
 

Opleverdocument KIS versie 3.3.0



Inhoudsopgave
 1Inhoudsopgave .........................................................................................................................................
 2Algemeen: het vereenvoudigen en overzichtelijker maken van het staken van een patiënt die aan de 2e lijn wordt overgedragen 
 2Van de tweedelijn naar de eerste lijn ...................................................................................................
 2Patiëntenlijst '2de lijns behandelingen' ................................................................................................
 3Het Journaal ..........................................................................................................................................
 3Op de planning .....................................................................................................................................
 4Algemeen: het tonen van de meest recente behandeling van de patiënt in de patiëntenlijsten ...........
 4 ..............................................................................................................................................................
 5Algemeen: ingevoerde gegevens van het controlebeleid worden verstuurd naar het HIS (via MEDLAB of OZIS) 
 5 ..............................................................................................................................................................
 6Diabetes: toevoegingen en wijzigingen in voetcontrole ..........................................................................
 6Inactieve Charcovoet ............................................................................................................................
 6Testen op Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) ........................................................................................
 6SIMMS-klasse ........................................................................................................................................
 7Medvry-berichtenverkeer .....................................................................................................................
 7Naamwijzigingen ..................................................................................................................................
 7Op de planning .....................................................................................................................................
 8Rapportages: doorklikken van het KIS naar Portavita Analytics (Patient Explorer) .................................
 8Introductie doorklikken van KIS naar Portavita Analytics .....................................................................
 8Portavita Analytics link wordt aangezet door het service center en via een rol ..................................
 9Inloggen vanuit het KIS naar Portavita Analytics .................................................................................

 10Alleen systeembeheerders bewerken Presets in Patient Explorer .....................................................
 11Rapportages: tweedelijns patienten beschikbaar in Portavita Analytics ...............................................
 11Filter in Patient Explorer voor tweedelijns patienten ..........................................................................
 11Let op: filter "Diabetes treatment active" toont tweedelijnspatienten ..............................................
 12Tweedelijns patienten opgenomen in NHG accreditaties en InEen rapportage .................................
 13Rapportages: controlebeleid toegevoegd aan Portavita Analytics ........................................................
 13Filters in Patient Explorer voor Controlebeleid ...................................................................................
 14Controlebeleid opgenomen in InEen rapportages ..............................................................................
 15Rapportages: year-to-date keuzeoptie toegevoegd aan datumfilters Portavita Analytics ....................
 15Werking van het Year-to-date datumfilter ..........................................................................................
 15Year to date kiezen in een datumfilter ...............................................................................................
 15Voorbeeldtoepassing: verloop stand van zaken over het jaar ...........................................................
 16Verschillende soorten datumfilters .....................................................................................................

Opleverdocument KIS versie 3.3.0 1



Algemeen: het vereenvoudigen en
overzichtelijker maken van het staken van een
patiënt die aan de 2e lijn wordt overgedragen
Een patiënt van de eerste lijn markeren als gestaakt met als reden naar de tweedelijn (en weer terug)
was voor deze release omslachtig. Vanaf deze release zijn er opties toegevoegd die dit  proces
versnellen, vereenvoudigen en overichtelijker maken.

Van de tweedelijn naar de eerste lijn
Sinds de vorige release verschijnt de melding 'De gekozen behandeling is afgerond en voortgezet in de
tweede lijn' als een patiënt wordt gestaakt met als reden overgedragen naar de tweedelijn. De knop
'Naar eerste lijn' werd ook in het behandelplan van het patiëntendossier getoond. Als op de knop 'Naar
eerste lijn' werd geklikt, kwam men terecht in het aanmeldscherm.

In de nieuwe versie wordt de patiënt na het klikken op 'Naar eerste lijn' direct heraangemeld met de
hoofdbehandelaar die de patiënt had voor het overzetten naar de tweedelijn. Een vereiste hiervoor is
dat de hoofbehandelaar nog steeds werkzaam is en de juiste rollen heeft. Indien dit  niet het geval is,
volgt het aanmeldscherm alsnog. Deze kan dan worden ingevuld met de juiste gegevens.

Patiëntenlijst '2de lijns behandelingen'
Sinds de nieuwe oplevering is er een nieuwe patiëntenlijst  toegevoegd, namelijk '2de lijns
behandelingen'. Deze lijst  toont alle patiënten die op dat moment gestaakt zijn met als reden
'overgedragen naar de tweedelijn'.

