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1 Inleiding
Beste VitalHealth KIS gebruikers,
Hierbij sturen wij u de releasenotes van het VitalHealth KIS versie 3.2, welke binnenkort voor u
beschikbaar komt. De belangrijkste verbeteringen/wijzigingen die we hebben doorgevoerd zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Splitsing zorgprogramma CVRM in CVRM-VVR en CVRM-HVZ
Indicatoren NHG 2016 en InEen 2016
Optimalisaties Zorgoverzicht, meer direct inzicht in dossier patiënt
Uitbreiding en aanpassing Statistieken
Optimalisatie GGZ module
Optimalisatie Communicatie Centrum
Doorontwikkeling voetonderzoek

Hierna vindt u meer gedetailleerde informatie op deze punten. In deze releasenotes zijn per
onderdeel / module / discipline de aanpassingen beschreven.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze releasenotes of de
opgeleverde functionaliteit, neem dan contact op met de Support afdeling:
Support VitalHealth
T (0318) 75 47 35
E support@vitalhealthsoftware.com
Met vriendelijke groet,
Productmanagement VitalHealth Software

Dirk Geneugelijk
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2 Ketenpartner
2.1

Voetonderzoek
1.

Het voetonderzoek is gebruikersvriendelijker met grotere knoppen en is daarmee ook
meer geschikt voor gebruik op een tablet. Tevens is hierbij nu duidelijker onderscheid
gemaakt tussen de linkervoet en de rechtervoet. Een aantal items zijn links/rechts
onafhankelijk. Deze vragen zijn in het midden geplaatst. Het is ook met diverse
gebruikers getoetst wat de beste manier van presenteren is, unaniem werd hieraan de
voorkeur gegeven.

2.

Met 1 druk op de knop kan aangegeven worden dat er Geen afwijkingen zijn gevonden.
Dan zijn noodzakelijke items zoals bijv. voor indicatoren gevuld en kunt u direct verder
met het consult.
Afhankelijk van de gekozen antwoorden kunnen er meer vragen getoond worden.
Uitgangspunt is dat als een patiënt geen probleem heeft aan de voeten dat er dan zo
weinig mogelijk verplichte gevragen gevuld hoeven te worden.
Indien de POH een Zorgprofiel wijzigt ontvangt u daar een notificatie van in uw
berichten box in het KIS.
Het is mogelijk het voetonderzoek af te drukken voor uw eigen (papieren) dossier.
De afgelopen tijd liepen we bij meerdere klanten vaak tegenaan dat indien een patiënt
een actief ulcus heeft of een actief charcot dat deze patiënten volgens de NVvP
richtlijnen op een Zorgprofiel n.v.t. wordt geregistreerd. Hierdoor is er geen verschil
zichtbaar in patiënten die geen problemen hebben en patiënten die juist ernstige
problemen hebben.
Om die reden is er (ook na overleg met gebruikers en de NvVP) besloten om in het KIS
Zorgprofiel 5 te introduceren. Dit zijn dus de patiënten met een atief ulcus of charcot.

3.

4.
5.
6.

2.2

Zorgoverzicht / Patiënt dossier
1.

Vanaf deze versie wordt op de achtergrond direct het dossier bijgewerkt vanuit het HIS
(Huisarts Informatie Systeem), zodra u het dossier opent. U krijgt een melding als dat
succesvol is afgerond.
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2.

3.

2.3

Hiermee heeft u altijd de meest recente meetwaarden beschikbaar!
Direct inzicht in de (nieuwe) berichten voor de geopende patiënt. Hiermee zijn alle
berichten over de betreffende patiënt direct inzichtelijk. Middels het + icoon kan ook
direct een nieuw bericht verstuurd worden naar een andere zorgverlener.

Er is direct inzichtelijk vanuit welke Zorggroep is verwezen in het blok ‘Verwijzingen’. Dit
is vooral handig als men voor meer Zorggroepen werkt.

Consult
1.
2.
3.

Het is mogelijk om verplichte velden aan te geven in het consult voor de ketenpartner.
Bijv. de retinopathie bij de oogarts/funduspartner, of de ziektelast voor de longarts, etc.
U kunt een bijlage meesturen bij het consult. Deze kan dan worden gelezen/gezien door
de POH/huisarts.
De volgende gegevens kunnen nu door een ketenpartner worden ingevoerd:
Deze opties zijn technisch voor elke rol beschikbaar, in overleg met de zorggroep kan
ingericht worden welke items opengesteld worden per rol.
a. Inhalatietechniek checklist, bijv. door een apotheker.
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4.

5.
6.

7.

b.

Spirometrie (incl. koppeling spirometer Carefusion/Welch Allyn), bijv. door een
longverpleegkundige.

c.

