Handout
WebHIS Arts Portaal

Versie: 5.2
Juli 2014

Copyright: Labelsoft Clinical IT

Inhoudsopgave
WebHIS Arts Portaal na inloggen ......................................................................................... 1
Toevoegen nieuwe patiënt ..................................................................................................... 6
Navigatie ................................................................................................................................... 6

WebHIS Arts Portaal na inloggen
Wanneer er is ingelogd dan is het volgende scherm te zien:

Scherm 1: Scherm na inloggen.

Van boven naar beneden en van links naar rechts ziet u eerst het Labelsoft logo en rechts
daarvan de productnaam: “WebHIS Arts Portaal”.
Rechts bovenin ziet u onder welke gebruikersnaam u bent ingelogd (voor dit voorbeeld is
ingelogd met een testgebruiker genaamd ‘artsportaal (test!’).
Vervolgens ziet u een kader dat betiteld is als: “Zoek patiënt”. Hier kunt u zoekcriteria
opgeven waarmee u een patiënt kan opzoeken. Dit doet u door relevante zoekcriteria in te
vullen en op de knop “Zoeken” te klikken. Hieronder is als voorbeeld gezocht op achternaam
‘Jansen’:
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Scherm 2: Scherm na zoeken.

U ziet tien patiënten met de achternaam ‘Jansen’ (geen tussenvoegsel bij achternaam
invullen alstublieft).
Nadat u op “Zoeken” heeft geklikt wordt de link “patiënt toevoegen” onder het veld
zoekcriteria actief. Dit is gedaan om te voorkomen dat er dubbele patiënten ingevoerd
worden. Het toevoegen van patiënten wordt verderop in dit document behandeld. Bestaat de
ingevoerde naam niet dan wordt het volgende scherm getoond nadat op “Zoeken” is geklikt:

Scherm 3: Patiënt niet gevonden.
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Als u teveel resultaten terugkrijgt dan ziet u de volgende melding:

Scherm 4: Teveel patiënten gevonden.

Wanneer er geen patiënten gevonden zijn met de opgegeven criteria dan ziet u het
volgende:

Scherm 5: Geen patiënten gevonden.

Onder het kader ‘Zoek patiënt’ ziet u het overzicht met opmerkingen (zie schermen 1 en 2).
Dit overzicht toont alle patiënten met relevante opmerkingen. Relevant betekent in dit geval
opmerkingen met een valide start- en einddatum. Zoals in het voetnootje van scherm 1 al is
aangegeven ziet u één patiënt als voorbeeld (D. Jansen).
Indien u een ‘Edit’ icoontje
overleden.

ziet voor een patiënt dan kunt u aangeven of een patiënt is

Scherm 6: Wijzigen patiënt.

Vervolgens ziet u het ‘Toevoeg’ icoontje
, waarmee u een opmerking kunt toevoegen aan
de betreffende patiënt. Het volgende scherm verschijnt:
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Scherm 7: Scherm opmerking invoeren.

Het is mogelijk om twee soorten opmerkingen in te voeren.
1. Een vrije tekst opmerking. U voert uw tekst in in het veld Inhoud van bovenstaand
scherm. Vul ook de overige velden in, Startdatum, eventueel Einddatum en Urgent.
2. Een Template gebruiken welke de Huisartsen post heeft gedefinieerd. Selecteer een
template uit het pull down menu, klik vervolgens op de knop “Gebruik deze template”,
om een opmerking bij een patiënt toe te voegen. Vul ook de overige velden in.
Met het zwarte plusteken helemaal links voor de naam van een patiënt kunt u diens
opmerking(en) zichtbaar maken. In het scherm hieronder ziet u dat er drie opmerkingen zijn
bij patiënt R. de Wit.

Scherm 8: Scherm opmerkingen tonen.

Indien u het ‘Urgent’ icoontje
voor een opmerking ziet dan betreft het een opmerking met
urgentie. Als binnen het Arts Portaal wordt aangegeven dat de opmerking urgent is krijgt de
Call Manager gebruiker ter attentie een pop-up te zien met de tekst dat de “Eigen huisarts
een opmerking heeft toegevoegd”.
Dan ziet u wederom het ‘Edit’ icoontje waarmee u de opmerking kan muteren.
Vervolgens ziet u het ‘Verwijder’ icoontje
waarmee u de einddatum van een opmerking
aan kunt geven. Het veld einddatum wordt gevuld met de datum van gisteren. Hierdoor is de
opmerking binnen Call Manager niet meer zichtbaar. Om dit te activeren dient u op
onderstaand scherm op OK te klikken:
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Scherm 9: Verwijder icoontje

Ten slotte ziet u helemaal achteraan een icoon van een loep
betreffende opmerking zichtbaar maakt:

waarmee u details van de

Scherm 10: Details opmerking

Dit is vooral handig wanneer de opmerking een overdrachtsformulier voor terminale
patiënten bevat.

5

Toevoegen nieuwe patiënt
Wanneer u een patiënt wilt toevoegen dan ziet u onderstaand scherm:

Scherm 11: Scherm patiënt toevoegen.

Gegevens welke ingevoerd zijn bij de zoekcriteria worden in dit scherm getoond.
>> De werking van opmerkingen in Call Manager wordt belicht in het document: “999 Handout werken met opmerkingen.docx”

Navigatie
Met de knop
kunt u naar het begin scherm terug keren. Als op de knop
klikt krijgt u algemene informatie over het WebHIS Portaal. Hier kunt u onder meer de versie
van de applicatie zien. Bij het melden van een incident of het stellen van een vraag
ontvangen wij graag het versie nummer van het Arts Portaal waarin u werkzaam bent.
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