Deze lijst  heeft onder 'Act ies' twee opties, namelijk het overzetten naar de eerste lijn (E) en de
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patiënt registreren als overleden (O). Bij het klikken op 'E' wordt de patiënt direct heraangemeld naar
de eerste lijn indien de hoofdbehandelaar van de patiënt hetzelfde is als voor het overzetten naar de
tweedelijn. Hier geldt ook dat de hoofbehandelaar nog steeds werkzaam moet zijn en de juiste rollen
moet hebben. Klik op 'O' om in het scherm 'Registrat ie overlijden patiënt' te komen.

Het Journaal
Indien een patiënt gestaakt was met als reden overgedragen naar de tweedelijn, werd dit  al in het
journaal getoond. Sinds de nieuwe release komt nu ook een melding in het journaal als de patiënt naar
de eerstelijn wordt gezet. Dit  wordt aangegeven met 'Behandeling gestart '.

Op de planning
Onderstaande punten met betrekking tot (het overzichtelijker maken van en act ies invoeren voor)
tweedelijns patiënten worden op een later moment opgeleverd:

Het eenvoudiger staken van de tweedelijns behandeling, bijvoorbeeld indien de patiënt verhuist.
De reden van het staken in de patientheader en het behandelplan tonen.
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Algemeen: het tonen van de meest recente
behandeling van de patiënt in de
patiëntenlijsten
In de patiëntenlijsten worden momenteel alle behandelingen van een patiënt getoond.

Sinds de nieuwe release wordt alleen de meest recente behandeling per zorgpad getoond. Dit  houdt
voor de lijst  'gestaakte behandelingen' in dat de patiënt alleen wordt getoond als de gestaakte
behandeling de meest recente behandeling is. Bij de lijst  '2de lijns behandelingen' houdt dit  in dat de
patiënt alleen op de lijst  komt indien de meest recente behandeling gestaakt is met als reden
'overgedragen aan de 2de lijn'.

Kortom: een patiënt staat dus nooit  met meer dan één act ieve of gestaakte behandeling van
dezelfde module op de lijst .
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Algemeen: ingevoerde gegevens van het
controlebeleid worden verstuurd naar het HIS
(via MEDLAB of OZIS)
Bij de vorige oplevering is het invoeren en het inzien van het controlebeleid toegevoegd. Daarbij wordt
aangegeven wat de controlefrequentie is.

Bij de HIS-instellingen kan nu ook worden aangegeven dat de resultaten van het controlebeleid
verzonden moeten worden naar het HIS. Geef via de tab 'Verzenden Onderzoeken' per zorgpad aan of
de resultaten van de gegevens van het controlebeleid via MEDLAB of via OZIS verstuurd moeten
worden.

Een controlebeleid opnieuw verzenden is mogelijk via het scherm HIS-communicatie in het
patiëntendossier.
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Diabetes: toevoegingen en wijzigingen in
voetcontrole
In deze release is er een aantal aanpassingen/ toevoegingen aan de voetcontrole.

Inactieve Charcovoet
Onder het kopje Vormafwijkingen is de Inactieve Charcotvoet toegevoegd. Dit  nieuwe veld is
gebaseerd op de podotherapeutische standaarden en is nodig om een advies voor SIMMS en
zorgprofiel te geven.

Testen op Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV)
Voorheen was het mogelijk om de Enkel-Arm Index in te voeren via de index. Sinds deze release is het
mogelijk om de Enkel-Arm Index ook in te voeren in de voetcontrole.

Naast het toevoegen van de Enkel-Arm Index is de Doppler ook toegevoegd. Er kan hierbij worden
gekozen voor 'Normaal (tri- of bifasisch)' en 'Afwijkend (monofasisch)'.

Er werd alt ijd al een advies gegeven voor PAV, maar deze gaf niet aan wat er nog moest worden
ingevoerd voordat er een advies kon worden gegeven. Er wordt nu in het advies voor de PAV ook
aangegeven wat er moet worden ingevoerd voordat er automatisch advies kan worden gegeven
vanuit  het systeem. Daarnaast is het advies nu gebaseerd op de ingevoerde waarden en niet de
historische waarden.

