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WAAROM EEN DIGITAAL ZORGPLAN? 

In het zorgplan staan de gemaakte afspraken tussen zorgvrager en zorgaanbieder. Door te werken met een 

digitaal zorgplan zijn patiënten, mantelzorgers en zorgverleners onderling beter geïnformeerd over de 

situatie van de patiënt en de gestelde doelen. Het zorgplan is onderdeel van het zorgdossier van de patiënt. 

Met behulp van een digitaal zorgplan kan de zorg van verschillende professionals beter op elkaar worden 

afgestemd en kan er adequater worden gereageerd door alle zorgverleners op verbetering of verslechtering 

van de situatie. Op deze manier werken we samen aan het vergroten van de kwaliteit en doelmatigheid van 

de zorg.  

Figuur 1. De opbouw van het zorgdossier. Het zorgdossier van een patiënt bestaat uit de administratieve gegevens, 

de medische informatie en een zorgplan.  
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ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN  

De volgende mensen zullen met het digitaal zorgplan gaan werken: 

 

PATIËNT 
De patiënt is eigenaar van het plan en bepaalt wie het zorgplan in mag zien. Dit is niet geregeld in het systeem, 

dus moet worden besproken in het gesprek tussen casemanager en patiënt. 

 

PRAKTIJKONDERSTEUNER/WIJKVERPLEEGKUNDIGE/DEMENTIE CONSULENT 
Eén van hen wordt casemanager en zal het zorgplan beheren. Hij/zij legt nieuwe afspraken en doelen vast in 

het zorgplan van de patiënt, of past deze aan. Hij/zij zorgt ervoor dat dit gebeurd in begrijpbare taal en dat het 

plan altijd actueel is. 

 

HUISARTS/SPECIALIST OUDEREN GENEESKUNDE 
Is verantwoordelijk voor de medische informatie in het zorgdossier van de patiënt en is verantwoordelijk voor 

een goede afstemming met de andere zorgprofessionals hierover.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANTELZORGER 
Indien de patiënt toestemming heeft gegeven kan de mantelzorger meekijken in het zorgplan van de patiënt.  

 

 Wat kan welke collega zien? 
De account manager (Helga Koelemij) bepaalt wat een collega in kan zien. 
Standaard bestaat dat uit IZP, LAB, consulten en onderzoeken. Dit kan eventueel uitgebreid 

worden. 
 

 Wat ziet de mantelzorger? Figuur 2 laat zien wat de patiënt en/of mantelzorger ziet na 
inloggen.  

 

 

 

 

Waarom het handig is als de mantelzorger inlogt volgens praktijkondersteuner 

Wieneke: 

 

1. De communicatie met de mantelzorger loopt veel directer en veiliger via Portavita.  

2. Ook scheelt het de POH veel tijd: na een visite of consult zet ik de gegevens in Portavita 

en stuur dan een (veilig) bericht naar de mantelzorger dat ik geweest ben. Zij/hij kan dan 

in digitaal logboek mijn bevindingen lezen. Bijv. dat er die week iemand langskomt om 

bloed te prikken, of dat er iets in de medicatie is veranderd. Anders moest ik altijd bellen, 

wat mij veel tijd kost om mantelzorger te pakken te krijgen en telefoongesprek duurt 

altijd langer. 

3. De mantelzorger kan ook op elk moment een bericht naar mij sturen. Het bericht kan ik 

dan op een rustig moment lezen, en word ik niet gestoord tijdens mijn spreekuur. 
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Figuur 2. Dit is het scherm dat de patiënt 

en/of de mantelzorger ziet als hij/zij 

inlogt. 
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WERKPROCES 

Niet elke zorgverlener heeft dezelfde rechten in Portavita. Het proces tussen zorgverleners ziet er als volgt 

uit:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 1: Hoofdbehandelaar (de huisarts) 

start Individueel zorgplan in Portavita n.a.v. een gesprek met de patiënt. Om dit te kunnen doen zorgt 

hij/zij eerst dat ‘ouderenzorg’ van toepassing is voor deze patiënt in Portavita. 
 

 

Stap 2: In het MDO wordt beslist wie de casemanager 

(praktijkondersteuner/Wijkverpleegkundige/dementie consulent) wordt van de patiënt 
 
 

 

Stap 3: Andere zorgverleners krijgen toegang tot het zorgplan in Portavita,  

doordat de hoofdbehandelaar of casemanager een onderzoek aanvraagt bij hen 
 
 

 

Stap 4a: De case manager 

(praktijkondersteuner, wijkverpleegkundige of 

dementie consulent) legt nieuwe problemen, 

doelen en acties vast in het zorgplan van de 

patiënt, of past deze aan in begrijpelijke taal en 

zorgt dat het plan actueel is. 
 
