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1. Inleiding
1.1 Algemeen
Franciscus Gasthuis & Vlietland is per 28 oktober 2016 over naar een nieuw Ziekenhuis
Informatie Systeem / Elektronisch Patiëntendossier (ZIS/EPD). Een belangrijk onderdeel van dit
systeem is het nieuwe Zorgverlenersportaal. Met dit Zorgverlenersportaal is het voor onze
zorgpartners (buiten ons ziekenhuis) mogelijk om patiëntgegevens uit ons ZIS/EPD in te zien.
Alle specialismen van Franciscus Gasthuis & Vlietland werken per boven genoemde datum in
hetzelfde ZIS/EPD. Hier is één Zorgverlenersportaal aan gekoppeld waarmee onze zorgpartners
gegevens van eigen patiënten (op grond van AGB-code) kunnen raadplegen. Inzage is
onafhankelijk van de locatie - Franciscus Gasthuis of Franciscus Vlietland - waar de patiënt
gezien of behandeld is.
In dit instructiedocument wordt uitgelegd hoe u het portaal gebruikt.
In het vervolg van dit document wordt Franciscus Gasthuis & Vlietland aangeduid met de term
“het ziekenhuis”.
De huisartsen en Specialisten Ouderengeneeskunde worden aangeduid met de verzamelterm
“gebruikers”.
1.2 Leeswijzer
In het vervolg van dit document komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 Het portaal in vogelvlucht
 Het gebruik van het portaal in detail met als onderwerpen:
o Het aanmelden op het portaal
o Home pagina
o Het opzoeken van patiënten
o Het overzicht van klinische patiënten en SEH-overzicht
o Het inzien van patiëntinformatie
o Overzicht van zorgmomenten
o Inzage in dossier items
o Het raadplegen van onderzoeksuitslagen
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2. Het Zorgverlenersportaal in vogelvlucht
2.1 Functies in het Zorgverlenersportaal
Met het portaal kunt u de gegevens raadplegen van uw patiënten 1, zoals deze zijn vastgelegd
in het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) van het ziekenhuis. Op de home pagina kunt u
algemeen nieuws en ontwikkelingen rondom het Zorgverlenersportaal vinden.
De functies kunnen via het navigatiemenu worden benaderd. De functies in het portaal zijn:
Zoeken
Hier kunt u de patiënt selecteren waarvan u de gegevens wilt inzien.
Opgenomen patiënten/ SEH overzicht
Hier vindt u al uw patiënten die op het moment van inzage opgenomen zijn in het ziekenhuis
en al uw patiënten die op het moment van inzage op de SEH verblijven.
Patiëntinformatie
Via het onderdeel patiëntinformatie kunt u gedetailleerde informatie raadplegen over één
bepaalde patiënt (NAW gegevens, behandelbeperking).
Zorgmomenten
Hier vindt u alle zorgmomenten van de door u geselecteerde patiënt.
Dossier
Inzage in verschillende dossier items van de geselecteerde patiënt.
Uitslagen
Overzicht van alle onderzoeksuitslagen van de door u geselecteerde patiënt.
2.2 Huisartsen en waarneming
Wanneer u zich op het portaal aanmeldt als huisarts heeft u toegang tot alle functies in het
portaal. Met het menu item ‘zoeken’ kunt u de patiënten uit uw eigen praktijk opzoeken.
Als u als huisarts waarneemt voor een andere huisarts kunt u de patiënten van deze
huisartsen ook selecteren via de zoekfunctie, mits de huisarts u hiervoor heeft gemachtigd (zie
voor vragen hierover bijlage 1: Veel gestelde vragen).
Middels een noodprocedure is het mogelijk om – na opgave van reden – gegevens van andere,
niet eigen patiënten in te zien. Dit is met name relevant tijdens diensten op de huisartsenpost.
Het gebruik van de noodprocedure wordt door het ziekenhuis gelogd en periodiek geaudit.
3. Aanmelden op het portaal met een uzi-pas
Om toegang te krijgen tot het Zorgverlenersportaal van het ziekenhuis heeft u, om aan de
huidige strenge ICT-eisen te voldoen, een UZI-pas en kaartlezer nodig om in te loggen (zie
www.uziregister.nl).
U kunt zich aanmelden voor het portaal bij de afdeling Transmurale Samenwerking
(transmuraal@franciscus.nl). Wij hebben daarbij de volgende gegevens nodig:
- AGB code zorgverlener
1 Het is mogelijk dat patiënten bezwaar maken tegen het publiceren van hun gegevens op het
Zorgverlenersportaal. In dat geval kunt u de patiënt niet vinden in het portaal en zijn
gegevens niet inzien.
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- UZI nummer (na te zoeken op:
https://www.zorgcsp.nl/zoeken/UitgegevenUzipassen.aspx)
Met deze gegevens wordt het voor het systeem mogelijk de juiste patiënten aan de juiste
huisarts te koppelen.
3.1 Internetadres van het portaal
Het portaal kan benaderd worden met een computer die een verbinding heeft met het
internet. Het internetadres waarmee het portaal wordt opgestart is:
https://zorgverlener.franciscus.nl

