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1. IInleidin
ng
1.1. SSIT ‐ SEL ‐ GDT
“Samenw
werkingsinitiiatieven inza
ake Thuiszorgg” (SIT) zijn officieel
o
gesttart, na publlicatie van he
et besluit
ng van de tthuisverzorgging” van
van de Vlaamse reggering “houdende coörrdinatie en ondersteuni
o
21 decem
mber 1990. Tot
T dan toe bestond
b
er ggeen gecoörd
dineerde geo
officialiseerdde thuiszorg.
Op 1 jan
nuari 2010 zijjn in uitvoerring van het eerstelijnsde
ecreet de SIT
T's opgegaann in "Samenw
werkings‐
initiatievven Eerstelijn
nsgezondheiidszorg" (SELL). Er zijn he
en een aanta
al nieuwe takken toevertrrouwd en
de structtuur werd aaangepast waardoor alle aactoren in de
e thuiszorg hun
h inbreng hhebben. Dit doet ook
op de zo
orgplannen en
e de rapporttering zijn innvloed gelden
n.
In Vlaand
deren zijn 14
4 SEL's actieff zijn (zie kaaartje). Brusse
el vormt als geheel
g
één SSEL.
In 2004 verleende de
d federale overheid evveneens een
n financiële tegemoetkooming via ee
en KB ter
ondersteeuning van de
d “Geïntegrreerde Dienssten voor Thuisverzorgin
ng” (GDT) meet een aanta
al nieuwe
criteria w
waaraan zorrgplannen dienden te vooldoen. Dit heeft welisw
waar aanleidding gegeven
n tot een
toegeno
omen financiiële inbreng maar ten kkoste van de
d stroomlijn
ning van de financieringg van de
thuiszorgg.
In Vlaanderen valt het
h werkingssgebied van SEL's en GD
DT's samen. Enkel erken de SEL's kun
nnen ook
erkend w
worden als GDT's.
G

1.2. H
Het zorgplan
Wanneeer een patiënt zwaar zo
orgbehoevennd is, dan worden
w
er soms verschiillende zorgvverleners
ingeschaakeld om de patiënt de nodige
n
zorgeen toe te dien
nen. Het toe
edienen van deze zorgen dient op
een geco
oördineerde manier te gebeuren
g
zoddat bijvoorbeeld niet alle
e zorgverlenners tegelijk aanwezig
a
zijn bij eeen patiënt, de
d thuisverp
pleegster we et welke gen
neesmiddele
en een arts hheeft voorgeschreven
en dergeelijke. Een “zorgplan”
“
iss bijgevolg eeen draaiboe
ek voor een goed georgganiseerde thuiszorg,
t
waarbij alle zorgenvverstrekkers van elkaar weten wat ze zelf moe
eten doen een wat ze va
an elkaar
mogen vverwachten.
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Een zorgplan wordt opgesteld op vraag van één van de partners aan het overleg en wordt
gecoördineerd door de ‘zorgbemiddelaar’. Meestal is dit een lid van het zorgteam maar kan
desgevallend zelfs het OCMW van de woonplaats van de patiënt zijn.
Dergelijke zorgplannen worden dus zowel door de Vlaamse (SEL) als door de federale overheid (GDT)
financieel ondersteund volgens bepaalde criteria waaraan de onderscheiden zorgplannen moeten
voldoen.
In veel gevallen worden op dit ogenblik administratieve gegevens, medische gegevens en de
afspraken tussen de zorgverleners in een papieren dossier bij de patiënt thuis bewaard. Dit is niet de
meest optimale manier van werken.
Bijgevolg was er nood om dit plan op een centrale plaats beschikbaar te maken en eveneens te
zorgen dat iedereen die verantwoordelijk is voor het vervolledigen van een bepaald deel van het
zorgplan, toegang heeft om zijn/haar verantwoordelijkheden op te nemen. Het doel van het project
kan dan ook worden samengevat in de volgende 3 punten:
 een permanente toegang garanderen tot de meest recente informatie met betrekking tot de
zorgbehoevende;
 beveiligde communicatie tussen de zorgverleners met betrekking tot de zorgbehoevende.
 rapportering naar de diverse overheden van informatie betreffende de zorgplannen.
Het resultaat is uiteindelijk een web‐toepassing geworden die werd ontwikkeld door de firma Anaxis
in Hasselt, in samenwerking met de directie informatica en de directie sociaal beleid van het
provinciebestuur Vlaams‐Brabant.
Deze toepassing kan zowel door medewerkers van het provinciebestuur, SEL‐verantwoordelijken,
zorgverleners, mantelzorgers en patiënten gebruikt worden, rekening houdend met de voorschriften
rond privacy, medisch beroepsgeheim en dergelijke.
We hebben er uiteraard naar gestreefd om de toepassing zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken
en hopen ook met de opleidingen en deze handleiding om het gebruik zo optimaal mogelijk te
maken. Tot en met punt 11 worden de functionaliteiten voor de zorgverleners beschreven. Vanaf
punt 12 worden hoofdzakelijk de functionaliteiten voor de SEL‐verantwoordelijken beschreven.

Het succes van het e‐zorgplan wordt maar gegarandeerd indien het ook regelmatig wordt
geraadpleegd en aangepast.

Handleiding e‐zorgplan (versie 1 maart 2013)

12

2. Hulp bij problemen
Wij hebben ernaar gestreefd om de toepassing zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Desondanks is het uiteraard steeds mogelijk dat je met problemen geconfronteerd wordt.
Wanneer dit het geval is, dan kun je in de eerste plaats deze handleiding consulteren. Deze
handleiding is ook terug te vinden op de respectievelijke sites van de provinciebesturen en wordt
regelmatig aangepast.
Wanneer je hiermee niet verder kunt, dan dien je in eerst contact op te nemen met de
verantwoordelijke van een SEL of van een lokale afdeling. Je contacteert best de verantwoordelijke
van je gemeente indien mogelijk.
De volledige lijst met de contactgegevens van de lokale afdelingen van de SEL’s zijn eveneens te
vinden op de provinciale websites of kan verkregen worden via de helpdesk (helpdesk@e‐
zorgplan.be).
Wanneer zij je niet verder kunnen helpen, zullen zij het probleem verder escaleren naar de SEL of het
provinciebestuur. Deze instanties zullen je dan proberen zo snel mogelijk verder te helpen.
Het moet duidelijk zijn dat deze ondersteuning alleen verzekerd is tijdens de kantooruren.
Het is ook mogelijk rechtstreeks een mail te sturen naar de helpdesk van het elektronisch zorgplan
op “helpdesk@e‐zorgplan.be” (zonder aanhalingstekens).
Het verdient aanbeveling in geval van fout of vastlopen de browser te herstarten en, alvorens het
e‐zorgplan opnieuw op te starten, de toetscombinatie Ctrl‐F5 te drukken om de cache(geheugen) van
de browser leeg te maken.
Het is in een aantal gevallen nuttig om een schermbeeld mee te sturen. De procedure loopt als volgt:
‐
‐
‐
‐
‐

gebruik het e‐zorgplan tot u het probleem ondervindt
druk vervolgens op de toets “Prt Scr” op uw toetsenbord
ga daarna naar een lege pagina in bv. MS Word en kies daar voor “plakken”
herhaal de vorige stappen indien het probleem uit verschillende foutmeldingen zou bestaan
stuur het Word document naar de helpdesk

