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2. Introductie
Datum: 27-06-2019
Versie: 4.33.0

In dit document zijn de functionele aanpassingen van versie 4.33.0. 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. Diabetes - Fundusfoto screening aangepast naar NHG-
standaard 2017

De richtlijn voor diabetische retinopathie is in 2017 aangepast. In de nieuwe richtlijn is het advies voor 
vervolgonderzoek aangepast van 2 naar 3 jaar (mits er geen retinopathie is waargenomen). Deze aanpassing is 
afgelopen november in het Portavita HMP opgeleverd. Daarnaast is in de nieuwe NHG standaard de classificatie 
voor retinopathie aangepast en is maculopathie toegevoegd aan de controle. Aangezien de controle volgens de NHG 
standaard uit 2017 heel erg afwijkt van de controle volgens de oude standaard uit 2006, is er voor gekozen om een 
nieuw onderzoek toe te voegen aan het Portavita HMP: Fundusfoto screening 2017 (Diabetes). Hierin zijn de nieuwe 
classificatie en de maculopathie toegevoegd. Omdat er nog aanvragen uitstaan op werklijsten van onderzoeken 
volgens de oude standaard, zal het oude onderzoek geleidelijk uitgefaseerd worden.

De aanpassingen zullen de komende tijd stapsgewijs opgeleverd worden. Vanaf deze oplevering is het in ieder geval 
mogelijk om de uitslagen volgens de nieuwe standaard via de labkoppeling in Portavita HMP te ontvangen.

3.1 Nieuw onderzoek fundusfoto screening 2017 (Diabetes) toegevoegd
In het nieuwe onderzoek is de classificatie voor retinopathie aangepast en is maculopathie toegevoegd:

Retinopathie (1)
R0 - Geen zichtbare retinopathie
R1 - Milde achtergrond retinopathie
R2 - Pre-proliferatieve retinopathie
R3 - Proliferatieve retinopathie
Niet te bepalen

Maculopathie (2)
M0 - Geen zichtbare maculopathie
M1 - Maculopathie
Niet te bepalen
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Het nieuwe onderzoek is op dit moment te vinden via Alle onderzoeken. Vanaf de volgende oplevering zal de link 
naar het nieuwe onderzoek beschikbaar zijn in het linkermenu. Bij het handmatig invoeren van de nieuwe controle 
wordt het adviesbeleid voor vervolgonderzoek nog niet getoond. Dit zal vanaf volgende oplevering beschikbaar zijn.

Omdat de fundusfoto screening 2017 als nieuw onderzoek is toegevoegd moet deze activiteit nog aan de 
betreffende rollen worden toegevoegd door de zorggroep.
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3.2 Labuitslagen fundusfoto volgens nieuwe standaard kunnen via labkoppeling 
verstuurd worden

Vanaf deze oplevering is het mogelijk om de resultaten van de fundusfoto via de labkoppeling in het Portavita HMP te 
ontvangen.
De nieuwe NHG-codes en waardes die ondersteund worden zijn: 

NHG-code Beschrijving Geaccepteerde waardes

DMR7FALI diabetische retinopathie linkeroog (2017) 559 (R0 Geen zichtbare retinopathie)

560 (R1 Milde achtergrond retinopathie)

561 (R2 Pre-proliferatieve retinopathie)

562 (R3 Proliferatieve retinopathie)

89 (Niet te bepalen)

DMR7FARE diabetische retinopathie rechteroog (2017) 559 (R0 Geen zichtbare retinopathie)

560 (R1 Milde achtergrond retinopathie)

561 (R2 Pre-proliferatieve retinopathie)

562 (R3 Proliferatieve retinopathie)

89 (Niet te bepalen)

DMMAFALI diabetische maculopathie linkeroog 563 (M0: Geen zichtbare maculopathie)

564 (M1: Maculopathie)

89 (Niet te bepalen)

DMMAFARE diabetische maculopathie rechteroog 563 (M0: Geen zichtbare maculopathie)

564 (M1: Maculopathie)

89 (Niet te bepalen)
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3.3 Tonen van de resultaten
Als de fundusfoto screening 2017 is ingevoerd zijn de resultaten te zien in de patiëntenheader (1) en via monitor bij 
de fundus tab (2): 

