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Welkom

Welkom bij de training voor Coordinate.
Coordinate is de naam van het Keten Informatie Systeem (KIS) voor multidisciplinaire zorg.
Coordinate gaat de applicatie PortaVita vervangen. In Coordinate kunnen de consulten van
ketenzorgpatiënten geregistreerd worden. Daarnaast wordt Coordinate gebruikt voor het verwijzen
naar- en communiceren met ketenpartners maar ook voor het maken van rapportages over de
kwaliteit van zorg, zoals bijv. de rapportages over de InEen-indicatoren. Tot slot wordt Coordinate
gebruikt om de declaraties van ketenzorgpatiënten in te dienen bij de verzekeraar en uit te betalen
aan de huisartsenpraktijken en ketenpartners.
De training bestaat uit 3 delen:
•
•
•

Individuele voorbereiding door middel van introductie filmpjes.
Training ‘Starten in Coordinate’.
Hoe verder?
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Voorbereiding

Als voorbereiding op de training zijn de volgende opdrachten vereist. Deze opdrachten helpen je om
het platform zo goed mogelijk te gaan gebruiken.
Opdracht 1
Bekijk hier een aantal video’s voor zorgprofessionals over Coordinate, het KIS.
Optioneel kun je hieronder een aantal video’s over Engage bekijken, het portaal om samen te werken
met patiënten. Engage zal verder in de paragraaf over Consultvoorbereiding worden besproken.
o
Bekijk hier een aantal video’s voor zorgprofessionals over Engage
o
Bekijk hier een aantal video’s voor patiënten over Engage
Opdracht 2
Lees de casus voor het rollenspel alvast door, we gebruiken deze tijdens de training.

Casus
Mevrouw Hendriks is 67 jaar, bekend met Diabetes Mellitus type II,
Hypercholesterolemie en Hypertensie. Ze slikt enkele jaren medicatie voor
deze aandoeningen te weten:
• Metformine 850 mg 2x per dag 1 tablet
• Simvastatine 40 mg
• Kaliumlosartan/Hydrochloorthiazide 50/12,5 mg.
Mevrouw Hendriks rookt, naar eigen zeggen, “als een schoorsteen” (60
pakjaren).

Mevrouw Hendriks

Mevrouw en meneer Hendriks wonen samen in een groot huis op een groot perceel in Stompwijk.
Mevrouw Hendriks doet de huishoudelijke taken in- en rondom de keuken en meneer Hendriks
verricht zwaar lichamelijk werk in zijn klushok, in de tuin en/of bij en voor kennissen.
Mevrouw Hendriks is daarnaast gek op zoetigheid en hartige snacks (“waar hard gewerkt wordt moet
goed gegeten worden!”) drinkt daarbij graag 2-3 wijntjes per dag en houdt er dan ook een
bourgondische levensstijl op na. Haar BMI van 29 is dan ook geen verrassing.
Ze ervaart zichzelf best wel gezond want ze heeft verder geen lichamelijke klachten.
Haar gestaag oplopende HbA1c, LDL-cholesterol en bloeddruk lijken geen indruk op haar te maken
want “daar heb ik toch mijn pillen voor?”.
In overleg met de huisarts is haar leefstijl besproken en hebben meneer en mevrouw Hendriks het
advies gekregen om meer gedoseerd te bewegen in plaats van “alles of niets” zoals met name
mevrouw Hendriks nu doet. Het gedoseerd bewegen is redelijk onder controle, maar haar eetgedrag
blijft een uitdaging.
Het aanbod in Stompwijk om hier samen mee aan de slag te gaan is beperkt. De
praktijkondersteuner heeft al eens geprobeerd een diëtist te adviseren, maar “diëten is toch niks
voor ons en wij houden niet van sla”. Mevrouw Hendriks is redelijk vaardig met de computer, ze appt
en mailt met haar kinderen en kleinkinderen.

Je hebt de voorbereidingsopdrachten afgerond!
Versie 23-03-2022
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Training ‘Starten met Coordinate’

Welkom bij de training. Na de voorbereiding is het tijd om zelf aan de slag te gaan met de casus.
Leerdoelen:
Algemeen:
Je raakt vertrouwd met het Coordinate zorgportaal. Na de training kun je goed door de software
navigeren en weet je de belangrijkste functies en onderdelen te vinden en te gebruiken. Je herkent
de voordelen van Coordinate voor gebruik in de ketenzorg.
Daarnaast raak je alvast bekend met onderdelen van Engage, het portaal om samen te werken met
de patiënt, door de video’s te bekijken.
Specifiek:
• Inloggen vanuit een HIS
• Profiel bekijken en wijzigen
• Inzicht in de onderdelen van een patiëntdossier:
o Actieve zorgprogramma’s
o Labuitslagen, labwaardes en vitale parameters
o Controlemoment en behandelbeleid
o Details onderzoeken
o Journaal/SOEP noteringen
o Medicatie
• Navigeren in, filteren op, en opzoeken van patiënten op populatieniveau
• Consult registratie in Coordinate
• Verwijzingen maken in Coordinate – optie: huisbezoek -optie: Vragen stellen
• Patiënten includeren in zorgprogramma (ook patiënten die nog niet in KIS staan)
• Vragenlijsten uitzetten en resultaten inzien
• (Voet)onderzoek registreren
• Zorgprogramma toevoegen aan patiënt
• Maak een SOEP aan voor de huisarts
Opdracht:
- Neem de rol aan van zorgverlener.
- Voer onderstaande opdrachten uit en evalueer aan het eind.
- Zie de handleiding (hds. 4) voor hulp.
Inloggen tijdens scholing:
a.
Ga naar https://geldersrivierenland.vitalhealthsoftware.com/.
b.
Log in met de ontvangen username en wachtwoord (verkregen tijdens scholing).
c.
Vul de sms-code in die je op je mobiel ontvangt.
Wanneer je mobiele nummer nog niet bekend is, krijg je éénmalig 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.
Na de scholing ontvang je gegevens voor het instellen van de SSO. Hiermee kun je via een directe
koppeling vanuit het HIS direct door loggen naar het KIS in het juiste patiënt dossier.
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Opdrachten in het werkboek:
Opdracht Zorgverlener
1 Log in, bekijk je profiel en pas je instellingen aan.
Stel hier je nieuwe wachtwoord in!
2 Zoek het dossier van mevrouw Hendriks op in Coordinate.
3 Bekijk in Coordinate welke gegevens er allemaal van
mevrouw Hendriks geregistreerd staan.
- Welke zorgprogramma’s zijn actief?
- Wat waren de lab waardes en vitale parameters
van de afgelopen 2 jaar?
- Wat is er het afgelopen controlemoment
besproken en wat is het controlebeleid?
- Zijn er het afgelopen jaar nog bijzonderheden
genoteerd in het journaal/SOEP?
- Welke medicatie zie je?
- Is er al eerder een voetonderzoek uitgevoerd? Zo
ja, bekijk de details. Welke Sims-klasse is
geregistreerd?

