Handleiding KIS Netwerkpartners Ouderenzorg
Deze instructie is een specifieke aanvulling op de Handleiding Ketenpartners voor diegenen die als
partner in een ouderennetwerk gaan werken met de Ouderenmodule van het KIS ( Vital Health ).
De Handleiding Ketenpartners is in het KIS te downloaden.

1. Opstarten KIS-systeem
1.1 Loginscherm
Login met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord via:
https://synchroon3.vitalhealthsoftware.com
Het loginscherm is hieronder afgebeeld.
In het geval u uw wachtwoord niet meer weet, kunt u gebruik maken van de optie Uw
wachtwoord vergeten?.

Voor vragen kunt u een beroep doen op de key-poh’s Maartje Schmeits en Loes van Asseldonk,
bereikbaar via keypohsynchroon@gmail.com
U kunt ook de helpdesk van Vital Health bellen: 0318-754735 of mailen ( zie punt 1.3 kopje Profiel).
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1.2 Startscherm
Nadat er ingelogd is, komt u in het startscherm. Dit scherm is opgebouwd uit 2 delen:
1. In het bovenste deel, de zwarte balk, is de naam van de ingelogde gebruiker zichtbaar en
diverse algemene functies, zoals het menu en een zoekfunctie.
2. Het hoofddeel is waar de meeste acties uitgevoerd worden.

1.3 Deel 1
Home knop:

Berichtencentrum:
Via deze knop opent het berichtencentrum, waarin u berichten van
netwerkpartners kunnen ontvangen en waarin u zelf berichten kunt verzenden
naar betrokken zorgverleners. U kunt ook kiezen om een bericht te verzenden die
niet aan gekoppeld is aan een bepaalde patiënt. Voor vragen van bijvoorbeeld
algemene aard.
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Profiel:

Zoek functie:

1.4 Deel 2
Binnen het startscherm kunnen de volgende onderdelen voor u beschikbaar zijn:
Patienten overzicht
Berichten
MDO overzicht
Handleiding Vital Health KIS
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2. Patiënten overzicht
Binnen het Patiënten overzicht worden alle patiënten getoond waarmee u een (actieve)
behandelrelatie heeft.

2.1 Patiëntdossier overzicht meetwaarden
Het Patiëntdossier bestaat uit diverse blokken die zichtbaar zijn afhankelijk van uw rol. Bovenaan, in
de licht blauwe balk, vindt u altijd de persoonsgegevens en hoofdbehandelaar van de patiënt.
Daaronder bevinden zich de specifieke blokken met informatie over de ketenzorg en medische
informatie.
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2.2 Patiëntengegevens
Door op de persoonsgegevens in de blauwe balk te klikken wordt het scherm met Patiënt details
geopend. Hier kunt u de patiëntgegevens inzien, inclusief de NAW gegevens.

2.3 Zorgbehandelplan
Binnen het zorgbehandelplan is het de bedoeling dat alle betreffende problemen worden weergeven
met daarbij de (haalbare) doelen voor de patient.
Volgend op een doel wordt een actie genoteerd met een deelnemer, diegene die de
verantwoordelijkheid op zich moet nemen om het doel te behalen voor de evaluatiedatum.
Op deze manier is het altijd overzichtelijk waar de aandachtsgebieden naar uit gaan bij een patient.
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3. MDO overzicht
3.1 MDO overzicht
Het MDO overzicht scherm toont alle multidisciplinaire overleggen (MDOs) die binnen het KIS
geregistreerd zijn. De lijst toont alle ingeplande en voltooide overleggen. Dubbelklik een item om de
gegevens in te zien.

3.2 Nieuw MDO
Klik in het MDO overzicht op de optie + Nieuw om een nieuw MDO in te plannen.
Het inplannen van een nieuw MDO is afhankelijk van uw rol binnen het systeem.
Vervolgens vult u de gegevens in. Het is van belang dat u eerst een huisartspraktijk kiest, voordat u
deelnemers en te bespreken patiënten selecteert.
U kunt deelnemers aan het overleg toevoegen door middel van de knop Deelnemers selectie.
Voor de te bespreken patiënten volgt u dezelfde werkwijze. Klik op Patiënten selectie en kies de
patiënten die tijdens het in te plannen overleg besproken moeten worden.

Daarna kunt u het MDO opslaan, versturen of verwijderen.
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