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Algemeen: Deelname Ketenzorg
De NHG-bepaling ‘Controlebeleid’ had een tweeledig doel. Enerzijds het vastleggen van de frequentie van de
controlebezoeken en anderzijds het vastleggen of een patiënt programmatische zorg ontvangt.
Om dit eenduidiger te maken heeft de NHG een nieuwe bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ toegevoegd en de
inhoud van de bepaling ‘Controlebeleid’ hierop aangepast.
Vanaf deze release is het mogelijk om in het patiëntendossier onder Behandelpan onder aparte tabbladen
'Deelname Ketenzorg' en het 'Controlebeleid' vast te leggen:

De bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ heeft de mogelijke waarden ‘Ja’ of ‘Nee’. Deze bepaling wordt per
behandeling apart vastgelegd, zoals dat ook bij Controlebeleid het geval is. Als aangegeven wordt dat de patiënt
niet deelneemt aan ketenzorg dan verschijnt de optie ‘Reden Geen Ketenzorg’. Deze reden werd voorheen
vastgelegd onder 'Geen Programmatische Zorg' bij het Controlebeleid. De optie 'Geen Programmatische Zorg
(GPZ)' die voorheen onder het Controlebeleid te vinden was is er niet meer. Er is een nieuwe optie 'geen vast
controlebeleid' toegevoegd.

Alleen patiënten met 'Deelname Ketenzorg = Ja' worden meegenomen in de Ineen Benchmark van 2019.
In de oude situatie werden alle patiënten meegenomen in de benchmark tenzij zij als ‘Controlebeleid = Geen
Programmatische Zorg’ hadden. In de nieuwe situatie worden patiënten alleen meegenomen indien ‘Deelname
Ketenzorg = Ja’. Het is dus noodzakelijk om een bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ vast te leggen om als
patiënt mee te tellen bij de benchmark.
Daarom is het nu ook mogelijk een bepaling ‘Deelname Ketenzorg’ vast te leggen direct in het aanmeldscherm
van een patiënt. Deze observatie 'Deelname Ketenzorg' staat standaard op ‘ja’. Als de patiënt niet deelneemt
aan ketenzorg dient dit dus op 'nee' gezet te worden.
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Conversie
Belangrijk : Port avit a zorgt t egelijk met de oplevering voor een conversie van de best aande
pat iënt en. Bij deze pat iënt en wordt per behandeling de Deelname Ket enzorg op 'ja' of 'nee' gezet
afhankelijk van onderst aande crit eria:
Pat iënt en met Cont rolebeleid = GPZ, deelname ket enzorg op 'Nee'
Pat iënt en met ingevuld Cont rolebeleid (anders dan GPZ), deelname ket enzorg op 'Ja'
Pat iënt en zonder enige ingevulde waarde in Cont rolebeleid met een Diabet es, CVRM of
Ouderenzorg behandeling waarvan de hoofdbehandelaar een huisart s is, deelname ket enzorg op
'Ja'.
Pat iënt en zonder enige ingevulde waarde in Cont rolebeleid met een Diabet es, CVRM of
Ouderenzorg behandeling waarvan de hoofdbehandelaar een specialist is, deelname ket enzorg
op 'Nee'

Let op: Van patiënten met een Astma/COPD behandeling waarbij geen
Co ntro lebeleid en geen Diagno se is ingevo erd is niet altijd eenduidig te bepalen wat
de inho ud van de ‘Deelname Ketenzo rg’ mo et wo rden. Daaro m is het belangrijk deze
patiënten te co ntro leren na de co nversie. Deze patiënten kunnen het eenvo udigst
geco ntro leerd wo rden in 'Het Pro ces' scherm.

Wijzigingen in verschillende modules:
Patiëntheader
Ook in de patiëntheader staat of de patiënt deelneemt aan ketenzorg. Als dit niet het geval is zal in het rood
worden aangegeven dat de patiënt geen ketenzorg ontvangt.
HIS Instellingen
De nieuwe observatie 'Deelname Ketenzorg' kan met een Medlab bericht of met OZIS gecommuniceerd worden
met het HIS. Dit kan ingesteld worden onder het tabblad 'Verzenden Onderzoeken' bij HIS instellingen. Bij
oplevering wordt automatisch OZIS aangevinkt als de huisarts OZIS gebruikt. Bij alle overige gebruikers wordt
automatisch 'Medlab' aangevinkt.
Rapportages
In 'het Proces' wordt aangegeven of een patiënt deelneemt aan ketenzorg. Als de patiënt niet deelneemt aan
ketenzorg dan worden alle rode bollen in het overzicht grijs getoond. Als er met de muis boven 'nee' wordt
gehangen wordt ook de reden getoond.
Download rapportages
De Calculus- en Vektis-bestanden krijgen extra kolommen voor 'Deelname Ketenzorg'.

Facturatie
De bepaling 'Deelname Ketenzorg' is ook van belang voor de facturatie van Portavita per mei 2018. Hierover
worden contactpersonen van zorggroepen apart geïnformeerd.
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Algemeen: Behandelhistorie en Behandelteam
In de 'Behandelhist orie' van de pat iënt waren t ot heden de 'Overwegingen' en de afkort ingen van de
onderzoeken zicht baar ongeacht of de gebruiker recht en had het bet reﬀende onderzoek in t e zien.
Ook waren bij het behandelt eam de namen van de onderzoeken zicht baar.

Omdat deze informat ie niet voor iedereen bedoeld is, is het vanaf deze release noodzakelijk om bij
'Toewijzen van act ivit eit en aan een rol' per onderzoek de act ivit eit 'Inzien' aan t e zet t en voor een rol.
Alleen dan krijgt de gebruiker deze informat ie t e zien.

Opleverdocument 4.17.0 Portavita HMP april 2018

4

Ouderenzorg: toevoeging Labonderzoek
In deze release wordt voor de behandeling Ouderenzorg het 'Labonderzoek' t oegevoegd aan het
menu Onderzoeken.
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Analytics: vernieuwde interface
In deze versie van het Port avit a HMP wordt de vernieuwde int erface van Port avit a Analyt ics
opgeleverd. Een vooraankondiging met de belangrijkst e wijzigingen en een handleiding is in februari
verst uurd. Hier nogmaals de belangrijkst e punt en:
De zorggroep kan zelf preset cat egorieën maken en de preset s hierin opslaan of verplaat sen
Een nieuwe st art pagina met een handige preset zoekfunct ie
Preset s opslaan (overschrijven) en opslaan-als
Nieuwe look-and-feel van de Explorer en Report s
De nieuwe Explorer is een st uk sneller
Wij raden aan om nu alvast na t e denken over welke cat egorie-indeling t oepasselijk is, zodat u de
best aande preset s na deze oplevering kunt indelen.
Tot slot vindt u na deze oplevering onder "Inst ruct ies" de nieuwe handleiding van Port avit a Analyt ics.
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