Paragraaf in handleiding
Par 4.4 en 4.5.
Par. 4.7
Par. 4.8

Je ziet mevrouw Hendriks nu op het spreekuur. Er wordt
een voetonderzoek uitgevoerd en bekijkt ook meteen de
HbA1c waardes.
4 Start een consult voor mevrouw Hendriks en maak een
registratie van een voetonderzoek. Bekijk hierbij de
getoonde opties bij ‘Afwijkend’.

Par.4.11
Par.6.2

Met elkaar besluit u dat er iets aan het overgewicht moet
gebeuren voor een gezonde leefstijl. U verwijst mw. naar
de diëtist in verband met overgewicht.
Ook adviseert u uit voorzorg een verwijzing voor een
fundus screening en een verwijzing naar een
Podotherapeut.
Ten slotte wilt u mw. Hendriks ook includeren in het AF
zorgprogramma.
5 Verwijs mw. Hendriks naar deze drie instanties:
- Diëtist (van de demo ketenpartnerpraktijk). Gebruik
daarvoor één van de zorgproducten) en zorg dat het
huisbezoek gedeclareerd kan worden door de diëtist.

Par.4.15

- Podotherapeut (van de testketenpartner)
4.17

Versie 23-03-2022

- Optometrist voor de fundusscreening (van de
testketenpartner)
Includeer mw. Hendriks in het zorgprogramma AF.

Par. 4.21

U wilt een vraag stellen aan de kaderhuisarts. “Gezien de
schommelingen in de HbA1c waardes, willen we graag de
flash glucose monitor inzetten. graag advies”.
6 Maak een verwijzing in de vorm van een consultatie aan
met deze vraag en kies hiervoor de Kaderarts.

Par.4.16

Nu u toch in het dossier van mw. Hendriks zit, registreert u
het verslag van het consult in een nieuwe journaalregel
voor het zorgprogramma Diabetes.
7 Leg in de SOEP vast dat er een vraag is gesteld aan de
kaderarts.

Par.4.12

Het botert niet zo tussen mevrouw en de diëtist. Door de
educatie documenten, is er bij mevrouw wel inzicht
ontstaan dat er iets aan haar leefstijl moet gebeuren.
Tijdens een nieuw consult besluit u om mevrouw te
verwijzen naar een GLI-coach.
8 Includeer mevrouw in het zorgprogramma GLI. Verwijs
mevrouw vervolgens naar de GLI-coach.
9 Mevrouw Hendriks is niet de enige patiënt. Via
startscherm -> statistieken zijn overzichten samen te
stellen.
- Hoeveel Diabetespatiënten zijn er in de praktijk?
En hoeveel COPD-patiënten?
- Toon een lijst van Diabetespatiënten met een AF
zorgprogramma.
- Hoeveel patiënten hebben geen voetonderzoek
gehad in het afgelopen jaar?
- Hoeveel patiënten zijn er met minimaal 2

Par. 4.22 en 4.18
Par. 5.1

exacerbaties? Experimenteer met de zoekperiode.

Optionele opdrachten:
9 Vul het stoppen met roken-formulier in bij mevrouw
Hendriks. Eventueel een andere vragenlijst.
Lees de paragraaf over de mogelijkheid van consult
voorbereiding door de patiënt via Engage.
10 Lees de paragraaf over het includeren van nietketenzorgpatiënten voor bijv. GLI
11 Stuur een bericht via de berichtenmodule naar de Demo
Dietist.

Par. 4.14.2
Par. 4.13
Par. 4.22
Par. 4.19
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Handleiding Coordinate

4.1

Zorgprogramma’s in Coordinate

Coordinate bevat verschillende zogeheten zorgprogramma’s, zowel beschikbaar voor ketenpatiënten, als niet keten-patiënten. Dit zijn: COPD, Diabetes, Astma, Ouderenzorg, GLI, CVRM-HVZ,
CVRM-VVR en Atriumfibrilleren.
Standaard worden de programma’s en patiënten (inclusief de bijbehorende gegevens) automatisch
geïncludeerd op basis van OZIS integratie en de gekoppelde episodes in het HIS (zie paragraaf 4.2).
Voor enkele van deze programma’s geldt een uitzondering, welke hieronder en later in dit document
worden benoemd:
• Ouderenzorg: Voor elk HIS geldt dat voor het programma Ouderenzorg de patiënten en
gegevens worden geïncludeerd op basis van de episodes A05 en A49.01. Uitzondering hierop
is het HIS Promedico-VDF. Voor dit HIS geldt dat patiënten en gegevens behorende bij deze
episodes, handmatig moeten worden toegevoegd.
• GLI: deze niet-keten patiënten worden handmatig aangemeld en aangemaakt. Gegevens
worden niet met het HIS gesynchroniseerd en moeten handmatig worden toegevoegd aan
het dossier in Coordinate.
• Atriumfibrilleren: Episode K78 is geen onderdeel van de OZIS-standaard. Daarom dienen
patiënten voor dit programma handmatig aangemeld en toegevoegd te worden. Dit is
noodzakelijk voor het declareren van ketenzorg-patiënten. Consultverwerking vindt verder
plaats onder het programma CVRM-HVZ of VVR. Zie paragraaf Inclusie in AF zorgprogramma.
4.2

Inclusie en exclusie zorgprogramma

Voor de juiste inclusie van zorgprogramma’s in Coordinate is het van belang dat de juiste episodes
aanwezig zijn in het patiënt dossier in het HIS.
Als de episode in het HIS wordt aangepast en de gewijzigde episode ook onder het betreffende
zorgprogramma valt, dan zal dit automatisch in Coordinate aangepast worden (andersom niet). Als
bijvoorbeeld een episode gewijzigd wordt van K86 naar K87 wordt dit met het Coordinate
gesynchroniseerd. Als de episode in het HIS beëindigd wordt, moet de episode in Coordinate
handmatig gewijzigd/beëindigd worden.
Zorgprogramma
Diabetes
CVRM-HVZ

