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Welkom 

Welkom bij de instructie voor Coordinate, het nieuwe KIS. Binnen het platform Coordinate kun je 
samenwerken met zorgverleners binnen de huisartsenpraktijk. Hiermee kun je verwijzingen in 
behandelingen nemen, vragenlijsten starten, consulten registreren en declareren.  

Voorbereiding 

Deze instructie kun je gebruiken bij de start maar ook als ondersteuning tijdens het werken met 
Coordinate.  
 
Bekijk hier een aantal video’s voor ketenpartners over Coordinate. 

Starten met Coordinate 

Na de webinar kun je aan de slag in Coordinate.  
Onderwerpen: 

- Verwijzing in behandeling nemen en beëindigen 
- Consult registreren 
- Doorverwijzing maken i.k.v extra behandeltijd (diëtist) 
- Resultaten/dossier inzien 
- Berichtje sturen naar de huisarts/POH 
- Declaratie invoeren in Coordinate 

 

https://www.vhseducation.nl/videos/pl/bwuxLG1OXjish9Yqtfhp
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1 Handleiding 

1.1 Inloggen in Coordinate: 

a. Ga naar https://geldersrivierenland.vitalhealthsoftware.com/. 
b. Log in met de ontvangen username en wachtwoord (toegestuurd via de mail). 
c. Vul de sms-code in die je op je mobiel ontvangt. 

Wanneer je mobiele nummer nog niet bekend is, krijg je een melding om je mobiele nummer 
in te vullen. Zodra je deze hebt ingevuld, ontvang je een verificatiecode op je mobiel. Vul 
deze in en klik op ‘Uitgevoerd’. Je krijgt nu toegang tot het portaal.   

1.2 Profiel aanpassen  

Je krijgt de eerste keer een melding dat profiel nog niet compleet is. Kies Ja om direct aan te vullen.  
Het is mogelijk om in Coordinate enkele instellingen op individueel niveau te wijzigen.  Dit hoef je 
slechts één keer uit te voeren. 

a. Klik op je naam rechtsboven in het scherm en kies voor Profiel. 

 
b. Klik op Profiel waarna de volgende gegevens aangepast kunnen worden:  

• Contactgegevens: Naam, geslacht en Emailadres.  

• E-mail notificaties: We raden aan te kiezen voor Dagelijks of Wekelijks om op de hoogte te 
blijven van verwijzingen. Je ontvangt op je email adres dan een bericht dat er een verwijzing 
is gedaan. Bij de keuze voor Wekelijks kan er onder aangegeven worden op welke dag je 
deze wil ontvangen. 

• De e-mail notificatie bestaat uit een samengestelde mail zonder privacy gevoelige informatie.  

• Selecteer bij ‘Toon berichten van’: alle zorgprogramma’s waarmee je werkt.  

• Wijzig mobiel nummer: vul het nieuwe nummer in en kies Change Mobile number. 

• Wachtwoord wijzigen: hier kan een nieuw wachtwoord gekozen worden.  

https://geldersrivierenland.vitalhealthsoftware.com/
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c. Wijzig de gewenste gegevens. 
d. Klik op Opslaan. 

1.3 Startscherm  

Nadat er ingelogd is, kom je in het startscherm. Vanuit elke pagina in Coordinate kom je uit op dit 
startscherm wanneer je op Coordinate in de bovenbalk of op Home klikt in het snelmenu; deze is op 
alle pagina’s aanwezig in de linker bovenhoek. 
 

 
 

1.4 Patiënt overzicht 

Binnen het Patiënt overzicht worden alle patiënten getoond waarmee je een (actieve) 
behandelrelatie hebt. Je hebt een behandelrelatie met een patiënt indien je bent opgenomen in het 
zorgteam van de patiënt en/of de patiënt naar jou is doorverwezen. De getoonde lijst is te 
doorzoeken door middel van het zoekveld boven in het scherm. Ook kan de lijst verder 
uitgebreid worden door op de Meer... knop onderaan de lijst te klikken. 
Onder de lijst van patiënten bevindt zich de lijst van alle openstaande verwijzingen die naar uw 
praktijk verwezen zijn. 
 
