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Algemeen: wijzigingen in het Digitaal Logboek
voor patiënten
Het is voor patiënten soms last ig om in te loggen in het Digitaal Logboek en daarnaast lopen ze tegen
bepaalde items in het Digitaal Logboek aan. In de nieuwe oplevering zijn er wijzigingen aangebracht aan
het Digitaal Logboek die het gebruik voor de patiënt vereenvoudigen.

De inlogpagina

De inlogpagina ziet er als volgt uit :

Het systeem geeft een melding indien de Caps Lock aan staat bij het invoeren van het wachtwoord.

De hulppagina is vereenvoudigd. Gebruikers kunnen hier hun gebruikersnaam en wachtwoord opvragen,
contactgegevens van Portavita zien en het is mogelijk om 'hulp op afstand' (Teamviewer) te
downloaden.
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Bij de eerste keer inloggen

Bij de eerste keer inloggen (of na het resetten van het wachtwoord) ziet het scherm er als volgt uit :

Let op: de gebruiker moet de geboortedatum met streepjes invoeren en het formaat moet gelijk zijn
aan het voorbeeld.

Indien er iets in een verkeerd formaat wordt ingevoerd, wordt direct na het invoeren een foutmelding
gegeven.

Bij het invoeren van het nieuwe wachtwoord wordt een melding gegeven als het niet voldoet aan de
eisen (minimaal zes tekens lang en minimaal één cijfer en één letter). Er wordt ook aangegeven wat er
ontbreekt. Daarnaast wordt hier ook een melding gegeven als de Caps Lock aanstaat.
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Algemeen
Het automatisch aanzetten van nieuwe meetwaarden en onderzoeken in de HIS-
instellingen

Indien er nieuwe functionaliteiten aan ons systeem waren toegevoegd om onderzoeken of
meetwaarden naar het HIS te sturen, moesten deze alt ijd eerst worden aangezet via de HIS-
instellingen van de huisarts.

Sinds deze release worden de nieuwe waardes of onderzoeken automatisch door ons systeem
aangevinkt. Indien de praktijk gebruik maakt van OZIS, wordt dit  standaard geselecteerd. Indien dat
niet het geval is, wordt MEDLAB geselecteerd.

Het tonen van de reden van staken in de patientheader

De reden van staken wordt getoond in de lijst  'gestaakte behandelingen'. Dit  werd voorheen niet in de
patientheader getoond. Sinds de oplevering staat er in de patientheader naast de melding dat de
gekozen behandeling is afgerond, ook de reden vermeld. Zweef met de muis over deze melding om
eventuele details te zien.

Het wijzigen van de reden voor het staken van patiënten die zijn gestaakt met
als reden 2delijn

Sinds de vorige oplevering (3.3.0) is er een lijst  '2de lijns behandelingen'. Hier was het mogelijk om deze
patiënten over te zetten naar de eerste lijn (E) en een patiënt te staken met als reden overleden (O).
Indien een patiënt was gestaakt met als reden 2de lijns behandeling en vervolgens moest worden
gestaakt door bijvoorbeeld een verhuizing, dan moest de patiënt eerst worden overgezet naar de
eerste lijn en vervolgens worden gestaakt met als reden verhuizing.

Vanaf deze release is dit  vereenvoudigd. Indien een patiënt is gestaakt met als reden tweedelijns
behandeling is het mogelijk om de reden van staken te wijzigen.
Het wijzigen van de reden van het staken is mogelijk op de volgende twee manieren:

1. Via de patiëntenlijst  '2de lijns behandelingen': ga via de homepage naar deze lijst  en klik
vervolgens bij de betreffende patiënt op 'W' van wijzigen reden staken. Het is vervolgens
mogelijk om een nieuwe reden van staken, waaronder overlijden, te selecteren.

