Informatieboekje
werken met het digitaal zorgplan
voor patiënten
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Welkom
Beste meneer/mevrouw,
Uw huisartsenpraktijk en een aantal andere zorgverleners om u heen werken vanaf
nu met een digitaal zorgplan. In dit boekje vindt u meer informatie over het
digitaal zorgplan en hoe het werkt.

Waarom een digitaal zorgplan?
In een zorgplan staan de gemaakte afspraken tussen u (de zorgvrager) en uw zorgverlener.
Door te werken met een zorgplan zijn patiënten, mantelzorgers (een naaste die voor u
zorgt) en zorgverleners onderling beter geïnformeerd over de situatie van u en de gestelde
doelen ten behoeve van uw zorgvraag. Het zorgplan is onderdeel van uw zorgdossier. In uw
zorgdossier staat alle informatie die in de huisartsenpraktijk over u bekend is. Met behulp
van een zorgplan kan de zorg van verschillende zorgverleners beter op elkaar worden
afgestemd en kan er beter worden gereageerd door alle zorgverleners op verbetering of
verslechtering van uw situatie. Digitaal betekend dat het zorgplan via het internet op een
beveiligde website wordt bijgehouden. Zo kan u, uw mantelzorgers en uw zorgverleners uw
zorgplan ten alle tijden inzien.

Figuur 1. De opbouw van uw zorgdossier. Het zorgplan is een onderdeel van uw zorgdossier.

Rollen en verantwoordelijkheden
De volgende mensen werken met het digitaal zorgplan:
U
De informatie in het digitaal zorgplan gaat over u, u mag aangeven als u liever niet heeft
dat bepaalde zorgverleners of naasten uw plan mogen inzien.
Mantelzorger
Als u toestemming heeft gegeven kan de mantelzorger meekijken in uw zorgplan.
Praktijkondersteuner/Wijkverpleegkundige/dementie consulent
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Eén van hen is uw casemanager en beheert het zorgplan. Zij leggen nieuwe afspraken en
doelen vast in uw zorgplan, of passen deze aan. Hij/zij zorgt ervoor dat dit gebeurd in
begrijpbare taal en dat het plan altijd actueel is.

Huisarts/Specialist ouderen geneeskunde
Zij zijn verantwoordelijk voor de medische informatie in het zorgdossier van u en zijn
verantwoordelijk voor een goede afstemming met de andere zorgverleners hierover.

Werkwijze
Het werken met het zorgplan begint met een gesprek tussen u, uw mantelzorger en een
zorgverlener en het zorgplan wordt steeds weer opnieuw besproken. Dat gebeurt in de
volgende stappen:
-

-

Het bijstellen van het totale zorgdossier:
o Na een gesprek of onderzoek wordt uw zorgdossier bijgewerkt, zodat de laatste
informatie erin staat.
Het vastleggen van het zorgplan:
o Vanuit uw zorgvraag worden doelen gesteld en afspraken gemaakt. Uw zorgverlener
zet dit in het zorgplan. Wat er in het zorgplan staat wordt door u en uw
zorgverlener bepaald, en eventueel met uw mantelzorger.
De uitvoering
o Iedereen doet wat er is vastgelegd in het zorgplan. Zorgverleners leggen vast in het
zorgplan wat zij hebben gedaan.
De evaluatie
o Uw zorgverlener kijkt regelmatig (met u en/of uw mantelzorger) hoe het gaat met
het behalen van de doelen en afspraken uit het plan. Dit kunnen zij officieel doen
tijdens een overleg met de andere zorgverleners die bij u zijn betrokken of
informeel door ernaar te vragen bij u, uw mantelzorger of een zorgverlener van u.

Figuur 2. De werkwijze voor het werken met een zorgplan.
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Bekijk uw zorgplan in PortaVita
Als uw zorgverlener met u een zorgplan heeft gemaakt kunt u dit zorgplan bekijken via een website.
Deze website heet Digitaallogboek.

Inloggen in uw digitaal logboek
Om uw digitaal logboek te bekijken gaat u naar de websitewww.digitaallogboek.nl
Vul vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in

Figuur 3. Het beginscherm van www.digitaallogboek.nl. Hier kunt u inloggen om bij uw zorgplan te komen.

Beginscherm/Homepage van uw digitaal logboek
Zodra u inlogt in uw eigen dossier ziet u aan de linkerkant van het scherm bovenaan de
optie “Zorgplan” (zie de rode pijl in figuur 4)
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Figuur 4. Het scherm dat u ziet als u inlogt op 'digitaallogboek' de rode pijl geeft aan waar u het zorgplan
kunt vinden.

Het Individueel Zorgplan
Klik op ‘zorgplan’ u ziet het zorgplan zoals dat door uw zorgverleners is ingevoerd. Op dit
moment kunt u het Zorgplan alleen maar bekijken. Indien u commentaar of aanvullingen
heeft op datgene wat er staat beschreven, kunt u dit aan uw zorgverlener kenbaar maken
door een berichtje te sturen via de website. Deze mogelijkheid wordt verderop nader
toegelicht. Let op het kan even duren voordat uw zorgverlener dit bericht leest, voor
urgente vragen of mededelingen aan uw zorgverlener dient u telefonisch contact op te
nemen.
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Bij het Zorgplan kunt u selecteren welke problemen getoond worden die de laatste 1, 3 of
6 maanden zijn veranderd of het volledige overzicht. Ook kunt u selecteren op actieve
problemen (problemen die er nog steeds zijn) en inactieve problemen (problemen die al
zijn opgelost).
Bij het Zorgplan kunt u per probleem op het +je drukken om uw behandeldoel en
eventueel de acties en evaluaties te zien. (Het eerste probleem ziet u onderstaand al
uitgeklapt)

Figuur 5. Het zorgplan. Klik op de + om te zien wat er bij het probleem beschreven staat.

Opstellen van een bericht
Wanneer u opmerkingen of aanvullingen heeft op datgene wat u aantreft dan kunt u dit
aan uw zorgverlener kenbaar maken door een bericht te sturen via de website. Het kan
even duren voor uw zorgverlener dit bericht leest, stuur dus alleen vragen of
mededelingen die minstens 5 werkdagen kunnen wachten.
Ga op het beginscherm/de homepage naar berichten.
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Figuur 6. Het beginscherm met een rode pijl bij 'berichten', daar kunt u een bericht sturen aan uw
zorgverlener als u aanvullingen of verbeteringen heeft voor uw zorgplan.

Figuur 7. Hier ziet u de berichten die er zijn verstuurd tussen u en uw zorgverlener over uw zorgplan. Via
'opstellen bericht' kunt u een nieuw bericht maken en versturen. Via ‘Archief’ kunt u opgeslagen
berichten bekijken.
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Klik op ‘berichten’. U kunt nu uw berichten in uw inbox zien (berichten die u van uw
zorgverlener ontvangen heeft).
Klik op ‘Opstellen bericht’ om een nieuw bericht te maken.
Klik op ‘Archief’ om oudere opgeslagen berichten te zien.

Extra achtergrond informatie
www.ketenzorgnu.nl
http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijkeproducten/handreikingen/mulditd/#.VjcuUP6FPIU
http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/Handreiking_Kwetsbare_ouderen_Vilans.pdf

Hulp of meer informatie
KetenzorgNU
Helga Koelemij
Mail: h.koelemij@ketenzorgnu.nl
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