1.4.1 Patiënten zoeken in het patiënt overzicht 
De dossiers van bestaande patiënten kunnen snel opgezocht worden: 

a. Vul de gewenste patiëntnaam, BSN of geboortedatum in. De lijsten zullen meteen wijzigen 
naar aanleiding van de zoekterm. 

b. Open het dossier van de gewenste patiënt door te dubbelklikken op de patiëntregel. Het 
dossier van de patiënt zal getoond worden. 
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De optie Incl. beëindigde verwijzingen/inactieve patiënten zorgt ervoor dat ook alle 
beëindigde of inactieve behandelrelaties ook worden getoond in de lijst met zoekresultaten. Dit 
kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je nog een declaratie moet indienen of een consult wilt 
registreren bij een beëindigde behandelrelatie. 
 
Indien je waarneemt voor een collega, dan kan je de optie Incl. patiënten in zorgteam collega’s 
aanvinken. Hierdoor worden de zoekresultaten aangevuld met alle (actieve) patiënten die aan 
jouw collega’s gekoppeld zijn. 
 
1.4.2 Openstaande verwijzingen (in behandeling nemen) 

a. Klik op het tabblad Verwijzingen. Hier vind je een selectie van Open en In behandeling zijnde 
verwijzingen. Je kunt op de status van de verwijzing filteren/zoeken. 

b. Dubbelklik op een verwijzing. 
c. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe patiënten worden in de lijst gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool en zijn 
daardoor snel herkenbaar. 



                    

           Versie 03-2022 
 

 

 

6 

 
NB: Van een verwijzing krijg je ook altijd een bericht. Deze berichten kun je in Coordinate vinden in je 
inbox. Verwijzingen die aan de praktijk in het algemeen gedaan worden zijn te vinden onder 
Praktijkberichten. Voor deze verwijzingen is geen specifieke behandelaar opgegeven. Bij verwijzingen 
die specifiek aan jou als behandelaar zijn gedaan, ontvang je een bericht onder jouw persoonlijke 
inbox. 
  
Ook wanneer je de verwijzing niet accepteert heb je het bericht al in je inbox met dat onderwerp. 
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1.5 Patiëntdossier 

Het Patiëntdossier bestaat uit diverse blokken die zichtbaar zijn afhankelijk van je functie en dus 
bijbehorende rol. 
Bovenaan, in de lichtblauwe balk, vind je altijd de persoonsgegevens en hoofdbehandelaar van 
de patiënt. Daaronder bevinden zich de specifieke blokken met informatie over de ketenzorg en 
medische informatie. Het blad ‘Samenvatting’ bevat de meest relevante gegevens, verzameld over 
alle ketenzorg programma’s (indien het er meerdere zijn).  
 

 
 
Door op de persoonsgegevens in de blauwe balk te klikken wordt het scherm met 
Patiënt details geopend. Hier kun je de patiëntgegevens inzien, inclusief de NAW-gegevens. 
In het blok Dossier bijgewerkt op is te zien wanneer het dossier van de patiënt voor het laatst is 
bijgewerkt. Hierdoor kun je altijd nagaan of je nog met actuele gegevens werkt. 

1.6 Consult registreren 

a. Klik in het patiëntdossier in de linker bovenhoek op Nieuw Consult. 
b. Er verschijnt een nieuw scherm. 
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c. Vul de gewenste, maar in ieder geval de verplichte gegevens (met *) in.  

 
d. Via het consult stuur je een kort bericht naar de huisarts. Dit bericht wordt getoond onder 

het blok ‘Consulten’ en zal in het HIS worden geregistreerd. Dit bericht is circa 300 karakters 
lang. Daarnaast is er een mogelijkheid om een langere tekst toe te voegen: de tekst bij 
‘verslag naar de POH’ wordt niet teruggekoppeld naar het HIS en is alleen in Coordinate te 
zien.  

e. Het consult kan direct gedeclareerd worden door in de titelbalk op Declaratie te klikken. Zie 
paragraaf 1.7) voor de werkwijze. Declareren kan ook later apart van het registreren van het 
consult. 

f. Sluit het consult af door in de titelbalk op Bewaren te klikken. 
g. Het consult wordt daarna als volgt verwerkt: 

I. Ingevoerde metingen en NHG waarden worden direct getoond in het blok 
‘Meetwaardes’ en terug gekoppeld naar het HIS. Alle gegevens zijn ook zichtbaar 
voor de POH en huisarts. 

II. 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.  

III. Het consult kan door alle ketenpartners binnen dezelfde instelling gewijzigd worden.  
IV. Klik op Wijzigen en voer de extra gegevens in. Kies daarna Opslaan en verzenden.  