Indien Word niet op uw computer geïnstalleerd is kan ook Paint gebruikt word (rubriek Bureau‐
accesoires onder de start‐knop inWindows).
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3. Beveiliging
Gezien we enerzijds met een internettoepassing werken en anderzijds met confidentiële gegevens, is
het noodzakelijk om de toepassing zo goed mogelijk te beveiligen. Om dit te kunnen realiseren
worden er een aantal maatregelen getroffen.
In de eerste plaats wordt er gebruik gemaakt van de diensten van Fedict, de Federale
Overheidsdienst voor Informatie‐ en Communicatietechnologie. Om zich te kunnen aanmelden moet
de gebruiker geregistreerd zijn bij Fedict. Hij kan dan gebruik maken van zijn elektronische
identiteitskaart (eID) of een token (zie verder 5 Allereerste benadering van de site).
Tevens worden binnen een zorgplan de lees‐en schrijfrechten aangepast aan de rol die een bepaalde
persoon heeft (een mantelzorger heeft minder rechten dan bijvoorbeeld een huisarts).
Om de beveiliging zo optimaal mogelijk te laten verlopen, kun je persoonlijk ook een aantal
maatregelen treffen. We sommen er enkele op:
 Je geeft je gebruikersnaam en paswoord (Fedict) nooit door aan andere personen;
 Schrijf je gebruikersnaam en paswoord niet op en hang het zeker niet aan je scherm (of steek het
niet in de bovenste lade van je bureau);
 Kies een niet‐trivaal paswoord (dus niet je voornaam, de naam van je partner, …);
 Zet de schermbeveiliging van je pc op. Op die manier kunnen 'vreemde personen' niet lezen wat
er op je scherm staat wanneer je even niet op je pc werkt. Stel een realistische tijd in (vb. 10
minuten) en zet bij voorkeur een paswoord op de schermbeveiliging.
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4. Opstarten van de toepassing
Zoals hoger reeds vermeld, werd er geopteerd om een webtoepassing te maken voor het aanmaken,
raadplegen en aanvullen van een zorgplan. Dit betekent dat de gebruiker moet beschikken over een
pc met een internetverbinding en dat er een browser dient te worden gebruikt. Typische browsers
zijn Internet Explorer en Mozilla Firefox. De toepassing kan ook gebruikt worden in een Apple of
Linux omgeving.
In deze browser dient een URL (adres) te worden ingegeven alvorens de toepassing te kunnen
starten. Dit is voor het elektronisch zorgplan www.e‐zorgplan.be
Het is uiteraard aangewezen om deze URL op te slaan bij de favorieten (Internet Explorer) of de
bladwijzers (Mozilla Firefox). Op die manier kun je snel de toepassing oproepen.
Je kunt de toepassing enkel gebruiken wanneer je in het systeem bent geregistreerd. Indien je als
zorgverlener voor de eerste maal een elektronisch zorgplan wil aanmaken en je werd nog nooit
geregistreerd als deelnemer aan een multidisciplinair overleg binnen een elektronisch zorgplan, dan
is er in het aanmeldscherm van het e‐zorgplan een link waarmee men zich rechtstreeks kan
registreren in het e‐zorgplan. Na controle wordt er dan toegang verleend.
Je kan ook een aanvraag richten tot je SEL‐verantwoordelijke, tot de helpdesk van het elektronisch
zorgplan (helpdesk@e‐zorgplan.be) of de dienst gezondheid van de provincie Vlaams‐Brabant,
provincieplein 1 te 3010 Leuven (gezondheid@vlaamsbrabant.be, dr. Jan Walraet 016‐26 73 92)
Je kan een model van een registratieformulier met de gevraagde gegevens vinden als bijlage bij deze
handleiding (bijlage 17.4 Formulier voor registratie).
Naast het elektronisch zorgplan (productieserver) bestaat er ook een opleidingsserver voor het
elektronisch zorgplan die specifiek bedoeld is voor opleidings‐ en oefendoeleinden. Het is deze server
die gebruikt wordt tijdens de opleidingen. Op deze server kan men fictieve zorgplannen inbrengen en
het e‐zorgplan uittesten alvorens “echte” zorgplannen in te voeren. De URL (adres) van de
opleidingsserver is “opleiding.e‐zorgplan.be” (zonder aanhalingstekens en dus geen www).
De registratie voor deze opleidingsserver gebeurt op dezelfde manier als voor de productieserver.
Men moet ook hier geregistreerd zijn alvorens men kan starten. De opleidingsserver is evenwel niet
extra beveiligd. Men moet enkel zijn rijksregisternummer inbrengen om te kunnen inloggen. Er is
geen token noch e‐ID vereist zoals op de productieserver.
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5. Allereerste benadering van de site
Het aanmelden gebeurt via het Fedict‐portaal van de federale overheid. Dit staat in voor de
identificatie en authenticatie van de gebruikers. De toegangscontrole via het Fedict systeem is
gebaseerd op het rijksregisternummer. Om u te kunnen aanmelden moet het elektronisch zorgplan
dus, naast enkele andere gegevens, uw rijksregisternummer kennen.
Om u te kunnen aanmelden via Fedict zijn er twee mogelijkheden namelijk door gebruik te maken
van een elektronische identiteitskaart (e‐ID) of van een “burgertoken”.
Voor de eerste mogelijkheid met de e‐ID dient u te beschikken over een kaartlezer (met een eigen
certificaat). Verdere info over kaartlezers vindt u op “www.cardreaders.be”. In de handel zijn
verschillende kaartlezers beschikbaar. Meer en meer computers en laptops worden trouwens
standaard uitgerust met een kaartlezer. Regelmatig worden ze gratis of als prijs meegegeven in
allerlei campagnes en wedstrijden. OM een kaartlezer te kunnen gebruiken moet er nog een stukje
software geïnstalleerd worden op de computer alvorens te kunnen starten. Die software vindt men
op de url "http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Quick_Install" waar men kan kiezen
tussen eID quick install voor Windows of voor Mac. Na deze installatie is in Firefox nog een kleine
stap te doen. De nodige uitleg hiervoor vindt u als bijlage 17.1 Firefox WIN configuratie voor eID
kaart.
Een “token” is een digitale of elektronische handtekening. Concreet is het een papieren kaartje met
de afmetingen van een bankkaart waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan. Wil u toegang krijgen
tot bepaalde beveiligde online diensten, wordt u gevraagd om eerst uw gebruikersnaam en
paswoord in te vullen en vervolgens één van de 24 codes van uw persoonlijke token (bv. code 16).
Op die manier kan u bewijzen dat u wel degelijk de persoon bent die u beweert te zijn. Gebruikers
van onder meer tax‐on‐web, het digitaal aanvraagformulier voor studietoelagen, het digitaal loket op
het belastingportaal, Vaccinnet of Medega (RIZIV) zijn meestal reeds in het bezit van een token. Voor
deze niet limitatieve lijst van diensten kan u hetzelfde token gebruiken.
U kan een token aanvragen op de portaalsite van de federale overheid (www.belgium.be):
 ga onderaan de pagina naar “Top online diensten”
 klik op "Een token aanvragen / zich registreren"
 klik vervolgens op de link die staat na "Volg de link"
 klik onderaan de gewenste methode van registratie aan.
Er zijn twee methoden om een token aan te vragen:
 via uw elektronische identiteitskaart (met een kaartlezer)
 of via uw rijksregisternummer, SIS‐kaartnummer en identiteitskaartnummer.
Na een succesvolle registratie wordt u onmiddellijk een e‐mail gestuurd ter bevestiging. Deze mail
bevat een link die u binnen de 30 dagen moet aanklikken om uw mailadres te bevestigen en uw
tokenaanvraag te voltooien. Binnen de twee tot drie dagen wordt het token dan per post naar uw
officiële adres gestuurd. Het token is gratis.
Voor meer informatie of bij problemen met het token (bvb. u bent uw gebruikersnaam of paswoord
vergeten, uw toegang of token is vergrendeld) wendt u zich best tot de federale helpdesk
"ServiceDesk Fedict". Raadpleeg eerst de lijst met veelgestelde vragen over het token op de
portaalsite van de federale overheid (www.belgium.be) alvorens u deze dienst contacteert:
 ga onderaan naar Top online diensten
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klik op "Een token aanvragen / zich registreren"
klik vervolgens op de link die staat na "Volg de link"
klik onderaan op "Veelvuldig gestelde vragen."

