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Actieplan Zorgverlenersportaal 
 
In onderstaand overzicht ziet u een overzicht van de bij het Deventer Ziekenhuis bekende verbeterpunten voor het nieuwe Zorgverlenersportaal. Deze 
lijst is opgesteld in afstemming met de HCDO. In de status is terug te lezen of het verbeterpunt opgelost kan worden en wanneer de tijdslijn al bekend 
is, wordt deze ook afgegeven. Het wordt up-to-date gehouden zodat voor de gebruikers duidelijk is welke verbeterpunten zijn opgelost.  
  

OPEN 

OPGELOST/GESLOTEN 

 
 

1. INLOGGEN/ TOEGANG 

 
 Gewenste functionaliteit Status 

1 Inloggen op het Zorgverlenersportaal kan snel en gemakkelijk in één keer vanuit Medicom (via een zogeheten Single Sign On).   

2 Inloggen op het Zorgverlenersportaal kan snel en gemakkelijk in één keer vanuit Hapicom (via een zogeheten Single Sign On). Geen oplossing mogelijk ivm nooddoorbraak 

2 Werken in het zorgverlenersportaal zonder dat de UZI-pas in de paslezer aanwezig is. Geen oplossing mogelijk, in NL is de UZI-pas voor 
zorgverleners de enige veilige authenticatie methode.  

3 De periode waarin het zorgverlenersportaal open blijft (en het wachtwoord niet opnieuw ingevuld hoeft te worden) is voldoende 
ruim.  

Geen oplossing mogelijk, UZI vereist dat een gebruiker 
na 30min inactiviteit opnieuw inlogt. Deze wet- en 
regelgeving kan door DZ niet worden aangepast.  

4 Bij het inloggen staat de cursor automatisch in het vakje voor het wachtwoord zodat deze direct gevuld kan worden. Geen oplossing mogelijk. Aanpassing moet worden 
doorgevoerd in externe applicaties buiten HiX (Java of 
Zorg-ID).  

5 Het Zorgverlenersportaal kan ook via een andere browser dan Internet Explorer worden geopend. Via Zorg-ID kan het Zorgverlenersportaal ook in andere 
browsers worden geopend. 

6 De mogelijkheid om een patiënt op basis van één criterium op te zoeken vanuit de lijst met eigen patiënten.   Geen oplossing mogelijk. Met gebruik van de SSO 
koppeling zal het zoeken van patiënten bijna niet meer 
gebruikt worden.  

7 Indien het portaal geopend wordt vanuit de SSO koppeling vanuit Medicom is de wens te kunnen schakelen tussen patiënten op 
het portaal 

Geen oplossing mogelijk. Ivm patiëntveiligheid is het 
wisselen van patiënten binnen het portaal niet mogelijk 
vanuit de SSO koppeling. Vanuit Medicom is het wel 
mogelijk om patiënten te wisselen (waarna opnieuw het 
portaal wordt geopend via de SSO). Patiëntwisseling is 
wel mogelijk bij separate inlog in het portaal   

8 De keuzelijst bij een nooddoorbraak in het dossier bevat een optie ‘waarneming’ In plaats van ‘waarneming’ is gekozen voor 1e/3e lijns 
zorgverlener 

9 Een overzicht van alle zorgverleners die het dossier van de patiënt via het zorgverlenersportaal hebben geraadpleegd is 
inzichtelijk 

Niet meer gewenst; het is als huisarts niet te zien wie en 
wat er in het dossier bekeken is. Daarom is er geen nut 
en noodzaak om de wens in te richten.  

10 De relatie tussen de huisarts en de huisartsenpraktijk is aanwezig in het systeem zodat de dossiers van patiënten binnen de 
praktijk eenvoudig geraadpleegd kunnen worden 

Gereed voor alle huisartsen die input hebben 
aangeleverd 
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2. AANVRAGEN 

 
 Gewenste functionaliteit 

 
Status 

1 Bloedonderzoek - Waarnemend huisartsen kunnen aanvragen indienen namens de eigen huisarts van de patiënt, zodat de 
uitslagen bij de juiste zorgverleners terecht komen 

 