Episodes
T90.02 (Diabetes heeft prioriteit over CVRMHVZ en CVRM-VVR)
K74, K75, K76, K89, K90.03, K92.01 of K99.01
(CVRM-HVZ heeft prioriteit over CVRM-VVR)
K86, K87 of T93
R95
R96
A05 of A49.01
K77

CVRM-VVR
COPD
Astma
Ouderenzorg
Hartfalen
OPMERKING
Onder een hoofdepisode vallen ook alle sub episodes. Bijvoorbeeld R96.01 telt ook mee voor Astma.
Echter bijvoorbeeld K90 valt niet onder CVRM-HVZ, dat is alleen K90.03. Dit is gebaseerd op de
landelijke richtlijnen van de beroepsgroepen.
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Inclusie criteria voor ketenzorg
Coordinate bepaalt automatisch op basis van de aanwezige episodes en meetwaarde
hoofdbehandelaar of een patiënt deelneemt aan een zorgprogramma en/of ketenzorg. Ook wordt er
rekening gehouden met preferentie. Dat betekent dat Diabetes voor CVRM-HVZ en CVRM-VVR gaat,
CVRM-HVZ voor CVRM-VVR en COPD voor Astma. Dus zodra de patiënt in het eerste geval in het
Diabetes zorgprogramma wordt geïncludeerd zal het zorgprogramma (en tabblad) HVZ inactief
worden. Het tabblad HVZ zal met een streep erdoor zichtbaar worden maar wel nog in te zien zijn.
Op deze manier wil Coordinate maximaal ondersteunen in het includeren in de juiste
zorgprogramma’s en/of ketenzorg.
Een patiënt wordt ‘gelabeld’ als ketenzorg patiënt als deze voldoet aan de inclusie criteria voor
ketenzorg. Het schakel-keten icoontje is dan zichtbaar in het dossier wat betekent dat
‘Deelname ketenzorg’ op Ja staat en de praktijk hiervoor een ketenzorg-vergoeding ontvangt.
De inclusiecriteria voor ketenzorg zijn:
• Aandoening specifieke episode (bijv.: diagnose T90.02) én
• Huisarts als hoofdbehandelaar én
• Deelname ketenzorg: ‘ja’.
Een patiënt wordt geëxcludeerd uit ketenzorg als:
• De hoofdbehandelaar is ‘Specialist’ én/of
• Deelname ketenzorg: ‘nee’
Let op: een zorgprogramma blijft wel actief, ook als patiënt geëxcludeerd is uit ketenzorg.
Het is dus mogelijk om ook patiënten die niet aan ketenzorg deelnemen toch te includeren in het
zorgprogramma. Op deze manier kunnen alle patiënten zorginhoudelijk op dezelfde manier
behandeld worden, onafhankelijk of patiënten deelnemen aan ketenzorg of niet. Zo kunnen met
deze werkwijze in een later stadium de volledige indicatoren (o.a. kengetallen) worden berekend,
rapportages worden gemaakt op basis van bepaalde risico’s of het managen van de volledige
(Diabetes, CVRM, etc.) populatie. Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk om over al die patiënten
veilig te communiceren met andere zorgverleners en patiënten, vragenlijsten uit te zetten en allerlei
generieke functies die in Coordinate beschikbaar zijn te gebruiken.
Het hele dossier van en patiënt wordt automatisch inactief als:
• De patiënt geen actieve zorgprogramma’s meer heeft
• De patiënt is overleden (automatische COV-check)
4.3

SSO koppeling

Coordinate is via een single sign on (SSO) koppeling te benaderen vanuit het HIS. Voor elk HIS is hier
een aparte instructie voor. Je dient eerst de SSO koppeling toe te voegen middels de opgegeven
username en wachtwoord, alvorens je deze kunt gebruiken. Dit is een eenmalige actie.
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4.4

Inloggen in Coordinate:

Inloggen in Coordinate gaat via het HIS.
Zoek daartoe de patiënt op in het HIS en klik vervolgens op de SSO-knop naar Coordinate. Wanneer
de patiëntgegevens aanwezig zijn in Coordinate, zal gelijk het dossier van de patiënt getoond
worden. Voor doorloggen via SSO, is geen 2 factor authenticatie aanwezig in de vorm van een smscode. Inloggen in Coordinate gaat altijd via de SSO in het HIS.
4.5

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. Vervolgens kun je de gegevens controleren en aanpassen zoals:
• 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. Bij de keuze voor Wekelijks kan er onder aangegeven worden op
welke dag je deze wil ontvangen.
• Deze e-mail notificatie bestaat uit een samengestelde mail zonder privacy gevoelige
informatie. Dat betekent dat je een mail ontvangt met een melding dat er berichten voor je
klaar staan, zonder vermelding over wie het gaat.
• Selecteer bij Toon berichten van: alle zorgprogramma’s waarmee je werkt.
• Wijzig mobiel nummer: vul het nieuwe nummer in en kies Wijzig mobiel nummer.
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•

Wachtwoord wijzigen: hier kan een nieuw wachtwoord gekozen worden.

c. Wijzig de gewenste gegevens.
d. Klik op Opslaan.
4.6

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.
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Binnen het startscherm zijn de volgende blokken beschikbaar:
• Patiënten dossiers
• Takenlijsten en data-uitwisseling
• Praktijkmanagement
• Privacy
4.7

Patiënten zoeken in het patiënt overzicht

Er zijn 2 opties om een patiënt op te zoeken.
1. Ga naar het startscherm van Coordinate, en klik op Alle patiënten. Vervolgens kan gezocht
worden op patiënt kenmerken, zoals geboortedatum, achternaam of BSN.
2. Klik rechtsboven vanuit het snelmenu op het teken van de loep en vul daar een patiënt
kenmerk in, zoals geboortedatum, achternaam of BSN.

3. Open het dossier van de gewenste patiënt door te dubbelklikken op de patiëntregel of als je
alleen wat informatie wil opzoeken klik eenmalig op de patiënt en kies Zorgprogramma
beheer om te zien welke zorgprogramma’s actief zijn.
Om een overzicht te krijgen van alle patiënten binnen 1 zorgprogramma ga naar Statistieken onder
het blok Praktijkmanagement (zie paragraaf 5.1).
4.8

Patiëntendossier

Het dossier van een patiënt bestaat uit verschillende onderdelen.
Per zorgprogramma is er een verschillend tabblad beschikbaar, te zien naast het tabblad
Samenvatting (zie afbeelding hieronder). In het geval er meerdere zorgprogramma’s worden
gebruikt, staan deze naast elkaar, zoals hier bij Diabetes en Hartfalen.
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Voor beide programma’s staat het schakel-keten icoontje
ketenzorg’ op Ja staat en de praktijk hiervoor ketenzorg-

wat betekent dat ‘Deelname
vergoeding ontvangt.