Voor meer informatie, contacteer Servicedesk Fedict:
Telefoonnummer: 078‐15 03 11
Faxnummer: 02‐212 96 94
Adres: Maria‐Theresiastraat 1, 1000 Brussel
E‐mail: servicedesk@fedict.be
Website: http://www.fedict.be
Ook voor niet‐Belgen kan de registratie op dezelfde manier gebeuren. Ofwel op basis van de drie
gegevens: identiteitskaartnummer, rijksregisternummer en SIS‐kaartnummer. Ofwel zoals voor
Belgen met de elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen (E‐card). Hiervoor moet men
natuurlijk ook over een geïnstalleerde kaartlezer beschikken.
Indien men geen van beide mogelijkheden heeft, is het niet mogelijk zich online op het Federale
Portaal te registreren.
Er bestaat echter een dienst “Registratiekantoor” waar men manueel in het systeem geregistreerd
kan worden. Zo kan men toch een gebruikersnaam en een paswoord verkrijgen.
Om te voorkomen dat iemand frauduleus in iemands naam zou handelen, vraagt men om persoonlijk
naar het registratiekantoor te komen. Na controle van uw identiteit ontvangt u uw gebruikersnaam
en paswoord. Het token wordt dan automatisch per post opgestuurd naar uw thuisadres, net zoals
bij de online procedure. Het registratiekantoor van Fedict, gelegen te Brussel, is enkel toegankelijk na
afspraak (tel: 078‐15 03 11) op werkdagen van de Federale Overheidsdiensten, telkens van 8u00 tot
16u30.
Bovendien bieden verschillende gemeenten de mogelijkheid aan hun eigen inwoners om zich te
registreren. Dit bespaart u een verplaatsing naar Brussel. De gemeenten vermeld op de link
“http://www.fedict.belgium.be/nl/support/lokale_registratie_kantoren” kunnen u zelf een
gebruikersnaam en een paswoord bezorgen.
Het voordeel van een burgertoken is dat men zich kan aanmelden vanop iedere willekeurige
computer met toegang tot het internet. Als men steeds zijn burgertoken, of een kopie, bij zich heeft
kan men in principe van overal het e‐zorgplan gebruiken.
Niets belet u de twee systemen (e‐ID en token) door mekaar te gebruiken volgens hetgeen u in een
gegeven situatie het beste uitkomt.
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6. H
Heeft een
e pattiënt eeen zorggplan?
Het kom
mt geregeld voor
v
dat de ziekenhuizen of opvangorrganisaties voor
v
al dan n iet tijdelijke opvang
de vraagg stellen naarr het bestaan
n van een e‐ zorgplan. Ditt is inderdaad een terechhte vraag. Dit kan
zeker bijjdragen tot een
e betere affstemming t ussen de intramurale zorg en de thu iszorg bij opname en
bij ontslaag.
Daarom bestaat de mogelijkheid
m
d om te weteen te komen of er voor een
e bepaaldee patiënt een
n
zorgplan
n bestaat. In het aanmeld
dscherm staaat er daartoe
e een extra link “Klik hierr om het bestaan van
een zorggplan op te vragen.”
v
Bij aankllikken van deeze link krijgtt men een sccherm (zie Fiiguur 1) waar een aantal gegevens va
an de
aanvrageer gevraagd worden en het
h rijksregissternummer van de patië
ënt. De aanvrrager moet ook
o een
reden op
pgeven voor deze vraag.
De aanvrager moet ook
o expliciett bevestigen een band te hebben mett de zorg ronnd deze perssoon of
toestemming te hebben verkregen om zijn/hhaar gegeven
ns te raapleg
gen. Al deze ggegevens wo
orden
gelogd.

Figuur 1: bestaan van een zorgplan

w
bij bbestaan van een
e zorgplan
n, de contacttgegevens va
an de
Na druk op de knop “Verstuur” worden,
zorgbem
middelaar en,, indien geke
end, van de ooverlegorgan
nisator per email doorgeggeven (zie Fiiguur 2).
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Figuur 2: bericht bestaaan zorgplan

n zorgplan va
an een bepaaalde patiënt wordt enkel meegedeeldd indien de patiënt
p
Het besttaan van een
voorafgaaandelijk zijn
n akkoord gegeven heeft . Indien dit niet
n het geval is of als de patiënt zijn akkoord
niet gegeeven heeft wordt
w
gemeld
d dat er geenn gegevens beschikbaar
b
zijn.
Na bevestiging van het
h bestaan van
v een e‐zoorgplan kan de
d bevoegde zorgbemidddelaar en/of
overlego
organisator op
o vraag van de aanvrageer volgens de
e omstandigheden al dann niet dan ee
en
tijdelijk iinzagerecht verlenen
v
aan
n zorgverleneers buiten het zorgplan van
v de patiënnt.
Dit vooraafgaandelijk akkoord van
n de patiënt is geïntegree
erd in het scherm voor dde verklaring van de
patiënt ((zie Figuur 3)) met een bijjkomend aannvinkvak voo
or de melding
g “Indien de patiënt of de door
hem aan
ngeduide maantelzorger ermee
e
instem
mmen dat he
et bestaan va
an het zorgpllan en de
contactggegevens van
n de zorgbem
middelaar va n dit zorgplaan aan anderre zorgverlenners meeged
deeld
worden, moet de patiënt (of zijn vertegenwooordiger) de volgende ve
erklaring onddertekenen:
Ik, [Voorrnaam][Naam
m] ,(naam patiënt of naaam en adres van de verte
egenwoordigger) stem erm
mee in
dat het b
bestaan van dit zorgplan en de naam
m van de zorggbemiddelaar meegedee ld worden aan
andere zzorgverlenerrs.” (zie 11.2..2)