U dient als eerste dit adres in te toetsen (voor het gemak raden wij aan daarna meteen een
snelkoppeling te maken).
3.2 Inloggen op het portaal
U logt in met uw UZI-pas via de kaartlezer. Op het scherm verschijnt de volgende melding:

Kies voor ‘Run’ en vul vervolgens de pincode van de UZI-pas in.
Wanneer u bent ingelogd komt u op de Home pagina van het Zorgverlenersportaal.
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4. Home pagina
Op de homepagina kunt u algemeen nieuws en de ontwikkelingen omtrent het
Zorgverlenersportaal zien.
Home button
Hiermee komt u altijd
weer terug op dit
scherm

Naam van de
UZI pashouder

5. Onderdelen Zorgverlenersportaal
Via de navigatiebalk kunt u de volgende onderdelen vinden:







Zoeken
Opgenomen patiënten/ SEH overzicht
Patiëntinformatie
Zorgmomenten
Dossier
Uitslagen

Alle onderdelen worden in de volgende paragrafen uitgelegd.
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5.1 Patiënt zoeken
Via de navigatiebalk knop Zoeken > Patiënt zoeken kunt u een patiënt opzoeken van wie u de
gegevens wilt inzien

Hier kunt u de patiënt zoeken uit
uw praktijk of waarneempraktijk.
Zoek via een patiëntennummer
of BSN nummer, naam of
geboortedatum en klik
vervolgens op de knop zoeken
Onder de knop ‘Recente’ kunt u de laatste gezochte patiënten vinden.
Wanneer de zoekopdracht de gevonden patiënt laat zien ‘Selecteer deze patiënt’ aanklikken.
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5.2 Opgenomen patiënten/ SEH overzicht
Hier vindt u al uw patiënten die op het moment van inzage opgenomen zijn in het ziekenhuis
en al uw patiënten die op het moment van inzage op de SEH verblijven.
5.3 Patiëntinformatie
U vindt onder patiëntinformatie de volgende items:

5.3.1 NAW gegevens
Bij NAW gegevens staan de NAW gegevens die bij ons bekend zijn van de door u geselecteerde
patiënt.
5.3.2 Behandelbeperking
Hier ziet u de behandelbeperking die van de door u geselecteerde patiënt in het ziekenhuis
bekend is. Dit betreft het afgesproken beleid in het ziekenhuis.
5.3.3 Persoonlijke Werknotities
Hier kunt u persoonlijke werknotities noteren. Deze notities zijn niet zichtbaar in het dossier in
het ziekenhuis, maar zijn alleen voor uw eigen administratie.
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5.4 Zorgmomenten
U vindt onder zorgmomenten de volgende items:

5.4.1 Afspraken
In dit menu onderdeel vindt u de poliklinische afspraken die gepland staan voor de betreffende
patiënt, evenals de afspraken die al hebben plaatsgevonden.
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5.4.2 Operaties
Hier worden de geplande operaties van de selecteerde patiënt en de operaties uit het verleden
getoond.

5.4.3 Opnames
Hier worden de opnames van de selecteerde patiënt uit het verleden en de geplande opnames
getoond.
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5.4.4 Verwijzingen
In dit deel vindt u de elektronische ZorgDomein verwijzingen die u (of uw waarnemer) voor de
geselecteerde patiënt gedaan heeft naar het ziekenhuis.

5.5 Dossier
Met dit onderdeel heeft u inzage in een aantal onderdelen van het medisch dossier van de
geselecteerde patiënt. De volgende onderdelen worden getoond:
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5.5.1 Allergie
Hier worden de allergieën van de door u geselecteerde patiënt getoond zoals in het ziekenhuis
bekend.