 

 

Stap 4b: Andere zorgverleners leggen alleen de 

informatie uit onderzoeken vast in Portavita. Let 

op! Deze resultaten zijn te zien onder ‘monitor’, 

niet in het zorgplan.   
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Het werken met het zorgplan vertrekt vanuit de dialoog tussen patiënt, verwant en professional. Door 

cyclisch te werken is er continu aandacht voor de zorgvraag van de patiënt. De stappen zijn als volgt 

gedefinieerd: 

 Het bijstellen van het dossier: 

o Als resultaat van een gesprek, onderzoek of diagnose stelling. Het actualiseren van de 

informatie in het zorgdossier van de patiënt.  

 Het vastleggen van het zorgplan: 

o Vanuit de zorgvraag van de patiënt worden doelen gesteld en afspraken gemaakt. Het 

zorgplan wordt met de patiënt, eventuele mantelzorger en uitvoerende zorgprofessionals 

afgestemd. Let op! De patiënt en mantelzorger kunnen het plan inzien vanuit thuis dus zorg 

dat het plan in begrijpelijke taal is geschreven. 

 De uitvoering 

o Het naleven van de afspraken en toewerken naar de gestelde doelen in samenspraak met 

patiënt en zorgverlener. De uitvoering door de zorgverlener wordt vastgelegd in de vorm 

van rapportage in het zorgplan.  

 De evaluatie 

o    Aandacht voor voortgang van het plan en de situatie van de patiënt. Een evaluatie kan een 

officieel karakter hebben in de vorm van een MDO, maar ook een minder officieel moment 

zijn in de vorm van een telefoontje tussen zorgverleners of met mantelzorger of patiënt.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3. De werkwijze voor het werken met een zorgplan. 

Extra achtergrond informatie 

http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/handreikingen/mulditd/#.VjcuUP6FPIU 

http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/Handreiking_Kwetsbare_ouderen_Vilans.pdf 

TIP! 
Het is niet alleen belangrijk om afspraken te maken over de inhoud van het zorgplan, maar ook over het 

werken met het zorgplan. Leg vast hoe vaak er momenten van afstemming nodig zijn en op welke manier 

die afstemming plaatsvindt. Ook voorbereid zijn op een onverwacht moment of situatie maakt dat de 

samenwerking goed kan blijven verlopen.  

 

http://www.verenso.nl/wat-doen-wij/vakinhoudelijke-producten/handreikingen/mulditd/#.VjcuUP6FPIU
http://www.vilans.nl/docs/vilans/publicaties/Handreiking_Kwetsbare_ouderen_Vilans.pdf
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AANDACHT VOOR DE DIALOOG MET DE PATIЁNT  
 

 

De dialoog tussen patiënt, mantelzorger en zorgprofessional is het vertrekpunt voor het werken met het 

zorgplan. De onderstaande “Handreiking gezamenlijke besluitvorming” beschrijft de onderwerpen van het 

gesprek per stap.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. De onderwerpen van het gesprek per stap. 
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HET ZORGPLAN IN PORTAVITA IN EEN NOTENDOP 

INLOGGEN 
Ga naar: www.portavita.net 

En vul je gebruikersnaam en wachtwoord in.  

 
 
STAP 1A: HOOFBEHANDELAAR MELDT OUDERENZORGPATIËNT AAN  
Hoofdbehandelaar ouderenzorg 

Allereerst is het voor het opvoeren van patiënten belangrijk om te weten welke personen hoofdbehandelaar 

kunnen zijn binnen Ouderenzorg. Personen met de volgende rol kunnen ingesteld worden als 

hoofdbehandelaar:  

 

 Huisarts 
 

In het hoofdmenu van Portavita kunt u net als bij de andere zorgonderdelen via aanmelden patiënt een 

ouderenzorgpatiënt aanmelden. Dit kan alleen vanuit de organisatie van de hoofdbehandelaar.  

 

 

Figuur 5. Klik op aanmelden 

patiënt om een patiënt toe te 

voegen of een programma aan het 

dossier van een al bestaande 

patiënt toe te voegen. 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
Figuur 6. Klik op 'ouderenzorg' om 
dit programma toe te voegen aan 
het dossier van de patiënt 

 

 

 

Vul de geboortedatum en (een deel van) de naam in van de patiënt. Het systeem gaat eerst zoeken naar 

http://www.portavita.net/
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een mogelijk bestaand dossier. 