SIMMS-klasse
Voorheen werd de SIMMS-klasse berekend in Portavita en werd deze waarde vervolgens vastgelegd. In
de nieuwe release is het SIMMS advies dat wordt gegeven aangepast naar de nieuwe NHG-
standaarden. Daarnaast worden de historische waarden, met uitzondering van de amputatie en de
ulcus in voorgeschiedenis, niet meegenomen in het advies.
Vanaf deze release is het mogelijk om de SIMMS-klasse zelf in te voeren. Indien er een waarde wordt
ingevoerd die afwijkt van de berekende SIMMS klasse moet het nieuwe veld 'Motivatie afwijkende
keuze' ook worden ingevoerd. De ingevoerde SIMMS kan naar het HIS verstuurd worden.

In de samenvatt ing wordt de SIMMS getoond die door de gebruiker zelf is ingevoerd, niet de SIMMS die
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door het systeem is berekend.

Let op: in de rapportage wordt de SIMMS aangegeven die zelf is gekozen, niet de berekende SIMMS-
klasse. Als 'Gekozen SIMMS-klasse' niet wordt ingevoerd, wordt de SIMMS klasse ook niet getoond in
de rapportage.

Medvry-berichtenverkeer
Medvry-berichten bevatten voor de release al de PAV diagnose en het Zorgprofiel uit  het
voetonderzoek. Na de release bevat het nu ook de nieuwe velden van het voetonderzoek, namelijk de
Doppler, de inactieve Charcovoet en de reden van de afwijkende SIMMS-klasse.

Naamwijzigingen
In het scherm van de voetcontrole zijn er een aantal naamwijzigingen sinds de nieuwe release:

'Ulcus' wordt 'Ulcus in voorgeschiedenis'.
'Krampende pijn in de kuiten bij plat liggen die afneemt indien de benen afhangen' wordt
'Krampende pijn in de kuiten, voorvoet of tenen bij plat liggen die afneemt indien de benen
afhangen'.
'Huiddefect en/of tekenen van ontsteking' wordt 'Ulcus onder de enkel en/of tekenen van
ontsteking'.
'Schimmelnagel' wordt ' Nagel- of huidmycose'.
'Tests' wordt 'Testen op neuropathie'.

Op de planning
Onderstaande punten met betrekking tot de voetcontrole worden op een later moment opgeleverd:

- In het voetonderonderzoek worden informatie icoontjes getoond waar men op kan klikken voor meer
informatie.
- Het in de monitor tonen van de toegevoegde nieuwe waarden die zijn ingevoerd bij de voetcontrole.
- Het toevoegen van drie voorbeelden van verschillende Dopplergeluiden, zodat men een goede keuze
kan maken bij de Doppler.
- Het toevoegen van het berekende zorgprofiel.
- Het zorgprofiel toevoegen aan Explorer.
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Rapportages: doorklikken van het KIS naar
Portavita Analytics (Patient Explorer)
Introductie doorklikken van KIS naar Portavita Analytics
Portavita Analyt ics is reeds toegankelijk voor zorggroepmedewerkers via een aparte login. Portavita
Analyt ics bevat de Patient Explorer en standaard opvraagbare Rapportages. Vanaf release 3.3.0 kan
Portavita Analyt ics vanuit  het KIS benaderd worden. Iedereen met de juiste rol kan toegang krijgen. De
patienten die beschikbaar komen in Patient Explorer en rapporten, zijn de patienten in de organisatie
(of suborganisaties) waar men ingelogd is in Portavita. Een huisarts kan op deze manier met zijn eigen
patienten:

Zoeken naar patienten op meer dan 200 variabelen
NHG accreditat ie downloaden of InEen benchmark inzien
Door de zorggroep aangemaakte zoekopdrachten (presets) raadplegen

Portavita Analytics link wordt aangezet door het service center en via een
rol
Er moet aan twee voorwaarden worden voldaan, wil een gebruiker de link naar Portavita Analyt ics
kunnen zien.

1. Het service center heeft de link aangezet voor de betreffende organisatie

Neem hiervoor contact op met het service center van Portavita. U kunt bijvoorbeeld de link aan laten
zetten voor de zorggroep, zodat zorggroepmedewerkers met alle patienten tegelijk in Analyt ics
kunnen werken.