Figuur 3: akkoord voor het melden van het bestaaan van een zorgplan
z

Het akko
oord van de patiënt voorr het doorgevven van het bestaan van zijn e‐zorgp lan aan ande
ere
zorgverleeners wordt ook geregisttreerd en oppgenomen in
n bijlage 64. In bijlage 64 waren reedss twee
luiken vo
oorzien voorr het akkoord
d van de patiiënt of zijn vertegenwoordiger met dde deelneme
ers aan
het overrleg binnen het
h kader van
n zijn zorgplaan en over ziijn al dan nie
et aanwezighheid op het overleg.
o
Hier is nu een derde luik aan toegevoegd meet als tekst “Indien de pattiënt of de d oor hem aan
ngeduide
mantelzo
orger ermeee instemmen dat het besttaan van hett zorgplan en
n de contactggegevens van de
zorgbem
middelaar van
n dit zorgplan aan anderee zorgverleners meegede
eeld wordenn, moet de pa
atiënt (of
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zijn vertegenwoordiger) de volgende verklaring ondertekenen:
Ik, [Voornaam][Naam] stem ermee in dat het bestaan van dit zorgplan en de naam van de
zorgbemiddelaar meegedeeld worden aan andere zorgverleners.”
Gevolgd door de datum en de ruimte voor een handtekening zoals in het vorige vakje.
Een aantal vragen naar het bestaan van een zorgplan zal gesteld worden in spoedeisende gevallen of
buiten de normale bureeluren. In een latere fase zal men in noodgevallen, bvb. als de
zorgbemiddelaar niet onmiddellijk bereikbaar is, volgens het gebroken glas‐principe onder strikte
voorwaarden toch toegang kunnen verkrijgen. Dit is tot nu toe nog niet voorzien.
Het bericht met de gegevens van de zorgbemiddelaar en/of de overlegorganisator wordt ook naar de
zorgbemiddelaar en/of de overlegorganisator zelf en naar de SEL‐verantwoordelijke verzonden.
Iedere aanvraag wordt gelogd. De relevante inloggegevens worden in een logbestand bewaard dat
ter beschikking staat van het interprovinciale niveau (helpdesk).
Het logbestand met de relevante inloggegevens van de aanvraag wordt ook aan de zorgbemiddelaar
en de SEL‐verantwoordelijke gemeld of gestuurd.
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7. A
Aanme
elden
De URL ((adres) van het
h elektronisch zorgplann is “www.e‐‐zorgplan.be””.
Het eersste scherm waarmee de gebruiker te maken krijgt laat de keuze tusssen aanmellden met
elektron
nische identitteitskaart (e‐‐ID) of tokenn (zie Figuur 4).
4

Figuur 4: aanmeldsche
erm

Bij de aaanmelding met
m authenticatie via gebbruikersnaam
m, paswoord
d en token w
wordt er verrder door
Fedict eeen gebruikeersnaam en paswoord ggevraagd, ge
evolgd door een welbeppaalde token
n van de
tokenkaaart. Na auth
henticatie va
an de gebrui ker door Fedict krijgt men
m toegangg tot het elektronisch
zorgplan
n.
Bij aanm
melding met authenticatie via elektrronische iden
ntiteitskaart (e‐ID) heeftt men een kaartlezer
k
nodig en
n moet er op
p de computter een certtificaat geïnsstalleerd zijn. Na het ing even van de
e pincode
van de ee‐ID krijgt meen toegang to
ot het elektrronisch zorgp
plan.
De gebru
uiker komt dan
d na het kiezen van eeen rol (zie Figguur 6) op de startpaginna terecht (ziie Figuur
7). Indieen er geen rijjksregisternu
ummer ingebbracht werd in het e‐zorrgplan wordtt na de auth
henticatie
of e‐ID) gemeeld dat er gee
en rijksregistternummer verbonden
v
iss met een rool.
(token o
Onderaaan het scherm
m zijn een aa
antal links beeschikbaar:
‐ Inforrmatie over de aanmeldprocedure vvia Fedict. De
eze informatie is ook te vvinden in paragraaf 5
(Alleereerste benaadering van de site).
‐ Moggelijkheid om
m een mail te
e versturen nnaar de helpd
desk.
‐ Moggelijkheid om zich ze
elf te regisstreren in het e‐zorgp
plan. Daartooe moet men
m
een
gegeevensformulier invullen waarbij de gebruiker na controle toegang krrijgt als zijn account
geacctiveerd wordt.
‐ Rech
htstreekse lin
nk naar de pagina
p
op heet federaal portaal
p
(www
w.belgium.bee ) om een to
oken aan
te vrragen.
‐ Moggelijkheid om
m te weten te komen o f er voor ee
en welbepaa
aldse patiëntt reeds een zorgplan
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besttaat (zie deell 6)
Time‐ou
ut tijd
Wanneeer de gebruiker geduren
nde 30 minuuten inactief is, moet hij/zij
h
zich a utomatisch opnieuw
aanmeld
den in de toepassing.
t
Gegevens ddie nog nie
et bewaard werden, kuunnen niet opnieuw
opgeroeepen worden
n en zijn verrloren. De ggebruiker komt bij het opnieuw
o
aannmelden op dezelfde
pagina teerecht.

Figuur 5: time‐out met aftelling

Vijf minu
uten voor heet afsluiten van
v de toegaang wordt de gebruiker verwittigd een wordt de time‐out
afgeteld (zie Figuur 5).
5 De gebruiiker kan dit oonderbreken
n door de kno
op “OK” te ggebruiken.
Schermrresolutie
Wanneeer de gebruikker een scherrm met een lagere resolutie heeft za
al er voor som
mmige scherrmen van
de toep
passing moeeten gescrolld worden (er is dan een horizon
ntale én ee n verticale scrollbar
aanwezig).
Rol kiezeen
n het e‐zorgp
plan. Sommigge gebruikers hebben
De meesste gebruikers hebben slechts één rool (functie) in
verschillende rollen in verschillende organisaaties of niveaaus in het e‐zorgplan. Huun rollen worden dan
opgelijstt (zie Figuu
ur 6). Ze kunnen dan kkiezen met welke
w
rol zijj verder weensen te werken. Na
afmelden kunnen zijj zonder pro
oblemen eenn andere roll kiezen. De organisatie of het nivea
au wordt
tussen h
haakjes vermeld.
Figuur 6: keuze van ee
en rol in het e‐zorgplan
e
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8. SStartpaagina zo
orgverlleners

Figuur 7:: startpagina

De startpagina van het
h elektroniisch zorgplann toont linkss het hoofdm
menu en rechhts een overrzicht van
de openstaande zorggpannen waa
arin de gebr uiker betrokkken is. Dit ko
omt overeenn met het eerste item
van het hoofdmenu nl. “Opensta
aande zorgpllannen”.
Bovenaaan wordt lin
nks vermeld met welke rol de gebrruiker aange
emeld is. Reechts staat een
e knop
“Afmelden” waarmeee de gebruiiker afgemelld wordt van
n de toepasssing en opniieuw terechtt komt in
meldscherm (zie Figuur 7).
7
het aanm
Het afm
melden kan ook
o zonder problemen
p
ddoor het slu
uiten van het venster off het tabblad van de
browserr.
s
zijn een aantal functionalite
f
iten beschikkbaar:
In het menu (linkerkant van het scherm)
‐ Openstaande zorgplannen
‐ Andeere zorgplannen van mijn
m
organissatie (dit wordt
w
enkel zichtbaar i ndien men tot een
orgaanisatie beho
oort)
‐ Afgeesloten zorgp
plannen
‐ Huid
dig zorgplan (dit wordt pas zichtbaaar wanneer men in een
n zorgplan aaan het werken is of
gewerkt heeft).
‐ Mijn
n gegevens
‐ Hand
dleiding
‐ Regeelgeving
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‐
‐
‐
‐

Nutttige links
Dataabank formulieren
Help
pdesk (berich
ht)
Rapp
porteringen

Deze fun
nctionaliteiteen worden besproken in de volgende
e paragrafen.
Het hooffdmenu blijftt in de meesste onderdeleen van het zorgplan ter beschikking
b
vvan de gebru
uiker.

