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    Sneltoetsen en keuzevelden 

 

 

Tab De plaats van de cursor 1 positie vooruit 

Shift + Tab De plaats van de cursor 1 positie terug  

Alt + Tab Wisselen tussen verschillende vensters of programma’s in Windows (handig bij kopieerwerk) 

F11 Maximaal leesvenster zonder navigatieknoppen in Internet Explorer (nogmaals F11 voor normale 

weergave) 

F5 Vernieuwt het scherm, dit kan werken wanneer een scherm blijft “hangen” of bij inlogproblemen. 
Reeds ingevoerde gegevens worden echter NIET opnieuw geladen. 

 

 In plaats van op de knop Enter te klikken kun je (in bijna alle velden) ook de Enter-toets gebruiken. 
 
 De datum kan ingevoerd worden zonder koppelteken dus bijvoorbeeld: 120977 wordt na Tab of Enter automatisch 12-09-1977. 

 
 Bij een datum kunt u ook letters gebruiken zoals v (vandaag), m (morgen), -1 (gisteren) ,10d (over tien dagen) enz. 
 
 In veel keuzevelden volstaat het intypen van bijv. r voor rechts, n voor nee enz. De keuzeletter wordt onderstreept weergegeven. 

 
 Gebruik indien mogelijk de navigatieteksten in het scherm, het gebruik van de pijltjestoetsen in de internetbrowser kan resulteren in een foutmelding.  

 
 In alle werklijsten, op de homepage en in het dossier van de patiënt, worden in de toekomst geplande activiteiten zichtbaar door een vinkje te zetten bij: Toon in de 

toekomst geplande activiteiten.  
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Inloggen en de Homepage 
 

    

 

  

Open de internetbrowser en ga naar de 
website: 

www.portavita.eu 
 

  
 

De Homepage geeft toegang tot de 
hoofdfuncties.  
 
Afhankelijk van de gebruikersrechten ziet 
u een aantal functies in verschillende 
kolommen en ketens. 
 

Wachtwoord vergeten?  
Klik op ‘Hulp bij inloggen’ en vink optie (A) 
aan. U krijgt de inloginstructies in uw 
mailbox.  

!! Internetbrowser 
Gebruik alleen Internet Explorer, Firefox of 
Chrome. In Safari (Apple) en Microsoft 
Edge worden sommige vakjes niet 
weergegeven.  
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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 Consult Specialist 
ouderengeneeskunde 
 
Klik op Verwerken aanvraag Consult 
Specialist ouderengeneeskunde 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 het Consult Specialist 
ouderengeneeskunde wilt uitvoeren voor deze 
patiënt of niet. 

Om de aanvraag te beantwoorden, kiest u Ja en OK, 
naar invoeren of OK, naar patiëntmonitor gevolgd 
door Enter (pag.9).  
 
!! Vermijd de knop: ‘OK, ga plannen’.  
 
Zodra u deze patiënt heeft geaccepteerd, wordt 
deze patiënt toegevoegd aan de patiënten lijst 
Medehandelaar   
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Patiënt Zoeken 
 

 

       

Om het dossier te openen van een 
patiënt waarbij u al eerder een 
consult heeft gedaan, klik in de 
Homepage op Medebehandelaar. 
 
!! De lijst lijkt leeg. Klik op het vinkje 
‘Toon lijst direct’. 
 

 
 
Indien de patiënt hier niet staat, 
check dan de Werklijst.  
 
Indien de patiënt hier ook niet staat, 
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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Reeds gepauzeerde aanvraag 

 
 

 

Een reeds gepauzeerde aanvraag 
vindt u in de Werklijst alle 
activiteiten. De persoon die de 
aanvraag gepauzeerd heeft is de 
enige die het weer kan openen. 
Mocht hierdoor een probleem 
ontstaan, neem dan contact op 
met de helpdesk van Huisartsen 
Eemland. 
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Patiëntendossier: het beginscherm 
 
 

 
 

 

 

In het dossier staan in de bovenbalk de 
hoofdbehandelaar en de casemanager 
vermeld. Bovenaan vindt u een rij met 
tabbladen. Hier kunt u de resultaten en 
waardes van de onderzoeken 
terugvinden (bloeddruk, alcohol). 
Sommige gegevens worden direct uit het 
Huisartsen Informatie Systeem (HIS) 
gehaald. 
 
Aan de linkerzijde staan de kopjes 
Behandeling en Onderzoeken. 
Behandeling: 

- Bij Individuele zorgplanning staan 
de doelen en evaluaties 

- Bij Monitor staat een overzicht 
van alle consulten, onderzoeken 
en medicatie 

Onderzoeken (waaronder consulten): 
- GFI 
- Consult wijkverpleegkundige 
- Etc. 

 
Via Alle onderzoeken heeft u toegang tot 
alle onderzoeken.  
 
Een patiënt (of mantelzorger) kan een 
inlogmogelijkheid aanvragen voor inzage 
in het dossier van Portavita. Hiermee 
worden alle ingevulde onderzoeken en 
zorgplanning zichtbaar. Bovenin staat 
een pictogram van een computer; een 
rood kruis erdoor betekent dat de 
patiënt geen inlogmogelijkheid heeft. 
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Monitor  
 
 

  

OZIS Med geeft medicatie weer vanuit het 
HIS, OZIS meting de meetwaarden.  
 
