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Zorggroep Gelders Rivierenland 

Instructie planner voor Coordinate in kader  van een E-consultatie specialist 
 
Inloggen: 
Ga naar https://geldersrivierenland.vitalhealthsoftware.com/. 
Log in met de ontvangen username en wachtwoord (toegestuurd via de mail). 
Pas de eerste keer je profiel aan zoals je wachtwoord en hoe vaak je email notificaties wil ontvangen 
(advies: als planner aanzetten op dagelijks en de specialist uit). Specialist een aparte mail sturen 
nadat patiënt in Coordinate aan hem/haar is toegewezen.  
 

Zodra het startscherm is geopend kun je: 
1. naar Verwijzingen waar de openstaande verwijzingen zichtbaar zijn.  
2. naar de Berichten inbox (envelopje bovenaan) waar onder praktijk berichten de verwijzing staat. 

 

Openstaande verwijzingen in behandeling nemen 
Klik op het startscherm op Verwijzingen 

• Dubbelklik op een verwijzing waarna de gegevens van de verwijzing in beeld komen (naam 
patiënt en de vraagstelling). 

• Kies rechts onderaan voor Zorgverlener toewijzen en kies onder de kolom Zorgverleners 
(links in beeld) aan welke collega je de patiënt wil toewijzen. 

• Kies daarna Ja als bevestiging.   

• Deze patiënt zal nu uit de lijst met verwijzingen verdwijnen en zichtbaar worden bij de 
betreffende collega.  

 
Ter informatie: 
De planner (het secretariaat) kan alle verwijzingen zien ongeacht of iemand is verwezen naar de 
afdeling of naar een specifieke behandelaar van die afdeling.   
De planner kan de verwijzing ook aan een andere collega toewijzen.  
 
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. 
2. Vanuit de berichtenmodule indien het geen patiëntgebonden context betreft. 

 
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, zoals vermeld op de samenvattingspagina van het patiënt 
dossier.   

c. Typ een bericht, voeg eventueel een bijlage toe door middel van de knop Bestand toevoegen 
en klik om te voltooien op Bericht verzenden.  

d. Het bericht is verzonden naar de geselecteerde medewerkers in de context van de patiënt. 
 
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.  
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