8.1. O
Openstaande zorrgplanneen
De gebru
uiker komt teerecht op de
e startpaginaa van de toep
passing (zie Figuur 7).
In het reechter gedeeelte van de sttartpagina m
met de oplijstting van de openstaande
o
e zorgplanne
en van de
gebruikeer zijn er twee tabbladen: “Nieuw zzorgplan aan
nmaken” en “Openstaan de zorgplannen”. De
toepassing start in het tabblad “O
Openstaand e zorgplanne
en”.

8.1.1

Tabblad “Nieuw
w zorgplan
n aanmake
en”

blad “Nieuw
w zorgplan aa
anmaken” iss enkel zichtbaar indien de gebruikeer voldoende
e rechten
Het tabb
heeft om
m een nieuw zorgplan op
p te starten (zzie 9 Rechten).
Vanuit d
dit tabblad kaan een nieuw
w zorgplan oppgestart worden (zie Figuur 8)

Figuur 8: Nieuw zorgplan aanmaken

In dit tab
bblad zijn er twee keuzem
mogelijkhedeen:
‐ aanm
maak van een nieuw zorggplan
‐ patiëënten in een
n persisterende vegetatieeve status (PVS‐ of coma‐‐patiënten)
De aanm
maak van een
n nieuw zorgplan wordt bbehandeld in
n deel 10 Aan
nmaak zorgpplan.
oma‐patiënte
en verkrijgt m
men de volge
ende melding:
Indien het PVS‐ of co
“Voor diie patiënten kan in het kader van de GDT's vier maal
m per jaarr een multidiisciplinair ovverleg (en
bijhoren
nde registratties) worden georganisseerd en aaangerekend. Ook komeen die patiënten in
aanmerkking voor een forfaitaire tegemoetkooming. Daarttoe moeten aangepaste formulieren gebruikt
worden (bijlage 69).
VS‐patiënten is er mome
enteel nog geeen electron
nisch zorgpla
an beschikbaaar! Gelieve hiervoor
Voor PV
contact op te nemen met de co
ontactverant woordelijke van de SEL of van de lookale afdelin
ng van de
SEL.”

8.1.2

Tabblad “Openstaande zo
orgplannen”

Het tabblad “Openstaande zorrgplannen” toont de bestaande
b
(a
actieve) zorggplannen waarin
w
de
gebruikeer betrokken
n is. Dit is voor de meeeste gebruike
ers ook de startpagina
s
vvan het elektronisch
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zorgplan
n. In deze lijst kunnen
n bepaalde zorgplanne
en volgens bepaalde ccriteria gese
electeerd
worden.(zie Figuur 9).
9

Figuur 9: oplijsting ope
enstaande zo
orgplannen

d patiënt ge
eklikt wordt,, wordt het zorgplan
z
van deze patiënnt geopend.
Als op dee naam van de
Men kaan de zorggplannen filteren op basis van de volgen
nde criteriaa: “Naam patiënt”,
“Rijksreggisternummeer”, “Laatste overleg”, “LLaatste schaaal”, “GDT” en
n “SEL”.
Als een ggegeven ingeevoerd word
dt in de veldeen voor de naam of het rijksregistern
r
nummer zal na
n enkele
secondeen de selectiee automatiscch uitgevoerdd worden.
Als een w
waarde geko
ozen wordt voor
v
GDT of SSEL zal de selectie onmid
ddellijk uitgevvoerd worde
en.
De datum
m die manueeel ingevoerd wordt moeet ddor “entter” bevestig
gd worden. Inndien de dattum door
de kalen
nderfunctie bepaald
b
word
dt wordt de sselectie onm
middellijk uitg
gevoerd.
Vanaf eeen invoerveld gebruikt wordt
w
verschhijnt er vooraan een roo
od kruisje om
m de reeds ingevulde
criteria tte wissen. Men kan de meeste
m
invoerrgegevens ook zelf manu
ueel verandeeren of wisse
en.
ovenaan op de
d knop “Ge
emeente” tee drukken worden de ge
emeenten inn de lijst oplo
opend of
Door bo
aflopend
d gesorteerd.
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In het invulveld voor de naam van de patiënt kunnen de beginletters ingevoerd worden.
In het invulveld voor het rijksregisternummer kunnen de begincijfers ingevoerd worden.
In de invulvelden voor het laatste overleg en voor de laatste schaal kan een datum ingevoerd worden
(dd/mm/jjjj). De uitrolknop rechts van het invoerveld voor de datum geeft toegang tot een kalender
waarin de datum rechtstreeks kan gekozen worden.
In het invoerveld van GDT en SEL kan “+/‐“, “+” of “‐“ ingevoerd worden. De uitrolknop rechts van
het invoerveld geeft dezelfde mogelijkheden.
In de kolom “Details”staan er drie icoontjes. Het eerste icoontje (gelule) leidt rechtstreeks naar het
medicatieschema van het zorgplan. Het tweede icoontje (tabel) leidt rechtstreeks naar de de tabel
met geplande zorg. Het derde icoontje (omslag) leidt rechtstreeks naar de brievenbus.
Door op “+” of “‐“ voor de naam van de gemeente te klikken wordt de lijst van zorgplannen voor
deze gemeente ingevouwen (+) of uitgevouwen (‐).
Onderaan de naam van de gemeente staat de lokale afdeling van het SEL waartoe de gemeente
behoort en het totaal aantal zorgplannen in deze gemeente.
Indien er meer zorgplannen zijn dan er in één pagina kunnen weergegeven worden kunnen de
andere pagina’s gekozen worden door onderaan op het paginanummer aan te klikken. Er is ook een
knop vorige “<” en volgende “>”.
Het is soms handiger alle zorgplannen in een doorlopende lijst aangeboden te krijgen. Dit
vereenvoudigt in bepaalde gevallen het zoeken naar een bepaald zorgplan. Door onderaan de lijst op
een bepaalde pagina te klikken komt men terug in de vroegere indeling per pagina.
Onderaan is er een knop “Exporteren” waarmee de tabel kan afgehaald worden. Door de keuzeknop
kiest men het formaat van het bestand: xls of xlsx. Dit bestand kan dan geopend of opgeslagen
worden door de gebruiker.