1.7 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 bij Prestatiecode de juiste declaratiecode. Zie onder deze paragraaf de 
declaratiecodes voor de verschillende ketenpartners. 

c. Bij het selecteren van een huisbezoek wordt een aanvullend tarief meegenomen in de 
declaratie. Deze staat standaard op Nee. (Geldig voor diëtisten).  

d. Indien de declaratie compleet is klik op Bewaren om dit onderdeel af te sluiten.  
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e. Mocht de declaratie verkeerd zijn, is het mogelijk om de zelf aangemaakte declaratie af te 
keuren. Dit kan door middel van de x knop achter de desbetreffende declaratie te kiezen. De 
status van de declaratie zal dan worden veranderd in Afgewezen. 

 
1.7.1 Declaratiecodes Dietist (DM, CVRM-HVZ, CVRM-VVR, COPD) 

 

 
 
1.7.2 Declaratiecodes Leefstijlcoach (GLI) 
 
Conform de Vektis standaarden.  
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1.8 Dietetiek: Extra behandeltijd aanvragen bij de kaderarts  

Zie de werkafspraak  voor de voorwaarden om extra behandeltijd aan te vragen bij de kaderarts.   
 

a. Klik op de +-button in het blok met de ‘Verwijzing informatie’. 
b. Selecteer hier bij Specialisme de Kaderarts. Het type verwijzing wordt standaard gevuld. 
c. Selecteer vervolgens de Zorginstelling en het Zorgproduct. Het zorgproduct bevat het 

verzoek voor extra minuten.  
d. Onderbouw bij Vraagstelling waarom deze aanvraag wordt gedaan.  
e. Klik onderaan op Aanmaken verwijzing. Er wordt een extra knop zichtbaar in het blok met 

Verwijzing Informatie: ‘Toon doorverwijzing’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Kaderarts accordeert (binnen 5 werkdagen) het verzoek middels een bericht naar de POH (met in 
de cc de diëtist). Vervolgens past de POH de verwijzing aan met ‘overschrijding van minuten’. De POH 
stuurt deze verwerking via een bericht naar de kaderarts en diëtist. 
Daarna kan de diëtist verder met extra minuten declareren bij de patiënt.   
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1.9 Verwijzing beëindigen 

Nadat de behandeling is uitgevoerd en gedeclareerd kan de verwijzing worden beëindigd. De 
huisarts/POH ontvangt hierover een bericht. Andersom geldt dat een ketenpartner een bericht krijgt 
wanneer de POH of Huisarts een verwijzing beëindigd.  

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. 
 
Bericht aan de ketenpartner (dietist) 

 
 
Na afsluiting van een verwijzing kun je nog een nieuw consult registreren of declareren, zolang het 
betreffende kwartaal nog loopt. De declaratiedatum mag echter niet in de toekomst liggen of vóór 
de eerste dag van de vorige maand. Voorbeeld: op 8 mei kun je consulten declareren vanaf 1 april.  
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1.10 Een bericht sturen naar een zorgverlener 

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. 

Beide mogelijkheden worden hier toegelicht.  
 
Vanuit het dossier van de patiënt 
Wanneer je het dossier hebt openstaan: 

1. Klik op de +-button in het blok ‘Berichten’. Een nieuw scherm verschijnt. 

2. 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.   

 
3. Typ een bericht, voeg eventueel een bijlage toe door middel van de knop Bestand toevoegen 

en klik om te voltooien op Bericht verzenden.  
4. Het bericht is verzonden naar de geselecteerde medewerkers in de context van de patiënt.  
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Vanuit de berichtenmodule 

1. Klik op het envelopje boven in het scherm.  
2. Klik vervolgens op Nieuw bericht. 
3. 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. 

4. Type een bericht en druk op Bericht verzenden.  
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1.11  Financiële overzichten 

De financiële resultaten kunnen bekeken worden in de Finance-module.  

Voer daartoe de volgende stappen uit:  
- Log in Coordinate in. U komt dan op de startpagina van Coordinate.  
- Klik op de knop ‘VitalHealth Finance’. Er zal een nieuw browserscherm geopend worden met 

de Finance-module.  
- LET OP: Heeft u geen toegang tot Coördinate maar wel tot de Finance-module? Dan kunt u 

rechtstreeks inloggen via https://finance.philipsvitalhealth.nl/  
Wanneer de Finance-module is geopend, komt u standaard op het dashboard terecht. Hier ziet u de 
status van de uitbetalingen, evenals het financieel resultaat.   
 