Wanneer de patiënt al is ingeschreven voor een ander zorgonderdeel, zal dit dossier in onderstaande 

weergave getoond worden. Als dit het juiste dossier is, klikt u op Aanmelden om voor dit dossier 

Ouderenzorg te activeren. 

Wanneer voor de patiënt geen enkel ander dossier bekend is, dan verschijnt alleen de term Aanmelden 

(nieuw) en kunt u een nieuw dossier aanmaken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Hier ziet u een al bestaande patiënt waar u het programma aan kunt koppelen door op 'aanmelden' te    

klikken of u kunt een nieuwe patiënt aanmaken. 

 

STAP 1B: INDIVIDUEEL ZORGPLAN STARTEN 

Als het scherm van de patiënt geopend is klik op ‘individueel zorgplan’ en vervolgens op ‘nieuw probleem’.  

 

 

 

 

    Figuur 8. Klik op 'individueel zorgplan'. Figuur 9. Klik op 'nieuw probleem' om te starten met een plan of om een     

nieuw doel/probleem aan te maken. 
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      Figuur 10. Voer hier het probleem in. Bij 'aard probleem' kunt u uit verschillende problemen kiezen. 

 

 

Voor het individueel zorgplan is een aantal problemen toegevoegd speciaal voor ouderenzorg patiënten. 

Deze zijn te vinden bij aard probleem. 

Het individueel zorgplan wordt vanuit alle zorgonderdelen aangevuld. Het is dus één zorgplan voor alle 

ketens bij elkaar. 

STAP 3: ANDERE ZORGVERLENERS TOEGANG VERLENEN TOT HET ZORGPLAN DOOR HET 

AANVRAGEN VAN EEN ONDERZOEK 

Introductie 

In het algemeen zijn de onderzoeken in Portavita bedoeld om een overzicht te creëren van de problemen 

waarmee ouderen te maken hebben en doelen en acties te formuleren. Tevens kunnen verschillende 

ketenpartners worden betrokken door de verscheidenheid aan Rollen die zijn in te stellen. 

 

Overzicht onderzoeken 

 TraZAG start document 

 EasyCare 

 GFI - Groningen Frailty Indicator 

 HDL Lawton en Brody 

 ADL Barthel Index 

 GARS - Groningen Activity Restriction 

Scale 

 Voeding MNA - Mini Nutritional 

Assessment 

 Get -up and go-t est 

 

 

 Elderly Mobility Scale 

 Medicatiegebruik 

 MMSE - Mini Mental State Examination 

 Geriatric depression 

 Clock drawing -> zie handleiding Portavita 

 DOS - Delirium Observation Screening 

 Consult 

 Indextermen (Consulten (geriater, 

cardioloog), lengte, gewicht, 

bloeddrukken, etc. 
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Vraag op onderstaand scherm het onderzoek aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 11. Vraag hier een onderzoek aan bij een collega of plan een onderzoek voor jezelf. Door een onderzoek 

aan te vragen bij een collega krijgt hij/zij toegang tot het zorgplan. Door op het vraagteken te klikken worden 

alle zorgverleners zichtbaar.  

 

 

Als u op het vraagteken klikt bij ‘aanvragen bij’ verschijnen alle organisaties van de zorggroep. Door de 

eerste letters in te voeren van de organisatie die u zoekt maakt het aantal opties kleiner.  

 

NB: Resultaten van lichamelijk onderzoek kunnen via de Index ingevoerd worden, zoals bloeddruk, gewicht, 

taille, alcohol, griepvaccinatie en roken. 

 

Scores in onderzoeken 

De score wordt weergegeven in Afronding Consult, wanneer u op de samenvattingsknop drukt. De score en 

de afronding consult worden bij het afsluiten van het onderzoek automatisch naar het HIS verstuurd. 
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STAP 4A: DE CASE MANAGER LEGT NIEUWE PROBLEMEN, DOELEN EN ACTIES VAST, OF PAST DOEL 

AAN 
 

In het individueel zorgplan van een patiënt kunt u de actieve doelen en acties bekijken.  

 

 

Figuur 12. Hier kunt u het probleem inzien, klik op ‘wijzig probleem’, ‘wijzig doel’ of ‘wijzig actie’ om wijzigingen 

door te voeren.  

 

 

Klik op ‘wijzig probleem’, ‘wijzig doel’ of ‘wijzig actie’ om wijzigingen door te voeren of om een probleem of 

doel ‘inactief’ te maken, om zo het zorgplan actueel te houden.  

STAP 4B: ZORGVERLENERS KUNNEN INFORMATIE IN ONDERZOEKEN VAST LEGGEN 

Klik op een programma waar de patiënt in zit.  