8.2. Mijn gegevens
De persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen geraadpleegd worden (zie Figuur 10). De
gebruiker kan zijn/haar gegevens aanpassen en bewaren via de knop "Mijn gegevens opslaan". Hier
kan de gebruiker ook aangeven of hij weigert dat zijn gegevens door zijn organisatie of werkgever
centraal kunnen veranderd worden (zie 15.6 Algemene opmerkingen bij wijziging van gegevens). Het
zorgplan kan enkel gebruikt worden als de gebruiker akkoord gaat met de privacybepalingen van het
zorgplan. Daartoe wordt het betreffende vakje aangevinkt (zie 16 Privacy en aanverwanten).
Daarom zal de gebruiker de eerste maal dat hij/zij zich aanmeldt in het elektronisch zorgplan naar dit
scherm afgeleid worden. Na het aanvinken van het akkoord met de privacy‐bepalingen en het
opslagen van de gegevens komt de gebruiker terecht in de startpagina van het elektronisch zorgplan.
Dit is een eenmalige operatie. De volgende maal zal de gebruiker rechtstreeks terechtkomen op de
startpagina.
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Figuur 100: raadplegen en wijzigen van
v persoonlijjke gegevens

Door de knop “Terugg” komt men
n weer op dee startpaginaa.
Opmerkkingen bij hett invoeren van
v de gegevvens
De veldeen Voornaam
m en Naam niet
n volledig in hoofdlettters zetten, dus
d niet JEF TESTER maa
ar wel Jef
Tester.
nnummers (vvelden Tel en
n GSM) als vvolgt invoere
en: 016‐11 22
2 33 en 02‐1123 45 67 en
n 0476‐12
Telefoon
34 56.
Deze geggevens word
den immers verder
v
in geggenereerde documenten
d
n gebruikt.
Opletten
n voor het om
mwisselen va
an voornaam
m en naam!
Opgelet:
Het in te voeren RIIZIV nummer bestaat ui t 11 cijfers. Sommige zorgverlenerss hebben ecchter een
RIZIV nu
ummer dat bestaat
b
uit 12
1 cijfers. In dit laatste geval
g
moeten de laatstee 11 cijfers in
ngevoerd
worden. Het eerste cijfer
c
wordt weggelaten.
w
Er wordtt een zekere controle ged
daan op de iingevoerde RIZIV‐numme
R
ers. Artsen hhebben als be
egincijfer
een “1”, verpleegkun
ndigen een “4”,
“ kinesith erapeuten een
e “5” enz. In geval vann conflict kom
mt er een
specifiekke foutmelding.

8.3. H
Huidig zo
orgplan
Wanneeer een gebruiiker een zorggplan geope nd heeft, verschijnt er in
n het hoofdm
menu een link "Huidig
zorgplan
n". Na een druk
d
op deze
e link wordt het overzich
htsscherm van het laatst
st geopende zorgplan
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getoond
d (zie Figuur 11).
1 De ande
ere zorgplannnen kunnen geopend wo
orden via de startpagina.

Figuur 111: huidig zorgp
plan

Het overrzichtsscherm
m van een zo
orgplan worddt besproken
n in deel 11 Openstaande
O
e zorgplanne
en.

8.4. A
Andere zorgplan
z
nen van mijn orgganisatie
e
Indien d
de zorgverlen
ner lid is va
an een organnisatie, kan hij/zij de an
ndere zorgpllannen van zijn/haar
organisaatie bekijken via de link "Andere
"
zorggplannen van
n mijn organ
nisatie" in heet menu. Na een druk
op deze link verschijjnt een overzicht van all e openstaan
nde zorgplannen binnen deze organisatie (zie
Figuur 12).
Afhankelijk van de rechten die de ingelogdde zorgverle
ener heeft, zijn
z bepaaldee rubrieken van een
zorgplan
n al dan niet toegankelijkk.
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Figuur 122: andere zorggplannen van mijn organisaatie

8.5. A
Afgeslote
en zorgp
plannen
De zorgp
plannen die door de geb
bruiker afgessloten werde
en, kunnen nog
n steeds ggeraadpleegd
d worden
via de liink "Afgesloten zorgplan
nnen" in hett hoofdmenu. Na een druk
d
op dezee link verschijnt een
overzicht van alle affgesloten zorrgplannen (zzie Figuur 13
3). Er is een ander
a
tabblaad met de affgesloten
therapeu
utische zorgp
plannen.
De gebrruiker kan de
d gegevenss van een aafgesloten zorgplan
z
enkkel raadpleggen maar niet meer
aanpasseen. De rubrieken in hett overzicht vvan een zorggplan van een welbepaaalde patiëntt zijn dus
toegankeelijk.
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Figuur 133: afgesloten zorgplannen
z

De datum
m en de reden van afslu
uiten wordenn aangegeven in het overzichtsscherm
m van het affgesloten
zorgplan
n. Een afgessloten zorgp
plan kan ennkel door de zorgbemid
ddelaar vann het zorgpllan weer
geactiveeerd worden. Dit kan via de link “Klikk hier om ditt zorgplan te heropenen”” (zie Figuur 95). Dan
t
het in de lijst van aactieve zorgp
plannen.
wordt diit zorgplan teerug een norrmaal zorgpl an en komt terug
De lijst vvan afgesloteen zorgplann
nen begint opp 1 januari vaan het huidig
ge kalenderj aar. Indien er
e oudere
zorgplan
nnen van dee gebruiker bestaan kuunnen deze opgevraagd
d worden viia de knop “Archief
doorzoeken” (zie Figguur 14).
In dit overzichtsscherm gelden dezelfde fiilter‐, sortee
er‐ en exportregels als bij de openstaande
zorgplan
nnen (zie 8.1.2 Tabblad “Openstaand e zorgplanne
en”)
Onderaaan is er een knop
k
“Exporteren” waarrmee de tabe
el kan afgeha
aald wordenn. Door de ke
euzeknop
kiest meen het formaat van hett bestand: x ls of xlsx. Dit
D bestand kan
k dan geoopend of op
pgeslagen
worden door de geb
bruiker.
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Figuur 144: afgesloten zorgplannen
z
(archief)
(

n een begin
n‐ en einddatum ingegeeven worde
en (dd/mm//jjjj). Als enkkel een beggindatum
Hier kan
ingegeveen wordt wo
ordt er gezoccht vanaf diee datum. Indien er enkel een einddattum ingegeven wordt
wordt err gezocht tott die datum.. Indien er geeen begin‐ en
e einddatum
m ingegevenn wordt verkrijgt men
de zorgp
plannen van het huidige jaar.
j
Het zoeeken wordt gestart
g
midde
els de knop ““Zoeken”.
ddatum kun
nnen ook iingegeven worden
w
doo
or gebruik te maken van de
De begin‐ en eind
kalenderrfunctie rech
hts van de invvoervelden.
Hetzelfd
de geldt in heet tabblad “A
Afgesloten thherapeutisch
he zorgplanne
en”.