Wanneer een huisarts of POH met Analyt ics wil werken, dan dient voor de huisartsenpraktijk de
mogelijkheid ook aangezet te worden.

2. De gebruiker heeft de juiste rol Explorer Medewerker gekregen

Naast dat de organisatie zelf geactiveerd is voor Portavita Analyt ics, moet een gebruiker tevens de
juiste rol hebben, genaamd Explorer Medewerker. In combinatie met de juiste organisatie eigenschap
zal de link nu zichtbaar worden.
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Inloggen vanuit het KIS naar Portavita Analytics
Klik op de link Portavita Analytics onder het kopje Externe Tools

Het hoofdmenu van Portavita Analyt ics verschijnt. U kunt nu een keuze maken tussen het Reports
gedeelte en de Patient Explorer.

In het reports gedeelte kunt u de NHG accreditat ie en de InEen rapportage downloaden.

In het Patient Explorer gedeelte kunt u met behulp van filters zoeken naar patienten.

Voor een uitgebreide toelicht ing, raadpleeg de handleiding Handleiding Portavita Analytics, te
vinden in het KIS onder Instruct ies.
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Alleen systeembeheerders bewerken Presets in Patient Explorer
Presets zijn rechtsboven in de Patient Explorer te raadplegen. Presets zijn opgeslagen
zoekopdrachten. Er is een aantal standaard gedefinieerde presets, waaronder alle NHG Accreditat ie
en InEen vragen. Personen met de rol systeembeheerder in het KIS mogen tevens nieuwe presets
aanmaken. Deze presets kunnen vervolgens geraadpleegd worden door iedereen die op de Patient
Explorer inlogt. Met de omcirkelde knopjes kan een Preset opgeslagen of bewerkt worden.

Voor personen zonder de rol systeembeheerder zijn de omcirkelde knopjes dus afgeschermd.
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Rapportages: tweedelijns patienten
beschikbaar in Portavita Analytics
Filter in Patient Explorer voor tweedelijns patienten
In het KIS is de aanpassing doorgevoerd om patienten makkelijker van eerste naar tweedelijn te
wijzigen en vice versa. Vanaf deze release worden de tweedelijns patienten dan ook opgenomen in de
Patient Explorer.

Patienten kunnen in het KIS op twee manieren als tweedelijn zijn gemarkeerd:

door ze act ief te houden en naar een specialist  door te verwijzen (via wijzigen
hoofdbehandelaar)
door ze te staken met reden naar tweedelijn

Beide mogelijkheden worden in de Patient Explorer gecombineerd in het filter genaamd Patient
treated in the second line (Diabetes).

Als u dit  filter op Yes zet, worden patienten getoond die of een act ief dossier hebben bij een
specialist  of een gestaakt dossier met als meest recente reden "naar tweedelijn".

Beperking in v3.3.0: wanneer een huisarts inlogt via de single login vanuit  het KIS, zal hij alleen
patienten zien uit  zijn eigen organisatie. Act ieve patienten die in een andere organisatie onder
behandeling zijn bij een specialist  zal hij daarom niet zien. Gewerkt wordt aan een oplossing om dit  in
een volgende release wel mogelijk te maken (tonen van patienten waarvan de huisarts de
administrat ieve huisarts is).

Let op: filter "Diabetes treatment active" toont tweedelijnspatienten
Het filter "Diabetes treatment act ive" wordt nog wel eens gebruikt om patienten van een specifiek
zorgonderdeel te tonen. Let op dat met dit  filter nu ook tweedelijnspatienten tevoorschijn zullen
komen.

Wanneer u wilt  zoeken naar patienten van een specifiek zorgonderdeel die in de eerste lijn worden
behandeld, kunt u beter het filter Principal Practitioner Type gebruiken. U kiest in dit  geval dan
voor General Pract it ioner.
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Tweedelijns patienten opgenomen in NHG accreditaties en InEen rapportage
Het voornaamste doel van het opnemen van de tweedelijns patienten in Portavita Analyt ics is
uiteraard om hier (op zorggroepniveau) over te kunnen rapporteren. Zowel in het InEen rapport als in
de NHG accreditat ies worden de tweedelijnspatienten meegeteld bij de betreffende vragen.