4.8.1 Tabblad Samenvatting
De samenvatting is het zorgprogramma onafhankelijke overzicht waar de belangrijkste
gegevens van de betreffende patiënt worden weergegeven. Vanuit dit zorgoverzicht kun je de
belangrijkste gegevens van alle voor de betreffende patiënt relevante zorgprogramma’s als in
een dashboard, in één oogopslag zien en benaderen. Dit behandelplan is als het ware de
startpagina van de patiënt.
In het hoofdgedeelte (alles onder de licht blauwe balk) van het scherm worden problemen,
streefwaarden, aanbevolen acties, streefdoelen en journaal getoond. Deze waardes en informatie
zijn afkomstig uit de intake of meest recente controle.
In het linker menu staan diverse opties om in te zien. Binnen het tabblad Samenvatting zijn dit
standaard:
• Consulten
• Labuitslagen en Vitale parameters. Per zorgprogramma kunnen de in te vullen velden
anders zijn. Rode teksten naast invoervelden zijn waarschuwingen of alerts. Hierdoor kun je
snel zien of er extra aandacht nodig is.
• Medicatie voor een overzicht van de medicatie uit het HIS of handmatige invoer.
4.8.2 Anamnese, voorlichting en behandelplan
Onder elk zorgprogramma apart kan via de linker kolom ook de Anamnese of het behandelplan
worden ingezien. Deze kunnen tijdens een Consult worden ingevoerd en worden hier historisch
weergegeven.
• Om een specifieke regel te selecteren klik op een item uit de lijst en klik op Details.
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Het Voorlichting en behandelplan scherm is altijd het laatste scherm binnen de intake procedure
(zie volgende bladzijde) maar kan ook binnen de andere Controles worden gekozen om in te voeren.
Aan het eind van de controle worden, in samenspraak met de patiënt, Streefdoelen vastgesteld. De
hier ingegeven tekst wordt tevens getoond in het Zorgoverzicht, pagina Behandelplan (zie
voorbeeld)..
Bij het Afsluiten van een intake wordt er ook direct een bericht naar het HIS verstuurd zodat het
dossier direct is bijgewerkt met de laatste informatie.

4.9

Toevoegen van een nieuwe patiënt

Het aanmaken van een nieuwe patiënt kan op 2 manieren namelijk a. vanuit Coordinate of b. vanuit
het dossier van de patiënt in het HIS.
a. Indien je al in Coordinate bent, vanuit het startscherm:
Kies voor de optie Nieuwe patiënt binnen de sectie Patiënten dossiers.
b. Indien je in het dossier van de patiënt in het HIS staat:
Klik op de SSO-knop naar Coordinate. Er verschijnt een vraag of de patiënt aangemaakt kan
worden omdat de patiënt niet is gevonden. Kies hier Ja.
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Onderstaande stappen zijn in beide gevallen gelijk.
1. Selecteer het gewenste zorgprogramma om verder te gaan.
2. Nu kunnen de patiëntgegevens vanuit het HIS geïmporteerd worden. Normaal gesproken
zal hier voor Ja gekozen worden. Indien de gegevens handmatig ingegeven dienen te worden
(bijvoorbeeld voor een GLI-patient), kies dan voor Nee.
• Indien Ja: Selecteer de behandelend Huisarts (het is belangrijk dezelfde huisarts te
selecteren als in uw HIS) en voer het BSN-nummer van de patiënt in. Indien de patiënt geen
BSN heeft, vink dan Heeft geen burgerservicenummer aan en voer het HIS-nummer van de
patiënt in. Klik vervolgens op OK om de patiëntgegevens vanuit het HIS te importeren.
• Indien Nee: Alle patiëntgegevens zullen handmatig ingevoerd moeten worden in het
volgende scherm. Alle velden voorzien van een * zijn verplicht. Klik op Bewaren om de
gegevens op te slaan (zie ook de paragraaf Includeren niet-ketenzorg patiënt).
4.9.1 Toestemming
Voordat een patiënt daadwerkelijk actief kan zijn in Coordinate dient er toestemming te
worden verleend voor het gebruik van de gegevens van de patiënt. Hiervoor worden de
benodigde consentverklaringen getoond. Door middel van de Toon toestemmingverklaring
knop bij elke verklaring kan deze ingezien worden. Indien de patiënt akkoord gaat met alle
verklaringen, dan klikt u op de knop De patiënt gaat akkoord.
Indien de patiënt niet akkoord gaat, klikt u op de knop Helaas, de patiënt verleent geen
toestemming. Hierna wordt gevraagd om een reden voor afwijzen van de toestemming op
te geven. De patiënt wordt nu op inactief gezet.
• De patiënt is nu aangemaakt in Coordinate. Het vervolg van het aanmaken van een nieuwe
patiënt is de Intake. Dit proces wordt beschreven in het volgende gedeelte van de
handleiding.
4.10 Intake
De Intake die volgt na het aanmaken van een nieuwe patiënt, of bij toevoegen van een nieuw
zorgprogramma, bestaat uit diverse pagina’s en is afhankelijk van het zorgprogramma waarvoor
de intake plaatsvindt. De optie Intake kan gekozen worden onder Nieuw Consult (zie paragraaf
Consult invoer). Een intake is een reguliere controle, maar heeft als extra dat er wat meer rondom
anamnese wordt uitgevraagd.
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4.11 Consult invoer
Een consult invoeren kan vanuit het samenvattingstabblad of vanuit een tabblad van een
zorgprogramma. In beide gevallen klik je links bovenin op de knop Nieuw consult.
Een derde optie is om in het linker zij menu op Consulten te klikken. Dit toont een lijst met alle
consulten of een lijst met consulten per zorgprogramma (afhankelijk van welk tabblad je hebt
geselecteerd).
Vul vervolgens het eerste dialoogvenster in.
Episode
Kies een Episode. Aan deze episode wordt het journaal
teruggekoppeld in het HIS. Indien er
geen OZIS-koppeling voor betreffend zorgprogramma
tot stand gebracht kan worden hoef je geen episode te
selecteren (GLI en AF, zie …).
Hierna kies je welk type consult aangemaakt wordt. De
beschikbare types verschillen per zorgprogramma. In dit
voorbeeld kan gekozen worden uit Intake, Kwartaal-,
Jaar- of Tussentijdse controle.
Consult type: Controle arts
Een POH-er kan een groot deel van de intake uitvoeren. Het stellen van de diagnose wordt evenwel
door de huisarts gedaan. Hiervoor kan de optie Controle arts gebruikt worden. Voor bepaalde
consulten die in Coordinate zijn geregistreerd, kan een huisartscontrole klaargezet worden. Aan de
hand van de status aanduiding kun je zien of de betreffende huisartsencontrole is ingevuld.
Consult tabs
Bij de keuze voor een Tussentijds Consult
krijg je de optie om binnen dit consult
specifieke onderwerpen te kiezen die je
wilt invoeren. Deze onderwerpen
verschijnen dan als tabs in het consult
scherm. Vink de gewenste tabs aan en klik
op Selecteren.
Het consult kan worden geregistreerd en
opgeslagen.
Consulten inzien
Via de optie Consulten in het linker menu heeft u de mogelijkheid om een controle in te zien of uit te
voeren. Het scherm toont een lijst van alle consulten die voor de patiënt geregistreerd zijn binnen
Coordinate. Als u dit scherm opent vanuit een van de zorgprogramma’s, dan zullen alleen de
consulten binnen dat zorgprogramma getoond worden. Een bestaand consult kan geopend worden
door het consult te selecteren en op Details te klikken of te dubbelklikken op de regel van het
consult.
Eveneens kun je zien of een consult afgerond is door weergave van een groen vinkje in de kolom
Status. Wanneer het consult niet volledig afgerond is, ziet u in de kolom erachter een uitroepteken.

