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E-consultatie Coordinate kaderarts  
 
1. Inloggen: 
Als kaderarts log je met een ander account in dan als huisarts.  
Ga naar https://geldersrivierenland.vitalhealthsoftware.com/. 
Log in met de ontvangen username en wachtwoord (toegestuurd via de mail). 
Vul de sms-code in die je op je mobiel ontvangt. 
Pas de eerste keer je profiel aan zoals je wachtwoord en hoe vaak je email notificaties wil ontvangen 
(advies email notificaties: minstens 3-5x per week) zodat je geen aanvragen mist. 
 

Zodra het startscherm is geopend kun je: 

• naar Verwijzingen waar de openstaande verwijzingen zichtbaar zijn.  

• naar de Berichten inbox (envelopje bovenaan) waar onder praktijk berichten de verwijzing staat. 
 

2. Openstaande verwijzingen (e-consult of aanvraag minuten) in behandeling nemen 
Dubbelklik op een verwijzing. 
Neem vervolgens de verwijzing in behandeling door op Ja te klikken. Je wordt nu naar het 
patiëntdossier geleidt. Deze patiënt zal nu aan jouw lijst van patiënten worden toegevoegd.  
 

3. Het patiënt dossier 
Bovenaan in de lichtblauwe balk, vind je altijd de persoonsgegevens en hoofdbehandelaar van 
de patiënt. Klik hierop om meer patiënt gegevens in te zien. 
Daaronder bevinden zich de specifieke blokken met medische informatie zoals meetwaardes, 
medicatie, episodes, consulten etc.  

 

3.1. Bij een e-consult, zie vraagstelling 
Links boven aan staat het blok Verwijzing informatie met daarin alle relevante informatie van de 
aanvrager. Achter Vraagstelling staat de vraag genoemd waarvoor dit e-consult is aangevraagd. 
 

3.2. Bij een aanvraag extra minuten  
In dit geval ontbreekt de vraagstelling maar staat achter Zorgproduct(en): Aanvraag extra minuten 
bij kaderarts. Afspraak: De Kaderarts accordeert indien akkoord binnen 5 werkdagen het verzoek 
door een bericht  vanuit het dossier van de patiënt naar de POH en de diëtist te sturen (zie paragraaf 
6. Bericht versturen).  Daarna past de POH de oorspronkelijke verwijzing aan door ‘overschrijding van 
minuten’ op Ja i.p.v. Nee te zetten. De POH stuurt na haar actie een bericht naar de diëtist. Daarna 
kan de diëtist verder behandelen en extra minuten declareren bij deze patiënt. De kaderarts 
declareert de aanvraag vervolgens (zie paragraaf 5. Declaratie invoeren). 
 

4. Consult invoeren 
a. Klik in het patiëntdossier in de linker bovenhoek op Nieuw Consult. 
b. Er verschijnt een nieuw scherm. 
c. Vul de gewenste, maar in ieder geval de verplichte gegevens (met *) in bij datum en bericht.  
d. Het consult kan direct gedeclareerd worden door in de titelbalk op Declaratie te klikken. Zie 

hieronder voor de werkwijze. Declareren kan ook later apart van het registreren van het 
consult. 

e. Sluit het consult af door in de titelbalk op Opslaan en verzenden te klikken. 
f. Het consult wordt daarna als volgt verwerkt: 

I. Het consult wordt geregistreerd in het ‘Consult overzicht’ in het patiënten dossier. 
Hier is te zien wanneer het laatste consult is geregistreerd en door wie, in dit geval 
de ketenpartner. Er gaat ook een bericht naar het journaal in het HIS.  

II. Het consult kan door alle ketenpartners binnen dezelfde instelling gewijzigd worden.  
III. Klik op Wijzigen en voer de extra gegevens in. Kies daarna Opslaan en verzenden.  
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5. Declaratie invoeren 
a. Klik op de +-button in het blok ‘Declaraties’ in het dossier van de patiënt. Het zorgproduct 

(de vraag voor de verwijzing) wordt automatisch gevuld.  
b. Selecteer dezelfde datum als van het e-consult of de beoordeling van de aanvraag voor extra 

minuten. 
c. Selecteer bij Prestatiecode de juiste declaratiecode (E-consult kaderarts of aanvraag extra 

minuten). 
d. Klik op Bewaren om dit onderdeel af te sluiten.  

 

6. Bericht versturen 
Er zijn twee manieren om een bericht te sturen naar een andere zorgverlener: 

1. Vanuit het dossier van de patiënt. Deze berichten zijn altijd patiënt gerelateerd en handig in 
geval van communicatie m.b.t. de aanvraag voor extra minuten door een diëtist. 

2. Vanuit de berichtenmodule indien het geen patiëntgebonden context betreft. 
 

6.1 Vanuit het dossier van de patiënt 
a. Klik op de +-button in het blok ‘Berichten’. Een nieuw scherm verschijnt. 
b. In het ‘Aan’ veld kun je een selectie maken van alle zorgverleners die behoren tot het 

zorgteam van deze patiënt, deze staan rechts in beeld.  Kies de behandelend POH en de 
diëtist die de aanvraag heeft gedaan.  

c. Onderwerp: Goedkeuring aanvraag extra  minuten (of afwijzing indien het geval). 
d. Type bij Bericht bv: ‘de aanvraag voor extra minuten behandeltijd door diëtist is 

goedgekeurd. Graag in de oorspronkelijke verwijzing de Overschrijding maximum declaratie 
toegestaan op Ja zetten i.p.v. Nee’.  

e. Klik om te voltooien op Bericht verzenden.  
f. Het bericht is verzonden naar de geselecteerde medewerkers in de context van de patiënt. 

 
6.2 Vanuit de berichtenmodule: 
a. Klik op het envelopje boven in het scherm.  
b. Klik vervolgens op Nieuw bericht. 
c. Het scherm dat opent is hetzelfde scherm als wanneer je het bericht vanuit het 

patiëntdossier opent. Het enige verschil hier is de mogelijkheid om de optie ‘Zonder patiënt’ 
te selecteren. Er hoeft in dat geval geen patiënt gekozen te worden en het bericht wordt 
zonder patiëntcontext verstuurd en is dan ook niet in een patiëntdossier zichtbaar. 

d. Type een bericht en druk op Bericht verzenden.  

7. Verwijzing beëindigen 
Nadat het e consult is uitgevoerd en gedeclareerd kan de verwijzing worden beëindigd. De 
huisarts/POH ontvangt hierover een bericht. Andersom geldt dat u als ketenpartner ook een bericht 
krijgt wanneer de POH of Huisarts een verwijzing beëindigd maar we adviseren alle ketenpartners dit 
zelf actief te doen waar relevant. Zo blijft de lijst van verwijzingen opgeschoond. 

a. Klik op Verwijzing beëindigen in het blok ‘Verwijzing informatie’. Er komt een melding met 
het verzoek om de beëindiging te bevestigen.  

b. Hier klik je op Ja.  
c. Vervolgens selecteer je een reden voor beëindiging en klikt op Verwijzing beëindigen.  

Let op: Vanaf dat moment is het dossier van de patiënt beperkt inzichtelijk: 
a. Zelf geregistreerde consulten en ontvangen berichten zijn nog wel zichtbaar, maar deze 

kunnen niet meer gewijzigd worden. 
b. De Meetwaarden en informatie over de verwijzing zijn niet meer inzichtelijk.  
Het dossier is op elk moment te raadplegen door in het Patiëntoverzicht de optie Incl. 
beëindigde verwijzingen/inactieve patiënten te selecteren. 


