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Doelstelling

Met dit document krijgt u in 5 tot 10 minuten snel inzicht in de 

nieuwe functionaliteiten van het Portavita Health Management 

Platform.

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. 
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InEen Benchmark 2017

De invulformats voor de InEen Benchmark 2017 zijn beschikbaar in Analytics. De 

formats zijn volgens Ineen specificaties opgesteld.
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MDO Module

Sinds juli 2017 is de nieuwe MDO module beschikbaar. Afgelopen

half jaar zijn alle functies opgeleverd, o.a:

De MDO module is niet beschikbaar in Internet Explorer 11

1. Afspraak inplannen in agenda 

met toevoeging van patënten en

medewerkers

2. Toegang tot de belangrijkste

medische gegevens van de 

patient (mits er een

behandelrelatie bestaat)

3. Opmerkingen, vragen en

samenvatting toevoegen

4. Notificaties ontvangen

• Flexibel te gebruiken, dus ook voor

bijvoorbeeld medicatiereview

• Ook op smartphone of tablet 

goed toepasbaar.
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COPD Ziektelastmeter

De uitslagen van het onderzoek ‘Ziektelastmeter COPD’ wordt in de 'Monitor' onder het 

tabblad 'Ziektelastmeter‘ visueel met balonnen getoond om aan te geven wat goed 

en niet goed gaat (naar model van Long Alliantie NL). Door het vinkje bij 'Toon vorige' 

aan te vinken worden in het grijs de uitslagen van het vorige onderzoek getoond.
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Nieuwe zorgpaden

Portavita heeft in de afgelopen tijd de basis 

ontwikkeld waarmee het toevoegen van 

nieuwe behandelingen (zorgpaden) 

eenvoudiger en sneller kan verlopen.

De Antistolling (NOAC)-behandeling is de 

eerste behandeling die met deze techniek is 

toegevoegd. 

Via de zorggroep kan een nieuw zorgpad 

aangevraagd worden.
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Nieuw zorgpad: NOAC (Trombose)

Bij de nieuwe NOAC medicatie voor trombose behandeling kan de periodieke

controle, bestaande uit een aantal vragen over de medische gesteldheid en

welzijn, door de huisarts uitgevoerd worden.

Daarom is het nu ook mogelijk om patiënten aan te melden voor een NOAC-

behandeling. Naast de gebruikelijke onderzoeken kunt u dan ook de specifieke

NOAC-onderzoeken ‘CHA2DS2-VASc/HAS-BLED’ en ‘Evaluatie NOAC’ invoeren.

Wilt u patiënten kunnen registreren voor een NOAC-behandeling? 

Neem dan contact op met de zorggroep.
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Bericht opstellen zonder patiënt

Om het berichtenverkeer binnen de Portavita applicatie meer vrijheid te geven is het 

niet meer verplicht om een patiënt in te voeren bij het verzenden van een bericht. 

Het veld waar de patiëntnaam dient te staan is niet meer rood omkaderd (niet meer 

verplicht).



- 9 -

Invullen insulinetoediening glucosedagboek

Om voor een gebruiker inzichtelijk te maken wat nu het effect van de 

insulinetoediening is op de glucosewaarde is het mogelijk om het type 

insulinetoediening te noteren in het glucosedagboek (snelwerkend, kortwerkend, 

langwerkend of mix). Dit is in het digitaallogboek ook zichtbaar voor patiënten die 

insuline gebruiken.
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Verplaatsen van pretest spirometrie 

waarde naar posttest

Omdat sommige spirometers alleen pretest sturen, ook als het om een 

posttest ging, kon deze niet als posttest data opgeslagen worden. Er is nu een 

knop toegevoegd aan het spirometrie onderzoek om eenvoudig in een keer 

de data over te zetten naar de posttest velden. Deze knop verschijnt zodra er 

een interpretatie-methode is gekozen.
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En...