Versie 23-03-2022

Het consult wordt als uitgevoerd beschouwd als tenminste de anamnese en het behandelplan zijn
gevuld. Aan tussentijdse controles kunnen achteraf meer tabs worden toegevoegd met behulp van
de meer tabs toevoegen knop vooraan de regel.
4.11.1 Een consult wijzigen
Het is mogelijk om consulten te wijzigen. Ga hiervoor op het tabblad samenvatting in het linker menu
naar Consulten. Vervolgens wordt een nieuw scherm geopend met alle consulten van de afgelopen
tijd. Hierin kun je ook de status van een consult terugvinden, of deze is afgerond of niet.
Klik op de regel van het consult dat je wilt wijzigen: het consult wordt opnieuw geopend en je kunt
deze wijzigen door te klikken op de knop Wijzigen.
Vervolgens sla je het gewijzigde consult opnieuw op door te klikken op Bewaren of op Afsluiten.
Afsluiten houdt in dat het onderzoek afgerond is en wordt opgeslagen.
Bewaren betekent dat het onderzoek open blijft staan tot 23.59 van die dag. Daarna wordt het
onderzoek automatisch opgeslagen en afgesloten.
Voor wijzigingen in het SOEP geldt dat deze niet meer worden teruggestuurd naar het HIS.

4.12 Een consult vastleggen in de SOEP regel
Tijdens een intake of consult kan direct de SOEP-registratie gedaan worden.
Dit kan zowel via de tab ‘Samenvatting’ (1) als via de tab van een zorgprogramma (2). Klik in het blok
‘Journaal’ op het ‘+ teken’ (3) om een nieuwe journaalregel in te voeren met SOEP notering.
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Vul de gewenste regels in om je consultverslag te registreren.

1

2
3

4.13 Een consultvoorbereiding toesturen naar de patiënt
Het is mogelijk om de patiënt het consult voor te laten bereiden door een vragenlijst in te laten
vullen. Dit geldt voor de zorgprogramma’s Diabetes, COPD, Astma en CVRM.
Omdat de patiënt geen toegang heeft tot Coordinate, ontvangt de patiënt een taak via Engage, het
portaal om samen te werken met de patiënt.
Hiervoor meld je de patiënt eerst aan in Engage.
• Ga hiervoor naar de samenvattingspagina van de patiënt in diens patiëntdossier.
• In het linker menu (onderaan) klik op Aanmelden Engage, een pop up verschijnt.
• Vul het mobiele nummer en emailadres in van de patiënt. Deze zijn nodig zodat de patiënt
kan inloggen in Engage.
• Klik op Aanmelden: de patiënt ontvangt een uitnodigingsmail met logingegevens voor
Engage.
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Na het aanmelden van de patiënt in Engage, kun je de consultvoorbereiding starten.
• Open het programma waar je de consultvoorbereiding voor wil starten, bijvoorbeeld
Diabetes.
• Klik op Consultvoorbereiding, een pop-up verschijnt met een vragenlijst-optie.
• Dubbelklik op de vragenlijst, er volgt een nieuw scherm. Vul het emailadres van de patiënt in
en klik op Vragenlijst aanmaken.

•

De patiënt ontvangt een e-mail dat er een taak in Engage staat om de consultvoorbereiding
in te vullen.
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•
•

Zodra de patiënt de vragenlijst invult, worden de resultaten weggeschreven in Coordinate
onder de Vragenlijst sectie. Hier kun je de resultaten bekijken.
Je ontvangt hierover ook bericht in je berichten inbox.

Ingevulde vragenlijst door patiënt

Inbox bericht over ingevulde vragenlijst door patiënt
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De ACQ, MRC en CCQ zijn onderdelen van de consultvoorbereiding en de resultaten zullen worden
verwerkt in de InEen rapportages.
4.14 Een vragenlijst invullen
Vragenlijsten zoals de MRC, GFI of bijvoorbeeld Stoppen met Roken (SMR) kunnen worden gekozen
in de Vragenlijsten bibliotheek. Volg onderstaande stappen.
1. Klik in het dossier op het tabblad ‘Samenvatting’ en vervolgens op het ‘+ teken’ in het blok
Vragenlijsten.
2. Het scherm met beschikbare vragenlijsten opent nu.
3. Dubbelklik op de vragenlijst naar keuze.
4. Bij de vraag wie de vragenlijst dient in te vullen, kies voor Behandelaar.
5. De vragenlijst zal in een nieuw browserscherm openen met de naam QuestManager.
6. Vul de vragen in en sluit daarna automatisch af.
7. De vragenlijst zal als Gepland in het Vragenlijst blok komen te staan. De resultaten worden
automatisch elke nacht toegevoegd. Direct de resultaten inzien? Klik dan op de betreffende
vragenlijst en kies Ophalen resultaten vragenlijst zodat de score of de antwoorden daarna
direct in te zien zijn met de status Compleet.

