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Verwijzingen diëtisten, versie 24-6-2014
Aanmaken van een verwijzing:
- Voor de bestaande patiënt maakt de diëtist zelf een verwijzing aan:
-

Ga naar ‘inbox verwijzingen’
Klik op ‘aanmaken verwijzing’

-

Zoek de praktijknaam op (1)
Voer geboortedatum of BSN in (één van beide!) (2)
Zoek patiënt op (3)

-

Vul ‘protocol’ in
Vul ‘zorgproduct’ in
Klik op ‘aanmaken en openen verwijzing’

Aanmaken van een verwijzing:
- Voor een nieuwe patiënt wordt de eerste verwijzing aangemaakt vanuit de
huisartspraktijk. De diëtist ontvangt hiervan een email. De verwijzing komt te staan in
het mapje ‘inbox verwijzingen’.

De verwijzing is in behandeling genomen:
- Na elk consult wordt er teruggekoppeld via een consultrapportage aan de POH, ook als
er geen bijzonderheden zijn wordt dit gerapporteerd. Deze consultrapportage mag
maximaal 2-3 regels zijn. Hou het kort en bondig! Deel alleen zaken die relevant zijn voor
de keten.
- De verwijzing blijft open staan en de gegevens van de cliënt blijven zichtbaar in het KIS.
-

Klik op ‘consultrapportage’
Klik op ‘nieuw’

-

Typ relevante tekst bij tekstvak ‘consultrapportage (1). Deze tekst wordt letterlijk
gekopieerd in het HIS en KIS van de huisartsenpraktijk!
Klik op de blauwe diskette  de rapportage is verzonden als de blauwe diskette grijs van
kleur wordt (2)
Door op het groene pijltje ‘terug’ te klikken ziet u alle consultrapportages staan die u
voor deze patiënt gedaan heeft (3)

-

Afronden verwijzing:
- Hiervoor kiest u als u de patiënt niet meer gaat zien.
- De verwijzing wordt gesloten en de POH krijgt hier bericht van.

-

Alle tekst geplaatst in het tekstvak ‘actieplan’ wordt letterlijk geplaatst in het HIS en
KIS van de huisartsenpraktijk!

Overige afspraken:
 Bij de doorverwijzing van een patiënt naar een diëtist krijgt de patiënt van de POH de
gegevens van de diëtist. Patiënt belt zelf naar de diëtist. Indien de patiënt geen contact
opneemt, belt de diëtist de patiënt zelf.
 Diëtist komt met o.a. adresgegevens in het KIS. Dit geeft de POH de mogelijkheid om op
geografische ligging te kunnen zoeken en elke diëtist te kunnen vinden.