Klik op de patiënt.  

Klik op het onderzoek dat je wil invoeren.  

Vul alles in en klik op ‘enter’.  

STAP 5: EEN MANTELZORGER TOEGANG GEVEN 
Het is waardevol om mantelzorgers toegang te geven tot het zorgplan van hun naaste. Hiervoor moet wel 

eerst toestemming gevraagd worden aan de patiënt.  

Toegang geven aan de mantelzorger kan op de volgende manier: 

1) Ga naar betreffende patiënt 

2) Klik op: Wijzig patiënt gegevens (onderaan) 

3) Klik op: Wijzig toegangsgegevens 
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Figuur 13. XXX 

 

De mantelzorger ziet het volgende: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 14. Dit is het scherm wat de patiënt en/of de mantelzorger ziet. 
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EXTRA: E-MAIL ALERT AANZETTEN 

U kunt instellen dat u een e-mail ontvangt als er een nieuw aanvraag voor een onderzoek binnen is gekomen 

in Porta Vita. Er kan per organisatie maar één e-mailadres genoteerd worden waar deze emails heen gaan. U 

kunt het gewenste emailadres doorgeven aan het Portavita Service Center (diabetes@portavita.nl).  

 

 

 Voor uitgebreide uitleg over Portavita zie de Handleiding Ouderenzorg 2.7.0 in de bijlage. 

  

mailto:diabetes@portavita.nl
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CHECKLIST VOOR EEN GOED ZORGPLAN (INHOUD) 

 Het plan voldoet aan de persoonlijke voorkeuren, wensen en behoeften van de patiënt. 

 Het plan is begrijpelijk voor de patiënt/diens vertegenwoordiger/betrokken zorgverleners.  

 Er staat alleen actuele relevante informatie in het plan.  

 De patiënt heeft te allen tijde inzage in het zorgplan. 

 De patiënt bepaalt wie er inzage mag hebben in zijn zorgplan (dit wordt geregeld in het gesprek).  

 Zelfmanagement en eigen kracht zijn leidend bij het opstellen van de doelen in het zorgplan. 

 Een doel in het zorgplan is altijd SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en 

Tijdgebonden) geformuleerd.  

 Er moet altijd een zorgplan worden geschreven, inhoud en omvang is afhankelijk van complexiteit 

zorgvraag. 
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CHECKLIST VOOR HET OP EEN JUISTE MANIER WERKEN 
MET EEN ZORGPLAN (PROCES) 

 De patiënt is altijd op de hoogte van de doelen in het zorgplan.  

 Het proces van het werken met het zorgplan volgt het leven van de patiënt d.m.v. continue dialoog 

met patiënt en betrokkenen. 

 Omdat doelen de kern van het zorgplan zijn, rapporteren medewerkers op deze doelen 

 Alles in het zorgplan is geschreven in begrijpelijke taal, met duidelijke afspraken, zonder medische 

termen en teveel afkortingen.  

 Er is afgesproken hoe vaak het zorgplan wordt geëvalueerd.  

 Afspraken over het proces zijn eenduidig en werkbaar. 

 Het zorgplan wordt in ieder geval bijgesteld zodra de zorgvraag 10% afwijkt van wat vastgelegd is. 
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VEEL GESTELDE VRAGEN 

 

 

Vraag 

 

Antwoord 

 

 

Hoe sluiten we met het digitaal zorgplan aan op 

zowel de systeem als leefwereld van professional en 

patiënt? 

 

• Multidisciplinair overleg met patiënt en 

mantelzorger 

• Duidelijke afspraken 

• Niet teveel medische termen 

• Geen afkortingen 

• Dossier moet ‘leven’ -> actueel zijn 

 

 

Hoe wakkeren we het enthousiasme van de 

gebruiker aan; zowel van de professional als 

patiënt? 

 

• Kort relevant plan 

• Snelle communicatie 

• Positieve ervaringen delen 

• Betrokkenheid door het samen te doen 

• Vragen naar moeilijkheden bij het gebruik 

 

 

Hoe kunnen we optimaal gebruiksgemak 

faciliteren? 

 

• Acties en doelen moeten inzichtelijk zijn 

voor patiënt en mantelzorger 

• Snelle communicatie, dus reageer snel op 

berichten en vragen van collega’s of 

patiënten.  

• Geef aan als je meer training nodig hebt 

voor het werken met het zorgplan 

 

 

 

 

 

 

 

 
Meer informatie 
KetenzorgNU 

Helga Koelemij 

Email | h.koelemij@ketenzorgnu.nl 

Telefoon |  06 36160417 