Zodra de status op Compleet staat zal erachter (indien van toepassing) de uitkomst score zichtbaar
zijn.
4.14.1 Inzien uitslag vragenlijsten
Ingevulde antwoorden en eventueel de bijbehorende scores zijn in te zien door te dubbelklikken op
een vragenlijst.
Er opent zich een scherm waarin de score per antwoord wordt weergegeven, evenals de scores op
eventuele subschalen.
Het is mogelijk om de antwoorden verder te analyseren, bijvoorbeeld door verschillende
meetmomenten met elkaar te vergelijken, of om de uitkomsten uit te printen. Klik daartoe
rechtsboven aan op de knop Antwoorden vragenlijst inzien (zie afbeelding hieronder).
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Vervolgens opent zich een nieuw tabblad binnen de webbrowser.
Onder het kopje ‘zorgoverzicht cliënt’ wordt een overzicht gegeven van alle afgenomen metingen.
4.14.2 Stoppen met roken formulier
Het Stoppen met Roken formulier bestaat uit verschillende onderdelen (Intake, Interventies en
Einde behandeling) welke op verschillende contactmomenten kunnen worden ingevoerd.
Je kunt het invullen van de vragenlijst/formulier pauzeren (onderbreken) om op een later moment
verder te gaan. Kies hiervoor rechts bovenaan voor Onderbreken en vervolgens ook de bevestiging
onderbreken zodat je de volgende keer verder kunt gaan waar je gebleven was. Je kunt daarna
Questmanager (de nieuwe browser) weg klikken.
Selecteer de volgende keer dezelfde vragenlijst door erop te klikken en kies daarna Vragenlijst
afnemen, om verder te gaan binnen hetzelfde document.
Zodra het formulier ingevuld is of kan worden afgerond, kies Definitief Opslaan. Na deze actie kan er
geen aanpassing meer in het formulier worden gedaan.
Mocht je de vragenlijst per ongeluk wegklikken, dan ga je bij het openen verder waar je gebleven
was.
1)
Dubbelklik op de vragenlijst
2)
Kies voor Vragenlijst afnemen
3)
Klik op Start
4)
Ga verder waar je gebleven was

4.15 Een verwijzing aanmaken
Verwijzingen kunnen op drie plaatsen worden aangemaakt.
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1. Op het tabblad ‘Samenvatting’ of 2. op het tabblad van een zorgprogramma kiest u in het blok
Verwijzingen’ voor het ‘+ teken’ om een nieuwe verwijzing te maken:

De derde manier is om in het linker menu op Verwijzing/Consultatie te klikken en dan op + Nieuw. In
alle gevallen opent er een dialoogvenster om de gegevens voor de verwijzing in te voeren:
Kies eerst een zorgprogramma en vul dan de overige velden in zoals het Specialisme, het Type
(Ketenverwijzing), het Zorgproduct (bv een voedingsadvies) en aan wie (de Zorginstelling).
Indien de ketenpartner naar wie de patiënt is doorverwezen nog geen deel uitmaakte van het
zorgteam van de patiënt, dan zal deze automatisch worden toegevoegd na het in behandeling nemen
van de verwijzing.
Voorbeeld verwijzing naar diëtist:

4.15.1 Huisbezoek
In het geval van een verwijzing naar een diëtist is er ook een optie om bij Huisbezoek toegestaan Ja
te kiezen (mits patiënt ook niet naar de huisartspraktijk kan komen voor een consult). Dit kan direct
bij de eerste verwijzing worden gekozen.
Deze optie kan altijd nog gewijzigd worden. Ga naar de oorspronkelijk verwijzing, open deze en kies
Wijzigen om Ja in te voeren. De diëtist kan dit niet zelf wijzigen.
4.15.2 Overschrijding maximum declaratie:
Diëtisten kunnen na overleg met de kaderarts meer behandeltijd inzetten. Indien de aanvraag voor
extra tijd is goedgekeurd ontvangt de POH hier bericht van via de kaderarts. Deze aanpassing dient
door de POH gedaan te worden in de oorspronkelijke verwijzing als volgt:
1. Ga in het dossier van de patiënt naar Verwijzingen/ consultaties.
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2.
3.
4.
5.

Kies de verwijzing die het betreft door erop te dubbelkikken.
Klik boven aan op Wijzigen.
Kies bij Overschrijding maximum declaratie toegestaan voor Ja.
Klik bovenaan dit scherm op Bewaren en kies Terug.

4.15.3 Verwijzing beëindigen
Het is mogelijk om bestaande verwijzingen te verwijderen door deze te selecteren en vervolgens
boven aan te kiezen voor Verwijzing beëindigen. De verwijzing wordt dan beëindigd waarbij deze
vervalt bij zowel de huisarts als de ketenpartner. Deze optie is alleen zichtbaar als een verwijzing is
geselecteerd. De ketenpartner kan ook zelf een verwijzing beëindigen.
Na het beëindigen van een verwijzing, heeft de ketenpartner nog tot het einde van het kwartaal de
mogelijkheid om consulten in te voeren en te declareren. Een ketenpartner kan dus bij het
beëindigen van een verwijzing d.d. 25 mei nog een declaratie indienen tot 1 juli (kwartaal 2).
4.16 Consult kaderarts/ specialist
Start een nieuwe verwijzing/consultatie vanuit het specifieke zorgprogramma waar het om gaat.
1. Kies bij Specialisme voor KaderArts en bij type voor Keten consult.
2. Voer de vraag in bij: Vraagstelling (vrije tekst).
3. Klik op Verzenden.

Om een consult bij een specialist aan de vragen, volg dezelfde stappen als bij de Kaderarts maar kies
bij Specialisme voor Internist, Cardioloog of Longarts afhankelijk van het zorgprogramma.
4.17 Fundus aanvraag
Het aanvragen van een fundus foto screening kan door middel van een Verwijzing/consultatie.
1. Start een nieuwe verwijzing/consultatie vanuit het Diabetes Zorgprogramma.
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2. Kies bij Specialisme voor Optometrist. Bij Type zal automatisch Keten verwijzing komen te
staan.
3. Kies bij Zorginstelling voor Oogheelkunde, ZRT
4. Kies bij Zorgproduct Fundusfoto screening.
5. Voer indien van toepassing de vraag in bij Wie neemt contact op of bij Vraagstelling (vrije
tekst).
6. Klik op Verzenden.
Indien een verwijzing is gedaan zal de zorgverlener toegang tot een deel van het dossier krijgen en na
het in behandeling nemen aan het Zorgteam worden toegevoegd.
Is de patiënt eerder eens verwezen in Portavita? Check onder het kopje Verwijzing in het dossier van
de patiënt of deze open staat of kijk voor een totaal overzicht op de Homepage onder Verwijzingen
(Takenlijst).
4.18 Verwijzing naar een GLI Coach
Om een patiënt door te verwijzen naar een GLI Coach, moet de patiënt eerst zijn geïncludeerd in het
zorgprogramma GLI (zie paragraaf 4.17 Includeren in een zorgprogramma). De aanmelding doe je
handmatig. Zie het voorbeeld hieronder.