Met de huisartsenpraktijk kunnen 
afspraken gemaakt worden over het 
invullen van de behandelhistorie, memo en 
leefsituatie.  
 
!! Deze velden worden NIET naar  het 
Huisartsen Informatie Systeem (HIS) 
verzonden, dus vermeld hier geen nieuwe 
informatie die in het HIS hoort te staan. 
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GFI invoeren 
 
 

 
De GFI kan gebruikt worden om te 
bepalen of iemand kwetsbaar is. De 
casemanager of POH vult deze in.  
 
De uitslag en de samenvatting wordt 
verzonden naar het HIS. 
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Consult Specialist ouderengeneeskunde invoeren 
 

 

!! Vul niets in bij het veld Verslag, 
maar bij het veld Conclusie! Het veld 
Conclusie wordt doorgestuurd naar het 
HIS. 
 
Hier kunt u ook een verslag in PDF 
toevoegen. 
 
!! Let op: de patiënt kan dit inzien! 
 
Kies tot slot voor OK, terug naar 
overzicht om verder in het dossier van 
de patiënt te kijken. 
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Index 
 

 
  

Via Alle onderzoeken komt u bij alle 
onderzoeken die in Portavita 
beschikbaar zijn.  
 
U kunt zo bijvoorbeeld bij Bloeddruk 
(géén Bloeddruk 24 uur) de 
bloeddruk invoeren.  
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Medicatie in Monitorscherm 
 

Klik in het monitor scherm op de tab  
OZIS MED 
 
Portavita maakt verbinding met het 
Huisartsen Informatie Systeem (HIS) en 
dan verschijnt de medicatie die 
voorgeschreven is. 

 

!! Deze knop Medicatie NIET 
gebruiken. Als er medicatie in staat 
dan is dit niet actueel of alleen 
voor een bepaalde keten (DM, 
CVRM of COPD)  
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Individueel Zorgplan   
 

 

  

Het individueel zorgplan is alleen 
te openen als de huisarts of POH 
al minimaal één doel heeft 
aangemaakt.  
 
Indien gewenst kan er een nieuw 
probleem aangemaakt worden of 
een probleem wijzigen door op 
Nieuw probleem te klikken. 
Maak hierover afspraken met de 
huisartsenpraktijk, die 
verantwoordelijk is voor dit 
individuele zorgplan. 
 
De patiënt (of mantelzorger) kan 
dit plan thuis ook inzien!  
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Berichten versturen 
  

 

 

  

Het is mogelijk om binnen 
Portavita een bericht te versturen 
naar anderen:  

- de huisarts  
- een andere organisatie  

(niet naar een specifiek 
persoon) 

- de patiënt 
 
!! Een bericht wordt niet verstuurd 
naar het Huisartsen informatie 
systeem en een patiënt heeft geen 
inzage in berichten tussen 
zorgverleners. 
 
!! Een bericht versturen kan via 
het dossier van een patiënt.  
Maar ook via het Home-scherm, 
los van een bepaald 
patiëntendossier.  
Ontvangen berichten lezen kan via 
het dossier en via de mailbox op 
het Home-scherm.  
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Berichten ontvangen 
 
 

 

 

  
Als er een bericht wordt ontvangen, 
wordt er, net als bij een nieuwe 
aanvraag op de werklijst, een 
mailtje gestuurd naar het alert 
mailadres.  
Ongelezen berichten worden 
aangekondigd op het Home-scherm 
na het inloggen.  
 
U kunt het bericht openen via 
mailbox. 
 
Via mailbox kunnen er ook 
berichten worden gestuurd die niet 
aan een patiëntendossier 
gekoppeld zijn. 
Met alle hulpverleners die in 
Portavita staan kan op deze manier 
beveiligd gecommuniceerd worden. 
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Beëindigen behandeling/inzage patiënt medebehandelaar 
 

 
 
 
 
 
 
  

Wanneer het contact tussen de 
zorgverlener en de patiënt 
beëindigd is, moet ook de 
inzagemogelijkheid in het dossier 
beëindigd worden. 
Kies Behandelplan, de tab 
Behandelende organisaties  en 
Wijzig toegangsrechten. 
 
Klik onder Huidige blokkades voor 
organisaties voor Toevoegen 
blokkade. 
 
Via het vraagteken is uw 
organisatie op te zoeken. Kies de 
praktijk, vul de Datum vanaf in en 
de Reden blokkade. Kies een 
vervolgactie gevolgd door Enter 
om de blokkade te bevestigen. 
 
Een blokkade kan ook op 
persoonsniveau worden 
toegevoegd, bijvoorbeeld als een 
patiënt maar voor één arts 
binnen een praktijk toestemming 
geeft om het dossier in te zien. 
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Kom je er na het lezen niet uit dan zijn er nog wat mogelijkheden: 
 

1. Bel Huisartsen Eemland, de helpdesk is elke werkdag van 8-17 bereikbaar en kan vaak snel antwoord geven: 0900-5552288 
2. Op de website www.huisartseneemland.nl > Zorgverleners > Ouderenzorg staat de handleiding en het zorgprogramma ouderenzorg. 
3. Veel POH’s kunnen je vraag beantwoorden. 

 
 
 
 
 
  

http://www.huisartseneemland.nl/