Dagcurve, bijv. door een diëtist of wijkverpleegkundige.

Consult apotheker (vastleggen)
a. Therapietrouw
b. Medicatieproblemen
Consult diëtist (vastleggen)
a. VVMI
Consult fysiotherapeut (vastleggen)
a. CCQ/MRC/ACQ
b. 6 Minuten Wandel Test
Consult Longarts en Internist (vastleggen)
a. Medicatieproblemen
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Noot 1: Alle genoemde meetwaardes zijn configurabel/instelbaar per rol, deze worden
afhankelijk van de configuratie al dan niet beschikbaar gemaakt. Voor activatie kunt u contact op
nemen met uw consultant.
Noot 2: Indien een meetwaarde wordt vastgelegd door een ketenpartner worden alle items
teruggekoppeld naar het KIS en ook naar het HIS (indien beschikbaar met NHG labcode) en zijn
daarmee direct zichtbaar voor de huisarts/POH. Ook tellen deze meetwaardes mee in
rapportages / indicatoren.

2.4

Declaratie ketenpartner
1.

Bij het crediteren van een declaratieregel wordt de reden van crediteren gevraagd. Dit is
een vrij teksteld.

2.

Naast de optie om declaraties te maximeren per kalenderjaar of per verwijzing is ook de
optie om te maximeren per kwartaal toegevoegd. Dit kan bijv. handig zijn voor de
podotherapeut doordat een podotherapeut vaak op basis van een declaratie per
zorgprofiel per kwartaal wordt uitbetaald.
Het is mogelijk declaraties en uitbetalingen voor een ketenpartner onzichtbaar te
maken. Op gebruikersniveau kan dit ingesteld worden. Indien u hier gebruik van wilt
maken kunt u contact opnemen met onze support afdeling. Dit kan per gebruiker
ingesteld worden.

3.

2.5

Nieuwe ketenpartner rollen
1.

De volgende rollen zijn toegevoegd voor de ketenpartners
a. ACT team medewerker
b. ADHD ondersteuner
c. Casemanager GGZ
d. Casemanager mantelzorg
e. Casemanager Somatiek
f. Casemanager Welzijn
g. Client Contact Persoon
h. Geriatrisch verpleegkundige
i. GGZ Verpleegkundige
j. GZ psycholoog
k. Huisverpleegkundige
l. Implantoloog
m. Klinisch psycholoog
n. Logopedist
o. Onafhankelijk verpleegkundige
p. Praktijk Verpleegkundige
q. SMR begeleider
r. Systeem therapeut
s. Tandarts
t. Tandtechnicus
u. Verpleegkundig specialist GGZ
v. Verslavingsarts
w. Welzijnsmedewerker
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2.

2.6

Indien u één of meerdere van deze rollen wilt activeren kunt contact opnemen met uw
consultant. Ook kan dan de autorisatie voor deze rollen bepaald worden.

Diversen
1.
2.

3.
4.

5.

De wilsbeschikking van de patiënt kan nu gedeeld worden met de ketenpartner, dit is
configurabel/instelbaar per rol. Neem hiervoor contact op met uw consultant.
Indien een ketenpartner inzicht heeft in (een deel van) het journaal zal het Verslag wat
door de POH GGZ gevuld kan zijn niet meer getoond worden, dit op uitdrukkelijk
verzoek van meerdere klanten i.v.m. privacy-gevoelige informatie.
In de patiëntenlijst wordt ook de huisartspraktijk getoond waarvandaan is verwezen.
In de patiëntenlijst is het mogelijk te zoeken naar de verwezen huisartspraktijk zodat alle
patiënten van die huisartspraktijk getoond kunnen worden.

Indien er sprake is van een consultatie is de terminologie in het ketenpartner portaal
aangepast. Zo wordt er bijv. niet meer gesproken over een consult, maar over het
beantwoorden van een consultatie.

6.
Als u de verwijzing beëindigt wordt de reden van beëindigen gevraagd. Dit wordt ook
gedeeld met de huisarts/POH.
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3 Bugfixes
.

3.1

Ketenpartner







Een consult aangemaakt door een ketenpartner werd opgeslagen, ondanks dat er
gekozen werd voor niet op te slaan.
Bij invoer van een lang consultverslag door de ketenpartner versprong de cursor.
Een export van verwijzingen kon in sommige gevallen niet goed in Excel geopend
worden.
Een ketenpartnerconsult miste de knop om te printen.
Het starten van een vragenlijst door een ketenpartner kon in een specifiek geval fout
gaan.
Een declaratie vanuit de ketenpartner richting VIP kon een foutmelding geven.
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