanvraag consult wijkverpleegkundige’ als het inderdaad gaat om een 

cliënt van jou.  

Beantwoord de vraag ‘uitvoeren’ met ‘ja’.  
Kies vervolgactie:  

OK, naar invoeren: je kunt dan direct antwoord versturen, eventueel met een PDF verslag.  

  

Wat moet ik doen als er een aanvraag voor consult naar mijn team gestuurd is van 

een cliënt die wij niet kennen?  

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 je kent de patiënt niet en/of je geeft de naam van het 

thuiszorgteam waar de patiënt wel in zorg is.  

  

http://www.portavita.eu/
http://www.portavita.eu/


 
 

Hoe zie ik nu wie wat gecommuniceerd heeft?  

Kies na inloggen ‘monitor’.  

De rechterkolom ‘behandelhistorie’ is de onderlinge communicatie, 

datgene wat ingevuld is via consult, of via een vragenlijst. Als je alles 

wilt lezen, kies dan ‘raadplegen, toevoegen behandelhistorie’.  

Wat je verstuurt via ‘berichten’ is hier niet zichtbaar.  

Wat je verstuurt via consult, gaat ook naar het huisartsendossier.  

 

Hoe kan ik zien welke medicatie de cliënt krijgt? 

 
Via het tabblad ‘OZIS Med’ kan je zien welke recepten er voorgeschreven zijn door de 

huisarts. 

 

Hoe weet ik wanneer of een cliënt  (of zijn mantelzorger) ook in het dossier kan 

kijken? 

Dat zie je aan de afbeelding van de computer, links boven in het scherm. 

Blauw betekent dat de cliënt of mantelzorg ook toegang heeft, bij een rood kruis is dat niet 

het geval. 

 

Wie ziet wat in Portavita ouderenzorg?  

Wijkverpleegkundigen, SO en POH zien hetzelfde in Portavita 

ouderenzorg.  
De patiënt ziet individueel behandelplan, consulten, uitslagen en medicatie.  

De patiënt of mantelzorg kan ook een bericht sturen, indien hij een aanvraag heeft gedaan 

voor digitaal logboek (Via POH aan te vragen).  

  

Wat kan ik doen als ik er niet uit kom? 
1. Bel of mail Huisartsen Eemland, de helpdesk is elke werkdag van 08.00u-17.00u 

bereikbaar en kan vaak snel antwoord geven: 0900-5552288 of 
info@huisartseneemland.nl (Let op: in de mail mogen geen patiëntgegevens 
vermeld worden!)  

2. Op de website www.huisartseneemland.nl > Zorgverleners > Kwetsbare Ouderen 
staat de uitgebreide handleiding en het zorgprogramma ouderenzorg. 

3. Veel POH’s kunnen je vragen beantwoorden. 
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