2. Via het patiëntendossier: ga in het patiëntendossier naar behandelplan en klik op de knop
'Wijzigen reden staken'. 

Het wijzigen van de reden van staken is mogelijk bij patiënten met Diabetes, CVRM, COPD (dus niet
voor ouderenzorg).
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Diabetes: aanpassingen voetcontrole
Informatie knoppen

Sinds deze release zijn er informatie knoppen toegevoegd aan de voetcontrole. Door te klikken op 'i+'
verschijnt er achtergrondinformatie over het betreffende veld.

Bij de geadviseerde SIMMS-klasse en Zorgprofiel toont 'i+' de velden die tot het advies hebben geleid.
Bij de gekozen waarde toont 'i+' de richt lijn.

Het geadviseerde Zorgprofiel

Voorheen was het alleen mogelijk om het 'Gekozen Zorgprofiel' in te voeren in de voetcontrole. In de
nieuwe release wordt het geadviseerde Zorgprofiel ook getoond. Het advies bevat, net als bij het
SIMMS- en PAV-advies, geen historische waarden (met uitzondering van de amputatie en de ulcus in
voorgeschiedenis). 

Indien er bij gekozen zorgprofiel een waarde wordt ingevoerd die afwijkt van het geadviseerde
zorgprofiel moet het nieuwe veld 'Motivatie afwijkende keuze' ook worden ingevoerd.

In de monitor onder de tab Behandeling, bij 'Diagnose en Risicofactoren' wordt nu ook het gekozen
zorgprofiel getoond.
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Het zorgprofiel kan ook via het HIS worden verstuurd. De gekozen waarde wordt dan geëxporteerd,
niet de geadviseerde waarde. In de rapportages wordt ook alleen de gekozen waarde meegenomen.
Indien er geen gekozen waarde wordt ingevoerd, komt er dus geen resultaat in de rapportage.

Het SIMMS- en Zorgprofieladvies

Vanaf deze release wordt 'Nagel- of huidmycose' niet meer meegeteld bij het berekenen van de
geadviseerde SIMMS-klasse en Zorgprofiel.
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Diabetes: aanpassing orale medicatie keuze
Bij het invoeren van de tussentijdse, kleine en jaarcontrole stond onder medicatie de optie 'orale medicatie'.
Vanaf deze release is deze optie vervangen door de volgende 3 keuzes:

Monotherapie met metformine
Monotherapie anders dan metformine
Combitherapie

Zowel bij de rapportages als bij het exporteren via OZIS worden de volgende waardes getoond:

'Geen'
'Oraal'
'Insuline'
'Oraal eenmaal'
'Oraal meermaal'

De drie nieuwe waardes vallen nu onder 'Oraal'.
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Astma, COPD: het toevoegen van de Z-score
In deze release is de Z-score toegevoegd. Gebruikers kunnen bij spirometrie de Z-score van 'FEV1
pre', 'FEV1 post', 'FVC pre', 'FVC post', and 'FEV1/FVC pre' en 'FEV1/FVC post' handmatig invoeren. Het
is (nog) niet mogelijk om de score te importeren vanuit  de spirometrie software.

De Z-score is zowel te importeren als te exporteren via OZIS uit /naar het HIS. Deze functie is vanaf
deze release automatisch aangevinkt onder HIS-instellingen.

De Z-score is op de volgende plekken terug te zien:

In de detailpagina van het onderzoek.
In het Digitaal Logboek.
In de patientmonitor onder de tab behandeling onder uitkomsten en proces. Het gaat hier om
de laatste Z-score van FEV1/FVC Post.
In de patientmonitor onder de tab spirometrie. Hier worden de Z-scores van 'FEV1 pre'/'..post ',
'FVC pre'/'..post ' en 'FEV1/FVC pre'/'..post ' getoond.