5.5.2 Conclusie en Beleid
Het kopje conclusie en beleid geeft een real time weergave van dit onderdeel in het dossier
van de patiënt. Conclusie en beleid wordt weergegeven per registratie en gesorteerd op
datum/tijd.
LET OP: conclusie en beleid is gedurende een behandeling ‘work in progress’. De bevindingen
kunnen worden bijgesteld na bijvoorbeeld een multidisciplinair overleg, overleg met de
superviserend specialist indien de AIOS het dossier heeft bijgewerkt, of na nieuwe uitslagen of
visiterondes.
5.5.3 Correspondentie
Hier worden de brieven over de door u geselecteerde patiënt getoond.
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Onder de kolom ‘Status’ kunt u zien of de brief onder supervisie is (d.w.z. dat controle en
akkoord van de hoofdbehandelaar nog plaats moet vinden). Als de status Gerouteerd is wil dit
zeggen dat de brief definitief is en verzonden is. LET OP: wanneer de brief na supervisie voor
correctie weer teruggestuurd wordt door de arts is de brief tijdelijk niet zichtbaar op het
portaal. Deze wordt pas weer zichtbaar als de brief gerouteerd is.
5.5.4 Diagnose
Hier ziet u de door de specialist geregistreerde diagnoses voor de door u geselecteerde patiënt.
5.5.5 Medicatie
Hier vindt u de medicatie die de door u geselecteerde patiënt gebruikt. Thuismedicatie is de
medicatie die ofwel poliklinisch voorgeschreven is of voorgeschreven is door de huisarts en
overgenomen is in het ziekenhuis.
Opnamemedicatie is de medicatie die de patiënt voorgeschreven krijgt tijdens opname in het
ziekenhuis.

5.5.6 Metingen
In dit onderdeel vindt u een overzicht van relevante metingen die in het ziekenhuis voor de
door u geselecteerde patiënt zijn uitgevoerd. De meting worden per datum in een kolom
weergegeven.
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5.6 Uitslagen
U vindt onder het kopje uitslagen de volgende items:
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5.6.1 Labuitslagen
Hier ziet u de labuitlagen van de door u geselecteerde patiënt. De uitslagen worden per datum
in een kolom weergegeven.

Via de

knoppen kunt u de laatste of de eerste uitslagen in beeld brengen.

5.6.2 Microbioliogie
Hier vindt u de uitslagen microbiologie van de door u geselecteerde patiënt.
5.6.3 Nucleair lab
Hier vindt u de uitslagen Nucleair lab van de door u geselecteerde patiënt.
5.6.4 Pathologie
Hier vindt u de uitslagen Patholohie van de door u geselecteerde patiënt.
5.6.5 Radiologie
Hier vindt u de uitslagen Radiologie van de door u geselecteerde patiënt. U kunt op het
specifieke onderzoek klikken om het verslag te openen.
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Klik op de regel om het
verslag te openen

Het verslag wordt geopend in een nieuw venster.
5.6.6 What’s new?
Hier vindt u alle nieuwe uitslagen voor de door u geselecteerde patiënt over een bepaalde
periode. U kunt hier selecteren of u de uitslagen van afgelopen maand, afgelopen twee weken,
afgelopen week, gisteren of vandaag in wilt zien.
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Bijlage 1: Veelgestelde vragen
V: Is het mogelijk in te loggen vanuit het HIS in het zorgverlenersportaal? of ingelogd te
blijven in het zorgverlenersportaal?
A: Het is niet mogelijk om vanuit het HIS in te loggen in het Zorgverlenersportaal. Wij zijn
verschillende mogelijkheden aan het onderzoeken om makkelijker en sneller in te kunnen
loggen. Daarnaast ingelogd blijven in het Zorgverlenersportaal i.v.m. veiligheid na 15 minuten
afgebroken. U kunt de UZI pas in de lezer houden en hoeft dan enkel uw pincode opnieuw in
te voeren.
V: Zit er zoekfunctionaliteit in het Zorgverlenersportaal?
A: Op dit moment is het niet mogelijk om te zoeken in het zorgverlenersportaal. Deze wens is
wel bekend bij de leverancier van het Zorgverlenersportaal.
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