Beperking v3.3.0: wanneer een huisarts inlogt via de single login vanuit  het KIS, zal hij alleen
patienten zien uit  zijn eigen organisatie. Act ieve patienten die in een andere organisatie onder
behandeling zijn bij een specialist  zal hij daarom niet zien, dus ook niet in het NHG accreditat ierapport.
Gewerkt wordt aan een oplossing om dit  in een volgende release wel mogelijk te maken (tonen van
patienten waarvan de huisarts de administrat ieve huisarts is).
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Rapportages: controlebeleid toegevoegd aan
Portavita Analytics
Filters in Patient Explorer voor Controlebeleid
In de Patient Explorer zijn drie type filters gebouwd voor het weergeven van Controlebeleid:

Checkup Policy (Frequency) Diabetes  (toont de controlefrequentie)
Reason No Programmatic Care Diabetes (toont de reden, wanneer geen programmatische zorg)
Checkup Policy Diabetes, Last measurement date (toont de datum van registrat ie
controlebeleid)

Met deze filters kunt u dus patienten zoeken met een bepaalde controlefrequentie, patienten die
zorgmijder zijn of in kaart brengen bij welke patienten het controlebeleid uberhaupt is geregistreerd.

Kolommen

Bovenstaande informatie is ook in de kolommen weer te geven. U kunt bijvoorbeeld eerst patienten
filteren die geen programmatische zorg hebben en vervolgens als kolom toevoegen de reden van
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filteren die geen programmatische zorg hebben en vervolgens als kolom toevoegen de reden van
geen programmatische zorg.

Controlebeleid opgenomen in InEen rapportages
De InEen benchmark hanteert een voorwaarde dat de patientenpopulat ie waarover de meeste vragen
worden berekend geen zorgmijders bevat. Dat betekent dat patienten zonder programmatische zorg
uit  deze populat ie worden gehouden. De vraag waar juist  specifiek om patienten zonder
programmatische zorg wordt gevraagd, wordt automatisch ingevuld, mits geregistreerd in Portavita.
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Rapportages: year-to-date keuzeoptie
toegevoegd aan datumfilters Portavita
Analytics
Werking van het Year-to-date datumfilter
Year-to-date betekent dat iets in het huidige jaar heeft plaatsgevonden. Om een concrete
vraagstelling als voorbeeld te nemen:

"Bij welke patienten is dit  jaar een HbA1c gemeten?"

Met year-to-date kan deze vraag worden beantwoord. Met name voor de benchmarking moet bij een
bepaald percentage patienten in een kalenderjaar een meting zijn uitgevoerd, zoals een HbA1c of een
MDRD. Met het year-to-date filter kan op ieder moment van het jaar dus de voortgang bekeken
worden.

Year to date kiezen in een datumfilter
In onderstaand voorbeeld wordt op referentiedatum 1-11-2015 bekeken bij welke patienten in dit  jaar
de BMI is gemeten. U voert hiervoor de volgende stappen uit :

Kies voor de BMI het filter BMI, last measurement date
Kies uit  de beschikbare opties Year to date

Het resultaat toont patienten bij wie in dit  jaar (2015) een BMI is gemeten. Dit  is te zien door te
sorteren op de datum van de BMI. Deze start dus begin januari en loopt tot aan de referentiedatum
01-11-2015.

Voorbeeldtoepassing: verloop stand van zaken over het jaar
Voor ieder referentiepunt kan met het year-to-date filter de stand van zaken tot dat moment
bekeken worden. U kunt deze referentiepunten bijvoorbeeld ook naast elkaar neerzetten in een pivot.
In het voorbeeld hieronder wordt voor de referentiedata 01-01-2014 t/m 01-12-2014 de stand van
zaken op het moment weergeveven. Het percentage patienten waarbij in het jaar een BMI is bepaald
wordt per referentiedatum getoond.

Zoals u ziet begint het percentage uiteraard met 0% op 1 januari en loopt dan gelijdelijk op.
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Verschillende soorten datumfilters
De keuze voor year-to-date is in verschillende typen datumfilters ingebouwd:

Datumfilters voor meetwaarden (BMI, last measurement date)
Datumfilters voor onderzoeken (Annual checkup diabetes, date last)
Datumfilters voor combinaties van metingen of onderzoeken (Fundusscreening or eye
examination, date last)
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