Daarnaast wordt het onderzoek in de monitor getoond onder de blokjes diagnose en risicofactoren (1), 
behandelhistorie (2) en behandelteam (3):

Indien de termijn voor een vervolgonderzoek is verstreken, verschijnt er een rode bol in het blokje Uitkomsten en 
Proces in de monitor. 
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3.4 Planning
Onderstaande punten staan op de planning om binnenkort opgeleverd te worden:

• Link naar Fundusfoto screening 2017 beschikbaar in linkermenu in patiëntendossier.
• Advies voor vervolgbeleid beschikbaar bij het handmatig invoeren van de fundusfoto screening 2017.
• Resultaten fundusfoto screening 2017 beschikbaar in rapportages, zoals proces (rode bollenscherm).
• Prestatietypes voor fundusfoto screening 2017 kunnen aanmaken en protocol kunnen toevoegen.

De planning voor het tonen van de resultaten van de fundusfoto screening 2017 in het digitaal logboek is nog 
onbekend.
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4. Analytics - Fundusfoto screening NHG 2017 verwerkt in 
Analytics

De uitslagen van het nieuwe fundusfoto screening onderzoek NHG 2017 worden ook verwerkt in Analytics. De 
volgende aanpassingen zijn hiervoor doorgevoerd:

4.1 Datum laatste fundusfoto screening
• Het filter Datum laatste fundusscreening of Oogartscontrole, dat dus zowel naar de oogartscontrole als 

fundusfoto screening kijkt, houdt nu ook rekening met het nieuwe fundusfoto onderzoek 2017.
• Een nieuw filter Datum laatste fundusscreening (NHG 2017) kijkt specifiek naar het nieuwe fundusfoto 

screening onderzoek 2017. Dit filter is toegevoegd om te bekijken hoeveel praktijken reeds van het nieuwe 
onderzoek gebruik maken.

• Het bestaande filter Datum laatste fundusscreening is hernoemd naar Datum laatste fundusscreening 
(NHG 2006) om aan te geven dat dit filter specifiek naar de oudere versie van dit onderzoek kijkt.

4.2 Retinopathie
Het bestaande filter Retinopathie verwerkt nu ook uitslagen uit het nieuwe fundusfoto screening onderzoek 2017. 
Dat wil zeggen dat waarden R1, R2 of R3 die vastgelegd worden in de fundusscreening, een retinopathie waarde 
Vermoeden opleveren in Explorer. Een waarde R0 resulteert uiteraard in een retinopathie waarde Nee. Aan de 
werking van dit filter zelf is in feite dus niets veranderd, er wordt alleen met meer mogelijke fundusuitslagen rekening 
gehouden.
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4.3 Maculopathie
In het fundusfoto screening onderzoek 2017 is een nieuwe waarde maculopathie vast te leggen. Hier is in Explorer 
ook een filter voor toegevoegd Maculopathie (NHG 2017) en Maculopathie, laatste meetdatum (NHG 2017).

De mogelijke waarden zijn Ja, Nee en Niet te bepalen.
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5. Analytics - Laatste Contact Kolommen toegevoegd in Patient 
Explorer

In de Patient Explorer bestaan al enige tijd filters om patienten te zoeken op hun laatste contactmoment, bijvoorbeeld 
Datum Laatste Contact CVRM. Voorheen was het zo dat als men wilde bekijken wanneer dat laatste 
contactmoment plaats heeft gevonden, verschillende kolommen naast elkaar geplaatst moesten worden. Vanaf deze 
release zijn er nieuwe kolommen in Explorer toegevoegd die direct de laatste contactdatum tonen, ongeacht van 
welk onderzoek dat geweest is. De volgende kolommen zijn toegevoegd:

• Datum Laatste Contact Diabetes (kijkt naar Jaarcontrole, Kleine controle, Tussentijdse controle en 
Risicoinventarisatie)

• Datum Laatste Contact COPD (kijkt naar Intake, Vervolgconsult, Spirometrie, MRC, CCQ, ACQ)
• Datum Laatste Contact CVRM (kijkt naar Jaarcontrole en Tussentijdse controle)
• Datum Laatste Contact Ouderenzorg (kijkt naar Trazag, Easycare, GFI en MMSE)

Via Add Column zijn deze toe te voegen.