1. Maak vervolgens een verwijzing vanuit het Zorgprogramma GLI naar een Leefstijlcoach (bij
Specialisme).
2. Onder Zorgproduct kun je een specifiek leefstijl interventie programma kiezen.
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4.19 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.

Het bericht is verzonden naar de geselecteerde medewerkers in de context van de patiënt.
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.
Type vervolgens aan de linkerkant het bericht, en klik op ‘Bericht verzenden’.
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4.20 Inclusie in een zorgprogramma
Een zorgprogramma kan toegewezen worden bij een patiënt vanuit a) het patiënten overzicht of b)
vanuit het dossier van de patiënt.
a) Klik in het patiënten overzicht eenmaal op de naam van de patiënt en kies dan Zorgprogramma
beheer of
b) Kies binnen het dossier van de patiënt op het tabblad Samenvatting de knop Zorgprogramma
beheer.

Kies vervolgens voor de knop Includeer zorgprogramma. Kies vervolgens het betreffende
zorgprogramma waarvoor de patiënt geïncludeerd moet worden.

Beantwoord de vragen over inclusie.
Vervolgens zal de patiënt geïncludeerd worden in het betreffende zorgprogramma. Het betreffende
zorgprogramma zal er als een nieuw tabblad bij komen.
De keuze voor Deelname ketenzorg zorgt ervoor dat de patiënt voor het specifieke zorgprogramma
geregistreerd staat als deelnemer aan ketenzorg met het bijbehorende icoon (van een schakelketen). Vanaf dat moment zal de patiënt ook als zodanig gedeclareerd worden bij de
zorgverzekeraar.
4.21 Inclusie in AF zorgprogramma
Atriumfibrilleren is in Coordinate zowel een apart programma (zoals COPD, Astma, Diabetes, VVR,
HVZ een apart tabblad in het patiënt dossier), maar daarnaast ook een aanvullende ‘plus’ module
binnen de programma’s Diabetes en CVRM. Deze ‘plus’ module bestaat uit aanvullende vragen in het
Anamnese onderdeel van het consult.
Atriumfibrilleren als ‘plus’ module binnen de programma’s Diabetes en CVRM
De ‘plus’ module atriumfibrilleren is zichtbaar in de consultregistratie bij Diabetes en CVRM. In het
anamnese tabblad van de jaarconsult-registratie is het mogelijk om de optie Atriumfibrilleren te
selecteren. Wanneer je deze selecteert, verschijnt een pop-up melding met aanvullende vragen:
• Atriumfibrilleren type (eerste aanval, paroxysmaal, persisterend, permanent (geaccepteerd)
• Hartfrequentie
• Mogelijkheid om de CHADS-VASc score te berekenen. Wanneer je hier Ja aanklikt, worden
vervolgvragen getoond, waardoor automatisch de CHADS-VASc score berekend kan worden.
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Pop-up scherm bij selectie Atriumfibrilleren in de Anamnese van het jaarconsult

Atriumfibrilleren als apart zorgprogramma
Indien een patiënt binnen de ketenzorg van AF valt dient het AF zorgprogramma geactiveerd te
worden. Dit is noodzakelijk zodat de patiënt ook gedeclareerd kan worden in kader van de ketenzorg
vergoeding.
Een patiënt met atriumfibrilleren kan op één van de volgende manieren geïncludeerd worden om
aan goede consultregistratie + declaratie te kunnen voldoen:
1. Een patiënt met diabetes type 2(T90.02) en Atriumfibrilleren (K78): includeren in
zorgprogramma Diabetes + zorgprogramma Atriumfibrilleren. Zorgprogramma Diabetes is
voor consultregistratie waar ook zaken voor AF vastgelegd kunnen worden; zorgprogramma
AF is alleen bedoeld voor declaratie van de prestatie AF.
2. Een patiënt met AF (K78) die ook in het zorgprogramma CVRM-HVZ is geïncludeerd, moet
daarnaast ook geïncludeerd worden in het zorgprogramma Atriumfibrilleren ten behoeve
van declaratie AF.
3. Een patiënt met AF (K78) includeren in het zorgprogramma CVRM-VVR en in het
zorgprogramma Atriumfibrilleren ten behoeve van de declaratie AF.
Let op: K78 moet eerst handmatig als episode toegevoegd worden als inclusiecriterium voor het
zorgprogramma Atriumfibrilleren.
• Ga naar de Probleemlijst/ episodes, kies het + teken en kies ICPC-Code K78. Kies Bewaren.
Daarna zal K78 onder Probleemlijst /episodes te zien zijn.
• Kies onder Zorgprogramma beheer voor Includeer zorgprogramma en klik op
Atriumfibrilleren.
• Selecteer een inclusiedatum en inclusiereden.
• Kies bij Deeln. Ketenzorg Ja en bij Hoofdbehandelaar Huisarts en klik op Includeren.
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Coordinate verwerkt dit direct en het tabblad Atriumfibrilleren zal zichtbaar worden met
daarachter het schakel-teken.
Het tabblad voor het programma Atriumfibrilleren is redelijk summier, zoals weergegeven in de
printscreen hieronder. Specifieke journaalregels voor atriumfibrilleren kunnen binnen dit
programma worden geregistreerd. Er is hier echter geen OZIS koppeling met het HIS.
Daarom is het advies om het programma Atriumfibrilleren te activeren voor de declaratie middels
Finance, maar verslag en consultregistratie te doen binnen het programma CVRM of Diabetes.
Programma Atriumfibrilleren

4.22 Includeren niet-keten patiënt
Patiënten die niet deelnemen aan ketenzorg doordat ze hiervoor (nog) niet in aanmerking komen bv,
kunnen in sommige gevallen wel onder een bepaald zorgprogramma worden geïncludeerd.
Ga vanuit het HIS naar het KIS. Het KIS vraagt of de patiënt geïncludeerd moet worden. Kies bij
includeren Ja. Includeren houdt in dat de patiënt voldoet aan de criteria voor een zorgprogramma
maar betekent niet automatisch dat deze ook deelneemt aan de keten (en de praktijk hiervoor
vergoeding ontvangt).
Omdat er geen OZIS uitwisseling is voor niet-ketenpatiënten moet je handmatig een aantal gegevens
invullen.
Onderstaand scherm opent:

Bepaalde gegevens worden overgenomen uit het HIS.
BSN wordt overgenomen uit het HIS, vul de volgende gegevens handmatig in (te herkennen aan het
rode sterretje bij het veld):

Versie 23-03-2022

•
•
•
•

Huisarts op wiens naam de patiënt ingeschreven staat
Voorletter(s)
Achternaam
Geboortedatum

Als bovenstaande gegevens zijn ingevoerd,
druk dan op “COV-controle”. De ontbrekende
gegevens m.b.t. verzekeraar e.d. worden
automatisch ingevuld.
Let op! Includeer en verwijs geen onverzekerde
patiënten.
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5

Praktijkoverzicht

5.1

Statistieken voor het maken van een overzicht

Onder Statistieken kan een overzicht gemaakt worden op basis van gekozen filtercriteria.
Ga op het startscherm van Coordinate naar de knop Statistieken. Deze staat onder het blok
Praktijkmanagement of klik links bovenaan onder de 3 streepjes (het Snelmenu) voor Statistieken.
Afhankelijk van het zorgprogramma wat geselecteerd wordt onder het uitklap menu, verschijnen er
verschillende filters die bij dat betreffende zorgprogramma horen.

Deze kunnen per zorgprogramma verschillen. Denk hierbij onder andere aan filtering op bepaalde
episodes die binnen een zorgprogramma gebruikt worden.
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De patiënten die voldoen aan de gekozen filters worden aan de rechterkant getoond. Deze lijst
ververst zich automatisch bij het aanpassen van de filters. Vanuit hier kan een Export als CSV bestand
worden gemaakt van het gekozen filter. Klik op Export bovenaan de lijst met gefilterde patiënten.
5.2

Indicator rapporten

Kies Indicator Rapporten vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van de standaard
indicator rapporten. De basis voor dit rapport zijn de indicatoren die opgesteld zijn door o.a. de NHG
en InEen. Een rapport kan geopend worden door een regel te selecteren en vervolgens op de bijlagen
knop te klikken in de menubalk.
Door op een regel te dubbelklikken worden de details van het rapport weergegeven. Daarnaast kan
ook nog via de optie Periodieke rapportage ingesteld worden om bepaalde rapportages periodiek te
starten zonder handmatige actie.
Om een nieuw indicator rapport aan te maken klikt u op Nieuw in de menubalk. Vul de gevraagde
gegevens in om het rapport te definiëren. Als alle gegevens ingevuld zijn dan klikt u op Start rapport
om het aanmaken van het rapport in de achtergrond te starten. Zodra het rapport de status Gereed
heeft in het overzicht kan deze ingezien worden met de bijlagen knop.
5.3

Populatiemanagement (Insight)

Insight is een module waarmee zorginhoudelijke - en management dashboards en rapportages
zichtbaar worden. Hiervoor volgt een aparte handleiding.
5.4

Declaraties en uitbetalingen

De module Finance biedt inzicht in de financiële resultaten in kader van de ketenzorg. Hiervoor volgt
een aparte handleiding.
In Coordinate kun je alvast controleren welke patiënten niet voldoen aan de inclusiecriteria voor
ketenzorg. Deze patiënten zullen niet meekomen in de declaratie binnen Finance. Ga hiervoor
binnen Coordinate naar Statistieken en selecteer ‘Patiënt voldoet niet aan Inclusiecriteria
Ketenzorg’.
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5.5

Engage

Binnen Engage kan je als zorgverlener de patiënt meer regie geven, bijvoorbeeld door dossierinzage,
online communicatie met zorgverleners en thuismetingen. Engage is het platform waarmee je
patiënten beter kunt betrekken bij de behandeling. Dat kan meer inzicht en overzicht bieden in het
zorgtraject voor zowel de patiënt als de behandelaar. Engage wordt op dit moment nog verder
ingevuld voor Zorggroep Gelders Rivierenland. Alle Engage-onderdelen die in deze handleiding zijn
opgenomen (zoals bijvoorbeeld de consultvoorbereiding) werken en het advies is om hier actief
gebruik van te gaan maken. Op een later moment zullen de mogelijkheden van Engage nog verder
worden toegelicht in een aparte scholing.
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6

Oefen voorbeelden

6.1

HbA1c waardes bekijken

Klik in het linkerzijmenu op ‘Labuitslagen’. Zoek in het overzicht de waardes op voor HbA1c:

6.2

Voetonderzoek

Voetonderzoek inzien
Voor een overzicht van uitgevoerde voetonderzoeken, ga naar het tabblad ‘Diabetes’ en kies in het
linker menu vervolgens voor ‘Voetonderzoek’. Hier volgt een overzicht met eerder uitgevoerde
voetonderzoeken van deze patiënt met uitvoerdatum, Sims en Voetzorgprofiel. Klik op een regel om
het hele voetonderzoek in te zien.
Voetonderzoek registratie
1. Voer een nieuw Consult in binnen het zorgprogramma Diabetes.
2. Dit kan vanuit elke type controle (Kwartaal-, Jaar- of Tussentijdse controle).
3. Bij een Tussentijdse Controle kun je het Voetonderzoek selecteren onder consult tabs.
Klik Ja om een nieuw voetonderzoek toe te voegen:
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Verken dit formulier en vooral de opties die getoond worden bij Afwijkend:

Gebruik het consult menu om gegevens te bewaren of later weer te wijzigen:

Afsluiten houdt in dat het onderzoek afgerond is, wordt opgeslagen en er wordt direct een bericht
naar het dossier in het HIS gestuurd zodat het is bijgewerkt.
Wijzigen: om aanpassingen te doen.
Bewaren betekent dat het onderzoek open blijft staan tot 23.59 van die dag. Daarna wordt het
onderzoek automatisch opgeslagen en afgesloten.
Indien u onder opmerkingen een stuk tekst schrijft, is deze altijd terug te vinden onder Opmerkingen
bovenaan het tabblad van het betreffende zorgprogramma.
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7

Verder met Coordinate

Je hebt deelgenomen aan de training Starten met Coordinate.
•

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

•

Klik op Coordinate afspeellijst met instructie video’s per onderwerp.

Vervolg:
Er volgen nog scholingen over het gebruik van Engage en Insight.
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.
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