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2. Introductie
Datum: 07-03-2019
Versie: 4.29.0

In dit document zijn de functionele aanpassingen van versie 4.29.0. voor Portavita HMP beschreven.

Bij elke beschreven wijziging in dit document is weergegeven voor welke module deze wijziging van belang is. Het 
verdient echter aanbeveling om, ongeacht de module, elke wijziging door te lezen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende modules:

• Algemeen (betreft alle modules)
• Diabetes
• CVRM
• COPD
• Ouderenzorg
• NOAC (Antistolling)
• GLI (gecombineerde leefstijlinterventie)
• Analytics (Patient Explorer, Activity Explorer, HIS Explorer)
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3. GLI - Nieuwe module
Sinds 1 januari 2019 wordt de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) vergoed vanuit het basispakket van de 
zorgverzekering. De GLI is een tweejarige begeleiding, bedoeld voor personen met gewichtsgerelateerde 
gezondheidsrisico’s.

Vanaf komende release is daarvoor de nieuwe module GLI beschikbaar in Portavita. Dit betekent dat het aanmelden 
en doorverwijzen van patiënten, het desgewenst bijhouden van consulten leefstijlcoach, indicatoren, rapportage en 
facturering worden ondersteund vanuit het Portavita Health Management Platform. Bent u als zorggroep 
geïnteresseerd in deze module? Neem dan contact op met Aloys Langemeyer: a.langemeyer@portavita.eu of 020 - 
8200 502.

Met de nieuwe rol GLI Medewerker krijgt de gebruiker toegang tot de GLI behandeling van een patiënt. De zorggroep 
kan de rechten instellen via de link 'Rollen' > 'Toewijzen activiteiten aan een rol'. Als de activiteit 'Aanmelden GLI 
patiënt' staat aangevikt kan de medewerker een GLI patiënt opvoeren.

Op het moment dat een patiënt is aangemeld is de patiënt terug te vinden in de lijst 'Alle behandelingen' op de 
homepagina. In deze lijst kunt u filteren op de GLI behandeling.

mailto:a.langemeyer@portavita.eu
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3.1 GLI - Consult leefstijlcoach, rol leefstijlcoach en prestatietype consult 
leefsltijlcoach toegevoegd

Het consult leefstijlcoach is toegevoegd. In de GLI module is deze in het linkermenu te zien. Anders is het consult 
ook altijd via 'Alle onderzoeken' te vinden.

1. De zorggroep kan via de homepagina via de link 'Protocollen' een protocol toevoegen voor het consult. Dit 
protocol is in het consult leefstijlcoach op te vragen via de link 'Info'.

2. De zorgroep kan via de homepagina via de link 'Prestatietypes' een prestatietype toevoegen voor het consult, 
die vervolgens in het consult te selecteren is.

Daarnaast is de rol Leefstijlcoach toegevoegd. Standaard staat voor deze rol de activiteiten voor het consult 
leefstijlcoach aangevinkt. De zorggroep kan deze rechten aanpassen via de link 'Rollen' > 'Toewijzen van activiteiten 
aan een rol'.

Binnenkort opgeleverd

Onderstaande punten staan op de planning om binnenkort opgeleverd te worden:
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• GLI patiënten en activiteiten worden toegevoegd aan de VIPCalculus rapportage.
• Het consult leefstijlcoach zal via Medvry naar het HIS gestuurd kunnen worden.
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4. Analytics - InEen rapportages 2018
In Portavita Analytics zijn de InEen rapportages over het jaar 2018 beschikbaar. Het betreft de volgende rapporten:

▪ Diabetes
▪ COPD
▪ CVRM HVZ
▪ CVRM VVR
▪ Astma

De excelversies van deze rapporten leveren de invulformats op, die rechtstreeks op de website https://
www.transparanteketenzorg.nl in te lezen zijn.

Werkwijze downloaden rapporten:

1. Open Portavita Analytics
2. Klik onder Reports op InEen 2018
3. Klik op het gewenste rapport
4. Kies bij Format voor de Excel 2007 versie
5. Klik op Show
6. Sla het bestand op
7. Upload het bestand op https://www.transparanteketenzorg.nl 

https://www.transparanteketenzorg.nl
https://www.transparanteketenzorg.nl
https://www.transparanteketenzorg.nl/
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5. CVRM - Jaarcontrole aangepast
Vanaf komende release zijn een aantal klachten en symptomen toegevoegd aan de anamnese van de Jaarcontrole 
CVRM:

Verder is bij de comorbiditeit hartfalen de NYHA Classificatie toegevoegd waarbij gekozen kan worden tussen klasse 
I t/m IV. De NYHA Classificatie is alleen zichtbaar en te selecteren als bij Hartfalen een 'Ja' geselecteerd is.
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Indien van toepassing zijn deze toevoegingen ook aangebracht bij andere onderzoeken (zoals de diabetes 
jaarcontrole). 

Dit zijn de eerste toevoegingen van een reeks. In de volgende oplevering (4.30.0) wordt dit uitgebreid.
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6. COPD - Rol longfunctieanalist toegevoegd
Vanaf komende release is de rol longfunctieanalist toegevoegd. Bij de rol staan standaard geen activiteiten 
aangevinkt.
De zorggroep kan zelf de rechten instellen voor deze rol via de link 'rollen' op de homepagina en vervolgens de link 
'Toewijzen van activiteiten aan een rol'.
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7. Algemeen - Labkoppeling-berichten inzien
Vanaf deze oplevering is het mogelijk om per patiënt in het patiëntendossier de labkoppeling-berichten van de 
afgelopen 6 maanden in te zien. Per bericht kan bekeken worden welke waarden gestuurd zijn en of er misschien 
foutmeldingen zijn.

1. Ga naar Importeren Labuitslagen in het patiëntendossier.
2. Klik op de link 'Overzicht labkoppeling-berichten over de patiënt'.

U ziet vervolgens een overzicht van de labberichten die in de afgelopen 6 maanden ontvangen zijn in Portavita.

Als u op de datum van het labbericht klikt wordt het labbericht getoond. Hieronder vindt u een voorbeeld van zo'n 
labbericht:
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