Zorgverlenersportaal (ZVP)handleiding
Hieronder treft u de handleiding voor het gebruik van het ZVP.
Indien u na het doornemen van deze handleiding nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de
afdeling CAB (centraal applicatiebeheer) van het Flevoziekenhuis. (tel: 036-8688832) en vragen naar
Pieternel Katsikanis of Olaf Grimbergen.
Uitgangspunt van deze handleiding is dat u via Medicom toegang heeft tot het zorgverlenersportaal.
(De gebruikersnaam en wachtwoord krijgt u via een beveiligde omgeving toegestuurd, deze moet u
eenmaal invoeren bij de instellingen van Medicom )
Deze handleiding bevat de volgende onderwerpen
•
•
•

Medicom instellingen (pag 2)
Toestemming registratie patiënt voor FZ en Saltro (pag 3-4)
Uitslagen inzien (5-7)

Medicom instellingen.

Via de beveiligde URL wordt automatisch het patiënt BSN-nummer meegestuurd alsmede uw
inloggegevens.

Toestemming patiënt registreren.
Indien de patiënt nog geen toestemming heeft verleend moet u dit eenmalig vastleggen.
Wanneer een patiënt ermee akkoord gaat dat u als huisarts gegevens uit het Flevoziekenhuis in mag
zien via het Zorgverlenersportaal, legt u deze toestemming vast. Ditzelfde geldt voor de Saltro
uitslagen (medisch specialisten in het Flevoziekenhuis hebben nu ook inzagerecht voor de Saltro
uitslagen van de patiënt).
Om zowel de uitslagen uit Flevoziekenhuis als van Saltro in één overzicht te zien moet voor een
patiënt dus de toestemming zijn geregistreerd voor zowel ‘SAL’ als ‘ALM’. Wanneer een van beide
toestemmingen ontbreekt, ziet u alleen de gegevens waarvoor wel toestemming is verleend. U kunt
niet zien dat er iets ontbreekt.

1:

Klik op de knop “ Toestem.”

2:
Kies ‘ALM’ voor gegevens uit het Flevoziekenhuis ,druk op knop “controleer toestemming”.
Indien nog geen toestemming verleend (zie status) ,klik op “toestemming verlenen”

3:

Er verschijnt een pop-up scherm met de tekst “ toestemming verleend” klik op OK

4:
Kies ‘SAL’ voor Saltro uitslagen. druk op knop “controleer toestemming”. Indien nog geen
toestemming verleend (zie status) ,klik op “toestemming verlenen”

5:

Klik op de knop “terug” u gaat nu naar het uitslagen overzicht van de patient (zie pag 5)

Uitslagen inzien
1. Laboratorium
2. Beeldvorming
3. Microbiologie
4. Overige documenten

Laboratorium
Standaard wordt eerst het Laboratorium tabblad getoond.
Behalve een algemeen overzicht, kunt u ook per geselecteerde bepaling een curve bekijken.
Op onderstaand screenshot ziet u hoe u dit moet doen.

Indien er Saltro uitslagen bekend zijn en de patiënt hiervoor toestemming heeft verleend ziet u deze
terug in het overzicht samen met de Flevoziekenhuis bepalingen

Beeldvorming
Op het tabblad beeldvorming ziet u alle verslagen van gemaakt röntgenbeelden.
De lijst wordt getoond op basis van datum, waarbij het laatste verslag bovenaan getoond wordt.
Indien u klikt op het driehoekje naast datum draait u de volgorde om en wordt het eerste (oudste)
verslag bovenaan getoond
Op het moment dat u een regel selecteert, ziet u onderaan de pagina het verslag getoond.

Microbiologie
Op het Microbiologie tabblad ziet u de beschikbare MMB uitslagen.
Met behulp van de pijltjes kunt u of de gewenste uitslag selecteren of u kunt na voor/achteren
scrollen binnen de lijst.
De lijst is op datum gerangschikt, waarbij de laatste uitslag bovenaan staat.

Overige documenten.
Onder het tabblad overige documenten kunnen in de toekomst nieuwe documenttypes worden
getoond (brieven,verslagen etc.)