 

Door te klikken op een bepaalde status, krijgt u op het tabblad ‘betalingsregels’ de betalingsregels te 
zien die bij de betreffende status horen.  
Door middel van iconen wordt aangegeven wat de status is van de betalingen.  
 

Icoon Omschrijving Betekenis 

 

Uit te betalen De Zorggroep heeft de betalingsregel(s) ontvangen, en kan 

deze aan uw praktijk uitbetalen.  

 

Uitbetaald Het aantal betalingsregels en bijbehorend bedrag wat de 

zorggroep aan uw praktijk heeft uitbetaald.  

https://finance.philipsvitalhealth.nl/
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Geannuleerd De betalingsregel is door de zorggroep geannuleerd.  

  

Het tabblad ‘betalingen’ geeft een overzicht van alle uitbetalingen. Via het pictogram aan de 
rechterkant kan de factuur van de betreffende betaling gedownload worden. Deze worden niet 
apart per post verspreid. 

 

 

Wanneer op de regel van de periode geklikt wordt, verschijnt een overzicht met de uitbetaalde 

behandelingen, zie afbeelding hieronder.  

 

 
 

U kunt de uitbetaalde behandelingen ook downloaden in een excel bestand. Dat doet u door bij ‘Download’ op 

het (rechter)documentje met de X te klikken. Deze kunt u als onderlegger gebruiken bij de verzamelfactuur. 

Deze is in dit scherm ook te downloaden door op het documentje links naast het excel document te klikken. 
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2 Werkafspraken 
Diëtisten 

- Huisbezoek is mogelijk, ook om als losse prestatie te declareren. 
- Heb je niet de mogelijkheid om dit te selecteren? Laat dit weten aan de praktijk, de POH zet 

dit alsnog voor je open. 
- Extra minuten kun je gemotiveerd aanvragen bij de kaderarts via een doorverwijzing. 
- De kaderarts (van de  betreffende keten) geeft akkoord; de POH zet de rechten in de 

verwijzing aan om extra minuten te boeken. 
- Consultregistratie + declaratie kan tegelijk, of apart in Coordinate. 
- Patiënten die in 2 ketens zitten, kunnen voor elke keten apart een verwijzing hebben. Binnen 

beide zorgprogramma’s kan er dan gedeclareerd worden.  
- Uitbetaling vindt maandelijks plaats. 

 
GLI-coach 

- Consultregistratie + declaratie kan tegelijk, of apart in Coordinate. 
- Coordinate controleert op de regels van de GLI. 
- Uitbetaling vindt per kwartaal plaats. 

 
Optometristen ZRT 

- Consultregistratie in Coordinate. 
- Declaratie via bulkupload patiënten in Finance. 
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3 Verder met Coordinate 

Lees de volgende documenten:  

• De handleiding van Coordinate is te vinden op de startpagina van Coordinate onder het 
knopje ‘Handleiding’ . 

 

Bij technische vragen en problemen  
Bij technische problemen kan er contact opgenomen worden met de helpdesk van Philips 
VitalHealth. 
De helpdesk is op de volgende manieren te bereiken:  

• Het loggen van een ticket in Coordinate (voorkeur). Voor instructies, zie: 
https://www.vhseducation.nl/videos/WwEZw4J6rgsic8MCavST 

• Telefonisch via 0318 - 75 47 35 van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 uur en 17.00 uur  

Bij inhoudelijke en procesmatige vragen 
Bij inhoudelijke vragen of onduidelijkheden in het proces kan er contact worden opgenomen met de 
zorggroep via: KIS@gezondrivierenland.nl. We streven ernaar om de eerste weken na de livegang 
dagelijks een overzicht met de meest gestelde vragen te publiceren via de website (FAQ). We raden 
aan om daar ook regelmatig doorheen te lezen.  
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vhseducation.nl%2Fvideos%2FWwEZw4J6rgsic8MCavST&data=04%7C01%7C%7C005d71ac1c214e93667508d9affe3cb4%7C1a407a2d76754d178692b3ac285306e4%7C0%7C0%7C637734328728609334%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SP9tJOmctv2I%2FJJpDj3vzhVK%2FDzvqZfo%2Fr7XmBrbryw%3D&reserved=0
mailto:KIS@gezondrivierenland.nl

