
Opleverdocument HMP 4.28.0 (februari 2019)



Opleverdocument HMP 4.28.0 (februari 2019) 2

1. Inhoudsopgave
1. Inhoudsopgave........................................................................................................................................................ 2

2. Introductie................................................................................................................................................................ 3

3. Labwaarde LDL-direct toegevoegd (Algemeen) ..................................................................................................... 4

4. Labwaarde NT-proBNP wordt via labkoppeling gestuurd (Algemeen).................................................................... 5

5. Eenheid pmol/L voor BNP nu ook geaccepteerd (Algemeen)................................................................................. 6

6. Tekst waarschuwing behandelblokkade aangepast (Algemeen) ............................................................................ 7

7. Link wachtwoord wijzigen in e-mail aangepast (Algemeen).................................................................................... 9



Opleverdocument HMP 4.28.0 (februari 2019)           3

2. Introductie
Datum: 07-02-2019
Versie: 4.28.0

In dit document zijn de functionele aanpassingen van versie 4.28.0. 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)
• Analytics (Patient Explorer, Activity Explorer, HIS Explorer)
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3. Labwaarde LDL-direct toegevoegd (Algemeen)
Tot nu toe werd de LDL-direct labwaarde als synoniem in het veld van de LDL-cholesterol waarde genoteerd. Vanaf 
deze release is de labwaarde LDL-direct als extra veld toegevoegd aan het labonderzoek. 
De LDL-direct waarde kan handmatig en via de labkoppeling worden ingevoerd in het labonderzoek.
De ingevoerde LDL-direct waarde is net als de LDL-cholesterol waarde in de Monitor via het tabblad Laboratorium
te zien.
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4. Labwaarde NT-proBNP wordt via labkoppeling gestuurd 
(Algemeen)

In de vorige oplevering is de labwaarde NT-proBNP toegevoegd aan het labonderzoek. 
Vanaf deze release kan de NT-proBNP waarde ook via de labkoppeling gestuurd worden. 
Daarbij worden de eenheden pmol/l, pmol/L and pg/ml geaccepteerd. In Portavita wordt de waarde vervolgens als 
pg/ml genoteerd.
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5. Eenheid pmol/L voor BNP nu ook geaccepteerd (Algemeen)
Via de labkoppeling wordt de BNP waarde vaak met de eenheid pmol/L gestuurd. Tot nu toe werd in Portavita alleen 
de eenheid pg/ml geaccepteerd.

Vanaf deze release wordt de BNP waarde ook met de eenheden pmol/L en pmol/l geaccepteerd. Deze worden 
vervolgens in Portavita omgezet naar de pg/ml eenheid.
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6. Tekst waarschuwing behandelblokkade aangepast 
(Algemeen)

Via behandelpan > tabblad 'behandelende organisaties' kan er een blokkade worden ingevoerd voor een organisatie 
of behandelaar.

Op het moment dat de betreffende organisatie of behandelaar het patiëntendossier of de (verouderde) aanvraag 
probeert te openen krijgen ze nu de melding 'U of uw organisatie beschikt niet over de juiste toegangsrechten. Neem 
contact op met de hoofdbehandelaar van de patiënt.' Hierdoor werd vaak gedacht dat de persoon niet de juiste rollen 
en rechten had om het dossier of het werkitem te openen, terwijl het werd veroorzaakt door de blokkade die was 
ingesteld.

Vanaf deze release is de tekst van de waarschuwing aangepast naar Er is een behandelblokkade voor u of uw 
organisatie voor deze patiënt. Neem contact op met de hoofdbehandelaar van de patiënt.
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De hoofdbehandelaar kan de blokkade opheffen via behandelplan > tabblad 'behandelende organisaties' > 
wijzig toegangsrechten:

1. Vink vakje opheffen aan.
2. Kies vervolgactie en klik op Enter.
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7. Link wachtwoord wijzigen in e-mail aangepast (Algemeen)
Als er een nieuw account voor een patiënt of een medewerker wordt aangemaakt of als het wachtwoord gereset 
wordt, dan wordt op dit moment een automatische e-mail gestuurd met een link waarmee ze hun eigen wachtwoord 
kunnen opslaan.

Omdat bij sommige e-mailproviders (zoals Ziggo) de link niet aan te klikken was, is de e-mail nu aangepast naar een 
HTML-opgemaakte e-mail met een knop 'Activeer account' in geval van een nieuw account of 'Wijzig wachtwoord' 
in geval van een wachtwoord reset.

Als de e-mailprovider geen HTML-tekst ondersteunt zal de e-mail weer als platte tekst met link getoond 
worden.
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