8.6. H
Handleid
ding
De hand
dleiding (pd
df‐bestand) is raadpleeegbaar via de
d link "Ha
andleiding" in het men
nu. Deze
handleid
ding wordt regelmatig aangepast een aangevuld. De hand
dleiding worrdt geopend
d in een
afzonderrlijk venster of tabblad naargelang dee instellingen
n in de brow
wser.
De hand
dleiding is ook
o terug te
e vinden opp de interne
etsite van de
e verschillennde provinciies. Voor
Vlaams‐Brabant is dit: www.vlaa
amsbrabant. be ‐> Welzijn en gezondheid ‐> Thuiiszorg ‐> Elektronisch
zorgplan
n.

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

37

8.7. R
Regelgevving
De link ““Regelgevingg” leidt naarr verschillendde links die refereren na
aar de huidigge regelgeving zowel
wat betrreft SEL (Vlaaams – Agenttschap Zorg een Gezondheid) als GDT. Deze inform
matie wordt getoond
in een affzonderlijk venster of tab
bblad naargeelang de instellingen in de browser. D
Dit venster of
o tabblad
kan zond
der problemen na raadplleging afgeslloten worden
n zonder de applicatie tee verlaten.

8.8. N
Nuttige links
l
Via de link "Nuttige links" in hett menu wordden een aan
ntal nuttige en/of intereessante links opgelijst
hrijving.
met een korte besch

Figuur 155: nuttige linkks

De nuttiige links worrden aangevvuld met nutttige links uit de provinccie van de ggebruiker. Indien een
zorgplan
n geopend werd
w
wordt de
d lijst aangeevuld met nu
uttige links uit de provinccie waarin de patiënt
van het zzorgplan zijn
n woonplaatss heeft (zie FFiguur 15).

8.9. D
Databank formullieren
Er bestaaan een aanttal formulieren die regeelmatig ingevuld worden
n in het kadder van een zorgplan
bv. valprreventie, speeciale evaluatieschalen enz. De inggevulde form
mulieren kunnnen na invulling als
bijlage to
oegevoegd worden
w
met eventueel eeen verwittigiing via de brievenbus vann het zorgpla
an.
Via de liink “Databan
nk formulierren” wordenn deze formu
ulieren en documenten beschikbaarr gesteld.
De lijst wordt doorr het interp
provinciale nniveau beheerd. Na de bestandsnaaam volgt een korte
uur 16).
beschrijvving (zie Figu
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Figuur 166: databank fo
ormulieren

Door heet invoeren van de begiinletters vann de bestandsnaam in het daartoe bestemde invulveld
wordt dee lijst overeeenkomstig ingekort.
nload achter aan de bestaandsnaam ka
an men het ggekozen form
mulier
Door hett klikken op de link down
afhalen. Formulieren kunnen evventueel inggevuld en dan in de bijlagen bij heet zorgplan geplaatst
worden.
Het is d
de bedoelingg zoveel mogelijk elektrronisch in te
e vullen form
mulieren te gebruiken zodat
z
die
rechtstreeeks (zondeer scannen)) in de bijjlagen kunn
nen geplaattst worden. Hiervoor zijn o.a.
verschillende formatten van doc‐‐ en pdf‐besttanden bescchikbaar. Er zijn
z ook meeertalige pdf formaten
f
met een keuzemogeelijkheid van de taal van hhet documen
nt.

8.10. H
Helpdeskk (berich
ht)
Via de link “Helpdeesk (bericht)”” kan men in geval van
n problemen
n een berichht versturen naar de
helpdeskk van het e‐‐zorgplan (zie Figuur 17)). Na het invvullen van een aantal geegevens wordt er bij
drukken op de knop “Versturen” een beri cht gestuurd
d naar de beheerder
b
(hhelpdesk) va
an het e‐
n. Dit berichtt vermeldt au
utomatisch dde gegevens van de gebruiker.
zorgplan
Er wordeen een aantaal typevragen gesteld zo als welke browser, welk operating syysteem, omsschrijving
van het probleem, , omstandigh
heden van dde fout, even
ntuele opme
erkingen enzz. De lijst van vragen
wordt beeheerd doorr het provinciebestuur enn kan snel en
n eenvoudig aangepast w
worden.
Gelieve zo duidelijk mogelijk hett probleem tte omschrijvven zodat me
en zo snel m
mogelijk kan geholpen
g
worden. Het invoervveld past zicch automatissch aan aan de hoeveelh
heid ingevoeerde tekst. Gelieve
G
in
de mate van het moggelijke te vermelden in w
welk zorgplan
n de fout ondervonden w
werd.
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bericht)
Figuur 177: helpdesk (b

8.11. R
Rapporte
eringen
De zorg‐‐ of hulpverlener heeft in zijn rubrieek rapporteringen de mo
ogelijkheid oom voor de GDT/SEL‐
G
zorgplan
nnen een oveerzicht te vra
agen van de zorgplannen
n waarvan hij/zij zorgbem
middelaar is, een lijst
van alle organisatiess die actief zijjn in het e‐zoorgplan en een
e tabel me
et alle zorgplaannen waar hij/zij als
zorgverleener bij betrrokken is (zie
e Figuur 18).

Figuur 188: rapporterin
ngen

In het ovverzicht van de zorgplan
nnen waar m
men bemidde
elaar is kan de gebruikeer kan aange
even voor
welk jaar hij zijn oveerzicht wil. Als er niets in gevuld word
dt geldt het voor
v
het huiddige kalende
erjaar. De
vier laatste waarden
n van de evaluatieschaal voor zorgbe
ehoevendheid worden oopgelijst alsook of het
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zorgplan
n al dan niet gesloten werd in de loopp van dit kale
enderjaar (zie Figuur 19)..

Figuur 199: rapporterin
ngen: overzich
ht zorgpannenn

Er is oo
ok een lijst van organissaties beschhikbaar naasst een overzzicht van dee gegevens van alle
zorgplan
nnen waarbijj de gebruike
er als zorgverrlener betrokken is.
a
antwoordelijjken en de provinciale verantwoorddelijken heb
bben een
De SEL‐ en lokale afdelingsvera
aangepaaste en meerr uitgebreide
e rapporterinng.

8.12. O
Overlego
organisattoren en
n de gege
evens van
n de gebbruikers
De erken
nde overlego
organisatoren brengen ggeregeld zelf zorgplannen
n in. Op vraaag van een aa
anvrager,
meestal de zorgbemiddelaar, starten zij zorgplannen
n op en vo
oeren daarbbij de gegevvens van
de deeln
nemende zorgverleners in.
oraf doorgeggeven gegevvens zijn som
ms onvolledig. Dat het rijksregisternuummer een verplicht
Deze voo
gegeven
n is voor geb
bruik van hett e‐zorgplan is onderhan
nd geweten. Maar dikwiijls ontbreke
en in hun
lijsten d
de RIZIV‐num
mmers en zeker de b ijhorende bankrekening
b
gnummers. Tot nu toe
e zijn de
te wachtenn tot na he
overlego
organisatoren (en ook de
d zorgbem
middelaars) genoodzaakt
g
et eerste
overleg om deze geegevens in te voeren een/of te vervolledigen. Bijlage 64 wordt dan manueel
uld hetgeen niet
n de bedoeling is.
aangevu
Dit heefft tot gevolg dat ze dan
d
ook ge regeld voorraf de betro
okken zorgvverleners pe
ersoonlijk
contacteeren om hun
n RIZIV‐ en bankrekeninngnummers te bekomen
n vermits zee enkel in een reeds
opgestarrte aanmaakkprocedure kunnen nag aan of deze
e gegevens reeds
r
in de databank va
an het e‐
zorgplan
n beschikbaar zijn.
Daarom is voor de overlegorgan
o
nisatoren ee n functie vo
oorzien waarbij ze buitenn de aanmaa
ak en het
volgen vvan hun zorggplannen ook de gegeveens van de geregistreerde zorgverlenners kunnen nakijken
om nuttteloze en repetitieve contactnames te vermijde
en. Deze fun
nctie wordt opgeroepen
n door te
klikken o
op de link “G
Gebruikers be
ewerken” diee in hun hoofdmenu aanwezig is.
Deze fun
nctie is gelijkklopend met deze van dee SEL‐verantw
woordelijken
n (“Gebruikerrs bewerken”).
In het zzoekscherm kan een selectie gemaaakt worden
n op, eventu
ueel een ge deelte ervan, naam,
voornaam, RIZIV‐num
mmer, rijksre
egisternumm
mer, organisaatie en type gebruiker (ziie Figuur 20)).
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Figuur 200: overlegorgaanisator: gebrruiker zoekenn