• Alle onderzoeken zijn nu beschikbaar ongeacht de behandeling 

• Bij voetcontrole wordt nu ook automatisch de gekozen SIMMS-klasse en 

zorgprofiel ingevuld zodat deze worden meegenomen in de 

rapportages. Indien gewenst kan de gekozen classificatie nog 

handmatig aangepast worden door de gebruiker.

• Op verzoek zijn de vragen van het TraZAG startdocument genummerd.

• De verschillende werklijsten zijn teruggebracht tot één werklijst met 

gebruik van filters om het gebruikersgemak te vergroten.

• Aantal type consulten zijn uitgebreid. Toegevoegd zijn o.a.: Consult 

dementieconsulent, ergotherapeut, neuroloog etc. Deze zijn zichtbaar 

onder kopje consulten of via ‘alle onderzoeken’ in patiëntendossier.

• Valpreventie is als reden toegevoegd aan consult fysiotherapeut

• Historie SOEP regels zichtbaar als groene tekst naast de SOEP-velden

• Er is een instructievideo en handleiding beschikbaar voor ketenpartners
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Rapportages

Patient Explorer, Activity Explorer en Rapportages
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Nieuw: Activity Explorer

Met de Activity Explorer kunt u overzichten maken van de 

onderzoeken die in Portavita zijn uitgevoerd. De Activity 

Explorer toont informatie over welke personen de activiteiten 

hebben uitgevoerd of welke organisaties. Hiermee kunt u 

bijvoorbeeld maandoverzichten maken van het aantal 

activiteiten per persoon of per organisatie.

Voorbeeldvragen die beantwoord kunnen worden met Activity Explorer

1. Ik wil een overzicht tonen van het aantal CVRM jaarcontroles per praktijk in 2017

2. Wie is de uitvoerder geweest van alle jaarcontroles binnen mijn praktijk in de 

afgelopen 3 maanden?

3. Welke POH doet in mijn praktijk de meeste jaarcontroles en kleine controles?

Wilt u gebruik maken van de Activity Explorer? Neem dan contact op met de 

zorggroep. Op de homepagina onder ‘Documentatie’ > ‘Instructies’ vindt u de 

handleiding.
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Automatische groepsgrootte

In de groepeerfunctie is een aanpassing doorgevoerd, waarbij automatisch de 

aantallen van iedere groep getoond worden. In het plaatje hieronder worden de 

patienten in woonplaats opgedeeld. Daarachter worden automatisch de aantallen 

patienten per woonplaats getoond.
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Absolute aantallen worden getoond bij 

opstellen van een percentage
Group fractions zijn bedoeld om het percentage patienten te tonen die voldoen 

aan de gekozen selectie. Tussen haakjes wordt nu het aantal patienten getoond 

die hieraan voldoen. Samen met de groepsgrootte in de middelste kolom ziet u nu 

hoe het percentage tot stand komt, bijvoorbeeld hieronder heeft Arnhem 105 

patienten, waarvan 53 met BMI < 30. Dit resulteert in een percentage van 50,48%.
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En...

• Aan het uitkomstenscherm Diabetes en CVRM is een kolom 

toegevoegd met de CKD-epi waarde. Zowel numerieke als 

tekstuele waarden worden hierin opgenomen.

• Aan Patient Explorer zijn drie nieuwe kolommen toegevoegd om 

de laatste registratiedatum weer te geven van beweegadvies 

COPD, fysiotherapie onderzoek en stoppen met roken.

• Voor ouderenzorg is een filter ‘Datum Laatste Contact 

Ouderenzorg’ toegevoegd waarin 4 verschillende ouderenzorg 

onderzoeken (Easycare, Trazag, MMSE, GFI) gecombineerd 

worden om te zoeken naar de laatste meetdatum.
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Portavita

Oostenburgervoorstraat 100, 

1018 MR Amsterdam, The Netherlands

Mocht u of uw collega behoefte hebben aan een training dan 

kunt u dit kenbaar maken aan de zorggroep. Portavita 

ondersteunt u graag in het gebruik van het Portavita HMP. 


