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2. Introductie
Datum: 17-10-2019
Versie: 4.37.0

In dit document zijn de functionele aanpassingen van versie 4.37.0. voor het Portavita Health Management Platform 
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 - Advies vervolgbeleid wordt via labkoppeling 
geïmporteerd

Eind juni is het fundusonderzoek volgens de NHG standaard 2017 toegevoegd aan het Portavita Health 
Management Platform. Sindsdien kunnen de fundusuitslagen volgens de NHG standaard 2017 via de labkoppeling 
verstuurd worden. Als het laboratorium een advies vervolgbeleid meestuurde kon deze niet in Portavita verwerkt 
worden.

Vanaf deze oplevering kan ook het advies vervolgbeleid verwerkt worden in het Portavita HMP, mits deze is 
meegestuurd door het lab.

De NHG-code en de waardes die geaccepteerd worden zijn:

NHG-code Beschrijving Geaccepteerde waardes

FSFUFZ advies follow-up fundusscreening DM2 565 (3 jaar (reguliere controle))

386 (2 jaar (reguliere controle))

322 (1 jaar (reguliere controle))

566 (binnen 6 maanden bij oogarts)

323 (binnen 3 maanden bij oogarts)

324 (binnen 1 maand bij oogarts)

325 (binnen 1 week bij oogarts)

326 (binnen 1 dag bij oogarts)

619 (geen funduscontrole meer noodzakelijk)*

* Bij het handmatig invoeren van het fundusonderzoek in het Portavita HMP is het verplicht om een vervolgbeleid te 
selecteren. Alleen een onderzoek dat door het lab verstuurd is kan zonder advies vervolgbeleid worden vastgelegd.
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4. Diabetes - Invoer spuitplaatsen aangepast bij nieuwe medicatie
In de vorige oplevering is onderstaande diabetes medicatie toegevoegd aan de diabetes controles:

Andere parenterale middelen + Insuline 1x daags
Andere parenterale middelen + Insuline meermaal daags

Als in een jaarcontrole of kleine controle is vastgelegd dat bovenstaande medicatie gebruikt wordt, moeten de vragen 
met betrekking tot spuitplekken getoond worden.

Op dit moment worden de vragen nog niet getoond:

Vanaf komende oplevering worden de vragen met betrekking tot spuitplaatsen in de jaarcontrole en kleine controle 
wel getoond indien 'Andere parenterale middelen + Insuline 1x daags' of 'Andere parenterale middelen + Insuline 
meermaal daags' ingevoerd is.

De totale lijst van diabetes medicatie waarbij de vragen over spuitplaatsen getoond worden is:

Insuline
Orale medicatie + Insuline 1x daags
Orale medicatie + Insuline meermaal daags
Andere parenterale middelen + Orale bloedglucose verlagende middelen
Andere parenterale middelen + Insuline 1x daags
Andere parenterale middelen + Insuline meermaal daags
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5. Analytics - Gestaakte dossiers beschikbaar in Patient Explorer
Vanaf deze oplevering zijn gestaakte dossiers beschikbaar in de Patient Explorer. Patiënten kunnen opgezocht 
worden met de datum dat zij gestaakt zijn en/of met de reden van staken.

Gestaakte patiënten kunnen geselecteerd worden middels twee nieuwe filters:

Datum van Staken Diabetesbehandeling (of COPD, CVRM, GLI, Ouderenzorgbehandeling)
Reden van Staken Diabetesbehandeling (of COPD, CVRM, GLI, Ouderenzorgbehandeling)

In onderstaande voorbeelden worden diabetespatiënten geselecteerd. Echter de voorbeelden gelden ook voor alle 
andere behandelingen zoals COPD, CVRM, GLI en ouderenzorg.

Voorbeeld van een rapport van patiënten die de afgelopen 12 maanden zijn gestaakt met reden 'Overleden':

Het is wel belangrijk om het filter Type Hoofdbehandelaar Diabetes (of COPD, CVRM, GLI, Ouderenzorg)
te verwijderen, omdat dit filter per definitie alleen actieve patiënten laat zien.
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De datum en reden van staken zijn natuurlijk ook als kolommen zichtbaar te maken of als groep in te stellen:
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Tot slot is er een voorbeeldpreset van gestaakte diabetespatiënten in de afgelopen 12 maanden beschikbaar 
gemaakt in de Portavita map, welke als basis gebruikt kan worden voor andere rapportages:
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6. Algemeen - Logging volgens NEN 7513 vervolg
De norm NEN 7513 (Logging – Vastleggen van acties op elektronische patiëntdossiers) bepaalt wat en wanneer er 
moet worden gelogd in een patiëntdossier. Dit geeft inzicht in wie toegang heeft gehad tot het desbetreffende 
patiëntendossier. In de vorige oplevering is al een aantal acties toegevoegd aan het journaal. Vanaf deze oplevering 
zullen onderstaande acties ook in het journaal opgenomen worden:

Wijzigen persoonsgegevens

Identiteitsdocument (invoer en wijziging): 
- "Identiteit vastgesteld d.m.v. vergewissing"
- "Identiteitsdocument toegevoegd: "Paspoort/ Rijbewijs/ Identiteitskaart/ Vreemdelingendocument" nummer 
"X""
- "Identiteitsdocument gewijzigd: "Paspoort/ Rijbewijs/ Identiteitskaart/ Vreemdelingendocument" nummer 
"X" (was: "Paspoort/etc" nummer "Y")"
Geslacht (alleen wijziging): "Geslacht gewijzigd: X (was: X)"
Naam (alleen wijziging): "Naam gewijzigd: X (was: X)"
Dit bevat de naam zoals weergegeven in de applicatie, dus voorletters, tussenvoegsel, achternaam (niet de 
voornaam)
Naam verzekering, polisnummer (invoer en wijziging): 
- "Zorgverzekering vastgelegd: organisatie X nummer X per datum X"
- "Zorgverzekering gewijzigd: organisatie X polisnummer X per datum X (was: organisatie X polisnummer X 
per datum X)"

In de komende opleveringen volgen meer acties die aan het journaal worden toegevoegd.