2 Bloedonderzoek – In de aanvraag wordt het veld ‘Huisarts’ standaard voor-ingevuld  

3 Bloedonderzoek - In de aanvraag wordt het veld ‘locatie’ standaard voor-ingevuld  

3 Bloedonderzoek - In de aanvraag kan een afwijkend adres voor thuisprikken worden doorgegeven  

5 Bloedonderzoek – In het overzicht met standaard afnamemoment is duidelijk zichtbaar of de afname op een bloedafnamepunt 
noodzakelijk is of dat thuisprikken een optie is 

 

6 Bloedonderzoek - In de aanvraag is de setting automatisch ingevuld met ‘poliklinisch’  

7 Bloedonderzoek - Een zoekfunctie is aanwezig zodat de gewenste bepaling eenvoudiger te vinden is  

8 Bloedonderzoek - Relevante informatie voor de patiënt in relatie tot de bloedafname wordt overzichtelijk getoond aan de huisarts   

9 Bloedonderzoek - Een loopbrief met een overzicht van de aanvraag en relevantie informatie voor de patiënt kan worden 
afgedrukt 

 

10 Bloedonderzoek - Aanvragen voor thuisafname (bloedprikken) kunnen ook voor de toekomst worden ingediend  

11 Bloedonderzoek - In de aanvraag is de relatie tussen de locatie en de beschikbare standaard prikmomenten zichtbaar  

12 Urineonderzoek – De aanvragend arts moet standaard voor-ingevuld staan  

13 Urineonderzoek – De indeling van de aanvragen is logisch  

14 Urineonderzoek – Er is een zoekfunctie aanwezig zodat de gewenste bepaling eenvoudiger te vinden is  

15 Urineonderzoek - Een loopbrief met een overzicht van de aanvraag kan worden afgedrukt voor de patiënt  

16 Röntgenonderzoek – De lay-out is overzichtelijk en bevat niet teveel informatie  

17 Röntgenonderzoek -  De aanvrager kan een blanco aanvraag indienen wanneer er in overleg met de radioloog een afwijkende 
aanvraag is bepaald 

 

18 Röntgenonderzoek – Het tabblad ‘Doorlichting’ is niet relevant voor de huisarts en wordt niet getoond  

19 Röntgenonderzoek  - Een loopbrief met een overzicht van de aanvraag kan worden afgedrukt voor de patiënt  

20 Algemeen – Een aanvraag kan door de aanvrager gewijzigd worden tot het moment dat deze in behandeling wordt genomen  

21 Algemeen – Een overzicht van alle ingediende orders, ook vanuit andere specialisten, is aanwezig  

22 Algemeen – Een nabepaling kan worden aangevraagd op basis van het materiaal verkregen bij een eerdere aanvraag Lastig op te lossen, langere doorlooptijd 

23 Algemeen – De aanvrager kan door het lab gewenste aanvullende informatie meesturen met de aanvraag  

24 Algemeen – indien een aanvraag door een systeemfout niet wordt afgeleverd moet een foutmelding zichtbaar zijn voor de 
aanvrager 

 

25 Algemeen – Een zoekfunctie is beschikbaar om te filteren en sorteren binnen de aangevraagde orders  

26 Algemeen – De velden in de aanvraag zijn waar mogelijk voor-ingevuld en worden gefilterd op relevantie op basis van de 
invoercontext  

 

27 Algemeen – CITO aanvragen kunnen via het portaal worden ingediend waarna de procedure voor CITO wordt uitgevoerd  

28 Vragenlijsten voor CT en MRI aanvragen Lastig op te lossen, langere doorlooptijd 

29 Aanvragen voor medische microbiologie (MMB) en pathologie (PA) MMB wordt door leverancier ontwikkeld, PA volgt daarna 

30 Digitaal onderzoeksaanvragen kunnen doen bij ‘geen-toestemming-inzage-dossier’ Lastig op te lossen, wordt aan gewerkt 

31 Een overzicht tonen van postcodes zodra gekozen wordt voor thuisafname zodat duidelijk is wanneer een thuisafname gepland 
moet worden 

In het tekstblok op de aanvraagpagina zijn nu postcodes 
bij de wijken geplaatst. 
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3. ZORGMOMENTEN 
 

 Gewenste functionaliteit Status 

1 Opnameoverzicht- tonen van ontslagdatum.  

2 Sortering opnameoverzicht- Opname overzicht sorteren op alfabet ipv op ontslagdatum. En patiënten sorteren op behandelend 
huisarts. 

