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Doelstelling

De opleverdocumenten van Portavita worden door veel huisartsen 

en andere incidentele gebruikers vaak niet gelezen of 

onvoldoende begrepen.

Dit komt door de details en de soms technische inhoud. Vandaar 

dat wij u middels deze communicatie een snel inzicht willen geven 

in de belangrijkste nieuwe mogelijkheden die Portavita de 

afgelopen maanden heeft opgeleverd. 

Wij zullen dit vanaf nu 3 x per jaar doen. Mocht u suggesties 

hebben dan vernemen wij die graag. U kunt mailen naar 

a.langemeyer@portavita.eu

mailto:a.langemeyer@poratvita.eu
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Registratie 2e lijns-patiënten

In het KIS kunnen de tweedelijns patiënten als gestaakt worden vastgelegd. 
Dit is van belang om vanuit een bron (het KIS) de InEen indicatoren te kunnen 
opleveren. Daarnaast kan gemakkelijk een patiënt van de tweedelijn naar de
eerstelijn worden omgezet. 
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Diabetes : Streefwaarde HbA1c

Persoonlijke en standaard streefwaarden HbA1c worden automatisch aangepast
aan de NHG-streefwaarden indien het profiel van de patiënt wijzigt.
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COPD : Importeren nieuwe exacerbatie met OZIS

Indien de huisarts de exacerbatie in het HIS vastlegt (nhg-code COEXRQ)  
dan kan deze middels OZIS in het KIS worden ingelezen.
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Z-Scores bij spirometrie vastleggen



- 7 -

Ouderenzorg Advance Care Planning

In dit tabblad kan worden geregistreerd wie de gevolmachtigde is en dat de 
onderwerpen reanimatiewens, euthanasiewens, wilsverklaring, en de 
opnamewensen voor verpleeghuis, ziekenhuis en intensive care zijn besproken.
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Controlebeleid Ouderenzorg, Diabetes etc.

Het controlebeleid (‘geen programmatische zorg’) kan voor alle behandelingen 
worden vastgelegd en is een randvoorwaarde om de InEen indicatoren 
op te leveren.
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Ouderenzorg onderzoek

In het onderzoek Controle ouderenzorg kunnen anamnese, lichamelijk onderzoek 
en comorbiditeiten worden vastgelegd.
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Consult SOG

Vanuit de praktijk van de huisarts kan nu een eigen consult worden aangevraagd 
bij de SOG.
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Consult Wijkverpleegkundige

Vanuit de praktijk van de huisarts kan nu een eigen consult worden aangevraagd 
bij de Wijkverpleegkundige.
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Case Manager

Voor elke patiënt kan per behandeling worden vastgelegd wie de casemanager is. 
Deze is in de patiënt header (blauwe balk bovenaan bij patiënten dossier) zichtbaar.
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Consult kaderarts bij alle behandelingen

Vanuit de praktijk van de huisarts kan nu een eigen consult worden aangevraagd 
bij een kaderarts.
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Prestatietypes

Middels prestatietypes kan de zorggroep aan bijvoorbeeld het voedingsadvies, 
voetcontrole en consult een type toevoegen zoals intakegesprek, vervolgconsult, 
fysiotherapieonderzoek, etc. Op basis waarvan makkelijker verrekend kan worden 
met de ketenpartners.
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Rode bollen na overdracht up to date

Indien een patiënt van de ene naar een andere huisarts overgaat is het rode 
bollen scherm voor die patiënt direct up to date.
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Zorgmijders en 2e lijns-patient in Patient Explorer

Gegevens van zorgmijders en tweedelijns-patienten zijn voor rapportges
beschikbaar in de patient explorer.
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Toestemming wetensch. onderzoek

Vastgelegd kan worden of de patiënt toestemming geeft voor delen van zijn 
gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
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Implementatie 2 Factor Authenticatie

Voor de privacy is het van belang de toegang tot het systeem op een hoger niveau te 
brengen. Hiervoor is een  2-factor-authenticatie middels een app beschikbaar.
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En …

• ICPC secundaire cvrm importeren

• Min/max-waarden albumine aangepast

• Datum laatste inlog digitaal logboek bij download indicatoren 

ouderenzorg

• Datum laatste aanpassing IZP bij download indicatoren

• Ouderenzorg: wijzigen hoofdbehandelaar

• Patiëntnummer tot16 cijfers uitgebreid 

• Rollen neuroloog en ergotherapeut toegevoegd

• Prestatietype voor fundusfoto (in mydriasis)

• Kolom met huisarts toegevoegd bij metingenbestand

• Gebruikersnaam verwijderd uit reset-wachtwoord e-mail
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