Op de planning

Onderstaande punten met betrekking tot de Z-score worden op een later moment opgeleverd:

De Z-score kan binnenkort via Carefusion geïmporteerd worden. Voor Welch Allyn is dit  op dit
moment helaas nog niet mogelijk aangezien de Z-score niet in hun xml export bestand is
opgenomen.
De Z-score is binnenkort opgenomen in de Download Management Rapportages indicatoren
COPD.
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CVRM, Diabetes en ouderenzorg: het verzenden
van het type hoofdbehandelaar naar het HIS
(via OZIS en MEDLAB)
Sinds de nieuwe release is het mogelijk om het type hoofdbehandelaar (huisarts of specialist  en
overige/onbekend) via OZIS en MEDLAB naar het HIS te verzenden, zodat huisartsen dat kunnen
gebruiken voor het rapporteren vanuit  hun HIS. Dit  is mogelijk voor CVRM, Diabetes en ouderenzorg.

Het type hoofdbehandelaar wordt in de volgende gevallen gestuurd:

Na het (her)aanmelden van een patiënt.
Na het accepteren van een behandeling.
Elke keer als een behandeling begint (ook als een patiënt van de ene huisartenpraktijk naar de
andere huisartsenpraktijk of organisatie verhuisd).
Na het staken van een patiënt met als reden 2de lijn.
Na (her)verzending via het scherm HIS-communicatie in het patiëntendossier.

Het type hoofdbehandelaar wordt niet verstuurd bij groswijzigingen.
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Rapportages: controlebeleid toegevoegd aan
declaratiebestanden
Controlebeleid toegevoegd aan declaratiebestanden

Aan verschillende declarat iebestanden die via Download Rapportages op te vragen zijn, is informatie
over het controlebeleid toegevoegd. Met deze informatie kan de zorggroep desgewenst patienten
uit  de declarat iebestanden filteren die vanwege het controlebeleid niet gedeclareerd mogen worden.

Aan de volgende rapporten is een kolom toegevoegd met de controlefrequentie:

Calculus VIPlive patienten
Calculus VIPlive astma/COPD patienten
Vektis facturatie COPD
Vektis facturatie (Vermoeden) diagnose astma
Vektis facturatie (vermoeden) diagnose copd
Vektis facturatie CVRM
Vektis facturatie diabetes
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Rapportages: geen wachttijd meer voor lage
prioriteit download rapportages
Wachttijd na 17:00u geldt niet meer voor lage prioriteit  download rapportages

Bij het aanvragen van rapporten met een lage prio status, moest men voorheen tot 17:00u wachten
voordat het rapport werd aangemaakt. Andere rapporten werden direct aangemaakt. De wachtt ijd
geldt nu ook niet meer voor lage prioriteit  rapportages. Alle rapportages hebben dezelfde status
gekregen en worden vrijwel direct aangemaakt. D.w.z. dat iedere 5 minuten aangevraagde rapporten
gegenereerd worden.

Een voorbeeld van een rapport met een voorheen lage prioriteit  status is het Prestat ies bestand.
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Rapportages: primair/secundair informatie
toegevoegd aan vektis facturatie bestand
CVRM
Voor zorggroepen is het onderscheid tussen primaire en secundaire CVRM-patiënten een belangrijk
gegeven voor de declarat ie bij de zorgverzekeraar. Deze informatie is nu toegevoegd aan het vektis
facturatie bestand CVRM als een extra kolom. Hiermee kunt u zelf patiënten uit  het bestand filteren
met een bepaalde preventiestatus.
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Portavita Analytics: zorgprofiel toegevoegd aan
filters Patient Explorer
N.B. deze functionaliteit  werkt pas na een nieuwe datalevering over het weekend van 16 januari

Een nieuw filter is gemaakt voor het zorgprofiel uit  de voetcontrole. Per referentiedatum wordt het
laatst bekende zorgprofiel weergegeven. In de Patient Explorer is de engelse term voor het
zorgprofiel Careprofile.

Er zijn twee filters toegevoegd:

Careprofile
Careprofile, last measurement date

Bovendoen is via het menu Columns het Careprofile weer te geven.

Opleverdocument KIS 3.4.0 13


