
1. Includeren van een patiënt in de GLI 
Het aanmaken van de verwijzing voor de GLI in Coordinate moet handmatig gebeuren en is voor een 

bestaande ketenpatiënt (al bekend in Coordinate) anders dan voor een niet-ketenpatiënt die nog niet 

in Coordinate aanwezig is. Voor beide situaties staan hieronder de stappen uitgeschreven. Ook is er 

eventueel een filmpje beschikbaar, zie de link onderaan dit document. 

Mogelijke situaties: 

a) Includeren nieuwe patiënt, die nog niet bekend is in Coordinate. 
b) Includeren van patiënt die al in Coordinate staat, bijvoorbeeld omdat de persoon ook al in 

een ander zorgprogramma zit. 

a. Includeren van een nieuwe patiënt (vanuit HIS naar Coordinate) 

1. Start in het HIS in het dossier van de patiënt de externe koppeling met Coordinate 
2. Patiënt niet gevonden, Wilt u deze patiënt aanmaken?: Ja 
3. Data ophalen uit het HIS? Nee, handmatig (want OZIS ondersteunt de GLI niet). 
4. Vul de noodzakelijke patiëntgegevens in. Bij Inclusiedatum kan een datum van de 

eerdere verwijzing worden ingevuld (als het eerder niet gelukt is). 
5. Klik op Bewaren. 
6. Daarna opent het dossier op het tabblad Samenvatting.  
7. Vervolgens ga je naar het tabblad GLI. 
8. Er verschijnt een scherm met naam ‘Inclusiereden’: hier kun je de inclusiedatum 

aanpassen + inclusie reden invullen. 
9. Kies bij Deelname GLI: Ja. Pas nu neemt de patiënt daadwerkelijk deel aan de GLI 
10. Klik op Bewaren. 

 

b. Includeren bestaande patiënt (direct vanuit Coordinate) 

1. Ga onder het tabblad Samenvatting naar Zorgprogramma beheer 
2. Kies Includeer zorgprogramma 
3. Selecteer GLI 
4. Bij ‘Wilt u deze patiënt includeren in het zorgprogramma GLI’, kies Ja 
5. Inclusiedatum eventueel aanpassen zo nodig + een inclusie reden invullen. 
6. Bij ‘Deelname GLI’  Ja selecteren en klik onderaan op Includeren. 

 

VitalHealth heeft ook nog een filmpje gedeeld van een andere zorggroep over het includeren van 

patiënten voor de GLI waarin de 2 manieren van het includeren worden benoemd, nl; 

https://www.youtube.com/watch?v=BDZkp85Lc2A 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BDZkp85Lc2A

