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Handleiding VitalHealth GGZ ketenpartners 
 

Inloggen 
U heeft via de mail inloggegevens ontvangen voor VitalHealth. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord 

kunt u inloggen via de volgende link: huisartseneemland1.vitalhealthsoftware.com 

Heeft u geen inloggegevens dan kunt u contact opnemen met Huisartsen Eemland (0900-5552288 of 

info@huisartseneemland.nl) 

 

Email notificatie instellen 

Klik rechtsboven op uw naam. Kies hierna voor ‘’Profiel’’. 

In het profiel kunt u uw gegevens wijzigen en instellen 

wanneer u e-mailalerts wilt ontvangen. Zodra u dit instelt 

ontvangt u een e-mail wanneer er een consultatie of 

bericht door POH-GGZ of huisarts via VitalHealth is 

gestuurd. Let op het e-mailadres is hoofdlettergevoelig. 

 

Consultatie/ verwijzing  

Zodra er een consultatie in VitalHealth klaarstaat ziet u de 

patiënt in VitalHealth staan. De status van de consultatie 

staat zolang u deze niet geaccepteerd heeft op ‘’openstaand’’. 

 

Om het dossier van de patiënt te openen klikt u dubbel op de naam van de patiënt. 

 

 

Vervolgens krijgt u de vraag of u de patiënt ‘’in 
behandeling’’ wilt nemen. Als u de consultatie direct in 
behandeling wilt nemen kies dan voor JA. 
 
Wilt u eerst de vraagstelling van de POHGGZ of huisarts 
inzien voordat u de patiënt in behandeling neemt kies dan 
voor NEE. 
 
Kiest u voor ‘’nee’’ dan opent het dossier en kunt u na het inzien van vraagstelling en dossier de patiënt de 
alsnog ‘’in behandeling’’ nemen door te gaan werken in het dossier. Wilt u de consultatie niet in 
behandeling nemen dan klikt u op ‘’consultatie afronden’’ 
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Dossier 
In het dossier van de patiënt ziet u alle beschikbare (relevante) informatie van de patiënt. Hieronder worden 

verschillende kopjes uit het dossier uitgelegd. 

‘’Consultatie informatie‘’ Hier vind u informatie van de huisartsenpraktijk, vraagstelling en datum. Vanaf 
deze datum gaan de twee weken in voor het beantwoorden of inplannen van een consultatie. 
 
‘’Meetwaardes’’ Onder de tab meetwaardes staan de relevante vragen uit de intake van de POHGGZ. 
 
‘’Medicatie, probleem/episodelijst, journaal’’ Deze tabs staan in connectie met het huisartsensysteem. 
Wordt in het huisartsensystem de medicatie aangepast dan is het ook zichtbaar in VitalHealth. In de 
journaalregels wordt  doorgaans verslaglegging gedaan van de gesprekken die de pohggz reeds met de 
patient heeft gevoerd. 
 
‘’Vragenlijsten’’ Als de patiënt een 
vragenlijst heeft ingevuld vind u onder 
deze tab de resultaten. Wilt u meer 
resultaten van de vragenlijst inzien, 
open dan eerst de betreffende 
vragenlijst door hierop te 
dubbelklikken en kies dan voor 
‘’antwoorden vragenlijst inzien’’. Er 
opent een nieuw scherm waar 
uitgebreide scores te zien zijn. 
 
‘’Berichten’’ Hier staan berichten die u 
heeft ontvangen over de patiënt. Door 
op het + teken te klikken kunt u zelf 
berichten naar de medewerkers uit 
het zorgteam sturen. 
Via het envelopje boven in het scherm kunt u berichten aan alle POHGGZ, huisartsen en ketenpartners 
sturen. Let op! Binnen de huisartsenpraktijk werkt alleen de POHGGZ in VitalHealth. 
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Melden van een afspraak met patiënt 
Als een huisartsenpraktijk een F2F consultatie bij u heeft aangevraagd en u heeft de consultatie ‘’in 

behandeling’’ genomen maakt u (of de huisartsenpraktijk) een afspraak met de patiënt. In de tab 

‘’Antwoorden’’ kunt u via het + teken een bericht aan de huisartsenpraktijk sturen. Het veld ‘’kort bericht 

voor huisarts’’ wordt direct naar het huisartsensysteem gestuurd. In dit veld schrijft u wanneer de 

afspraak met patiënt is gemaakt. In het veld “Verslag voor POH” kunt u eventueel extra uitleg of een 

antwoord op de vraagstelling van de POH sturen. 

 

 

 

Consultatievraag beantwoorden 
Antwoord op de vraag van de POHGGZ of huisarts kunt u sturen via de tab ‘’Antwoorden’’ een nieuw 

bericht stelt u op door het + teken te klikken. 

In het ‘’kort bericht voor huisarts’’ schrijft u kort de informatie die ook voor de huisarts relevant is (max 

200 tekens). Dit bericht wordt naar het huisartsensysteem gestuurd. Eventueel kunt u een uitgebreider 

verslag kwijt in het veld ‘’verslag voor POH’’. Dit verslag wordt alleen naar VitalHealth verstuurd en zal 

enkel door de POHGGZ gelezen worden. 

Declaratie 

In de tab ‘’declaratie’’ geeft u aan hoelang u bent bezig geweest. Eventueel kan dit (in overleg met de 

huisartsenpraktijk) afwijken van de standaard. Via het + teken kunt u een nieuwe declaratie aanmaken. 

Door op bewaren te klikken slaat u de declaratie op. Let op! Betalingen worden aan de hand van de 

declaraties die u hier invult gedaan. 
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Consultatie afronden 
Een consultatie rond u af door op ‘’consultatie afronden’’ te klikken. Kies dan de reden voor het 

beëindigen van de consultatie. Hierna ontvang de huisartsenpraktijk een bericht dat de consultatie is 

afgerond. 

 
 

Financieel beheer 

In het home scherm vind u de knop ‘’financieel beheer’’. 

Onder deze tab vind u alle declaraties die door uw 

organisatie gedaan zijn. Na elk kwartaal worden de 

consultaties verwerkt door Huisartsen Eemland. In dit 

overzicht ziet u de status van de declaratie (open, 

afgewezen, afgerond) en het bedrag wat er uitbetaald is. 

 
Let op! Er worden geen overzichten per e-mail naar u 
gestuurd.  
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Betalingsspecificatie 
 

Nadat u in het home scherm op financieel beheer heeft 

geklikt, klikt u in het volgende scherm op ‘’afgeronde 

uitbetalingen’’. 

In dit scherm kunt u de betaling controleren door dubbel 
te klikken op de afgeronde uitbetalingen of een 
betalingsspecificatie inzien door rechts op het PDF icoon te 
klikken. 
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