 

3 Afspraak maken- Afspraak is al gepland maar blijft nog bij verwijzen staan. Hierbij melden dat deze al is ingepland of knop niet 
zien.   

 

4 Verwijzen: Multimedia foutmelding.  

5 Verwijzen vanuit Medicom naar het Deventer Ziekenhuis, waarbij de verwijsbrief meegezonden wordt.  Directe verwijzing wordt niet gerealiseerd, verwijzen via 
Zorgdomein blijft de standaard 

6 E-consult – Teledermatologie berichten in HiX  

7 E-consult - Melding wanneer een specialist heeft gereageerd. Een overstijgend overzicht onder het ‘dashboard’ levert 
tijdelijk inzicht in de reacties vanuit de specialist.  

8 E-consult ECG cardiologie- Aanvragen e-consulten voor cardiologie via het portaal. Het beoordelen van ECG’s kan enkel via een MUSE-
computer worden aangevraagd 

9 Afspraak inplannen voor patiënt – functionaliteit verbergen  

 
 

4. PATIËNTINFORMATIE EN DOSSIER 
 

 Gewenste functionaliteit Status 

1 Vanuit het overzicht Klinische Patiënten door klikken naar de patiënt, waarbij het overzicht enkel opgenomen of recent ontslagen 
patiënten bevat. 

 

2 Een overzicht tonen van huisartsen, verpleeghuisartsen en apothekers die het dossier van een patiënt in het 
Zorgverlenersportaal hebben geraadpleegd. 

Niet meer gewenst; het is als huisarts niet te zien wie en 
wat er in het dossier bekeken is. Daarom is er geen nut 
en noodzaak om de wens in te richten. 

3 Bij annuleren functionaliteit ‘huisarts gegevens wijzigen’ op de pagina blijven  

4 Melding van overlijden doorgeven via het Zorgverlenersportaal.  

5 Mogelijkheid om patiënten in te kunnen schrijven via het portaal om problemen bij de bloedafname te voorkomen  

6 Op het patiëntportaal kan de patiënt zelf zijn gegevens veranderen. De zorgverlener kan dit niet het zorgverlenersportaal, deze 
service is wel gewenst 

 

7 Het allergie overzicht waarschuwt dat enkel de in het DZ bekende allergieën worden getoond.  

8 Mogelijkheid om een nieuwe behandelbeperking door te geven aan het ziekenhuis.  Wordt aan gewerkt 

9 Uitzetten/ verbergen functionaliteit behandelverslag  

10 Uitzetten/ verbergen functionaliteit conclusie en beleid  

11 Uitzetten/ verbergen functionaliteit diagnose overzicht  

12 Het medicatie overzicht waarschuwt dat enkel de in het DZ voorgeschreven of bekende medicamenten worden getoond  

13 Initiële voorschrijver tonen  

14 Apotheekhoudende huisartsen kunnen de apotheekgegevens wijzigingen via het Zorgverlenersportaal  

15 Mogelijkheid om risico bij patiënt, bijvoorbeeld laaggeletterdheid, door te geven aan het ziekenhuis. Wordt aan gewerkt 
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5. UITSLAGEN 
 

 Gewenste functionaliteit Status 

1 Labuitslagen- zonder vertraging tonen  

2 Labuitslagen- doorklikken op een waarde -> grafiek met het verloop van de waarde n.a.v. historische prikmomenten. Wordt aan gewerkt 

3 Labuitslagen – verbetering tonen meetwaarden in labuitslagen  

4 Radiologie beelden tonen in het Zorgverlenersportaal Wordt aan gewerkt 

5 Vanuit het ‘what’s new’ overzicht kunnen doorklikken naar de betreffende uitslag.  

6 ECG beelden tonen in het Zorgverlenersportaal Lastig op te lossen, langere doorlooptijd 

7 ECG's vanuit externe partijen naar Hix kunnen verzenden  

8 Tonen van referentiewaarden.   
9 Printen van labuitslagen kunnen beperken tot enkele datum in plaats van gehele overzicht  

10 Longfunctie uitslagen tonen in het Zorgverlenersportaal (incl. download mogelijkheid) Wordt aan gewerkt 

 
 
 

6. NIEUW UITGELEVERD 
 

 Nieuwe functionaliteit Status 

1 Radiologie aanvragen kunnen wijzigen / annuleren  

2   

 