De zoekkresultaten worden
w
dan opgelijst enn kunnen viia de link “B
Bekijken” geeraadpleegd worden.
Indien geewenst kan deze
d
lijst ookk geexprteerrd worden als een xls‐besstand (zie Figguur 21).

Figuur 211: overlegorgaanisator: gebrruikers bewerrken zoekresu
ultaten
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9. Rechten
Afhankelijk van het type zorgverlener waartoe de gebruiker behoort, kunnen gegevens van het
zorgplan al dan niet geraadpleegd en/of gewijzigd worden. De lees‐ en schrijfrechten worden voor de
verschillende types zorgverlener en voor de patiënt weergegeven in onderstaande tabel (zie tabel 1).
Bij het aanmaken van een nieuw zorgplan fungeert de aanmaker als zorgbemiddelaar. Bij de
onderdelen van een zorgplan kan de zorgbemiddelaar in het onderdeel “Zorgbemiddelaar” ten allen
tijde een andere zorgverlener als zorgbemiddelaar aanduiden.
Opgelet: Enkel de zorgbemiddelaar kan de administratieve gegevens van de patiënt (11.2.1), de
gegevens van het zorgteam (11.3.2) en van de multidisciplinair overlegmomenten wijzigen (11.4.1),
ongeacht de instellingen bij de rechten. De zorgbemiddelaar kan bovendien het zorgplan afsluiten en
eventueel heropenen (11.10.2).
Type zorgverlener

S
S
S

S
S
S

S
S
S

L

L

L

L

S

L

Uitleendienst

S
S
S

Psychotherapie

S
S
S

L

x
L

L

L

x
L

L

L

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S
S
S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

S
S
S
L
S
S

S
S
S
S
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

S
S

Logopedie

x
L

Psych. thuiszorg

L

Ergotherapeut

L

Apotheker

Maatsch. werker

x
L

Gezinszorg

Psycholoog

x
L

Patiënt

Kinesitherapie

Tandarts

Verpleegkundige

S
S
S

Externe arts

x
x
S

Mantelzorger

arts?
RIZIV‐nummer?
adm. gegevens
afsluiten zorgplan
beheersscherm
bereikbaarheid
bijlagen
brievenbus
data rapportering
evaluatieverslagen
facturatie
gegevens patiënt
gegevens SIT
geg. SIT‐verantw.
geg. zorgverlener
geplande zorg
IADL‐ADL
medicatieschema
multidiscipl. overleg
taakafspraken
verklaring huisarts
verklaring patiënt
Weckx‐schaal
zorgplan starten

Geneesheer

L = leesrechten
S = schrijfrechten

x
L

L
S

S
S

L

L

L

L

L

L

L

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

L
L
L
L
L
L
L

L
L
L
L

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
L
S
S

S
S
S
S
S
S

L

L

L
S
S

S
S

S
S

L
S
S

S
S

L

L

L
L
L
L

L

S

tabel 1: lees‐ en schrijfrechten per type zorgverlener
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10. A
Aanmaaak zorggplan
Een zorgplan wordt opgesteld op vraag van één vaan de partn
ners aan heet overleg en
e wordt
emiddelaar’.. Meestal iss dit een lid van het zorgteam maar
m
kan
gecoördineerd doorr de ‘zorgbe
desgevallend zelfs heet OCMW va
an de woonpplaats van de
e patiënt zijn.
Een nieu
uw zorgplan kan door een gebruiker, die meestall ook de zorg
gbemiddelaaar is, in de to
oepassing
ingevoerrd worden. In wat volgt worden de vverschillende
e stappen be
eschreven diie doorlopen
n worden
bij het aanmaken vaan een zorgp
plan. Bij de a anmaak van een zorgpla
an wordt er vvan uitgegaa
an dat de
aanmakeer fungeert als
a zorgbemiddelaar. Bin nen het nieu
uwe zorgplan
n kan dan bijj het verlaten
n van het
nieuwe zzorgplan een
n nieuwe zorrgbemiddelaaar aangeduid
d worden.
Bij de aanmaak van
n een zorgplan is het ni et noodzake
elijk een mu
ultidisciplinaiir overlegmo
oment te
voorzien
n en reeds tee plannen. Dit kan eventuueel in een latere fase ge
epland wordden. Wel moet er een
zorgteam
m samengessteld worden
n bestaande uit de zorggverleners diie instaan vooor de zorg rond de
patiënt. Minimaal wordt de aanm
maker van heet zorgplan opgenomen.
o
. De reeds geekende zorgvverleners
kunnen natuurlijk reeeds in dit stadium
s
toeggevoegd worden. Het zo
orgteam kann echter ookk later na
aanmaakk binnen hett nieuwe zorggplan aangevvuld en vervvolledigd worrden.
De multidisciplinairee overlegmomenten worrden nu aanggevraagd en ingevoerd bbinnen een bestaand
en reedss aangemaakkt zorgplan. Deze
D
overleggmomenten worden niett meer ingebbracht bij de aanmaak
van het zzorgplan.

10.1. R
Rijksregisternum
mmer van
n de patië
ënt
10.1.1

Invoe
er van het rijksregist ernummerr van de pa
atiënt

In het taabblad “Nieu
uw zorgplan aanmaken” (zie Figuur 8)
8 wordt een
n nieuw zorggplan aangem
maakt via
de link “ Klik hier om een nieuw
w zorgplan aaan te make
en” . In het volgende sccherm (zie Figuur 22)
moet heet rijksregisteernummer van
v de patië nt ingevoerd
d worden. Er wordt geccontroleerd of
o er een
geldig riijksregisternummer inge
egeven werdd. Tevens wordt er nagegaan of err reeds een zorgplan
bestaat vvoor deze paatiënt (zie Figguur 23).

Figuur 222: aanmaak zo
orgplan: rijksrregisternumm
mer van de patiënt

z
besstaat voor dee patiënt (zie
e Figuur 23), kan via de liink "Klik hierr om naar
Indien er reeds een zorgplan
het betreffende zorggplan te gaan
n" het zorgp lan van de patiënt
p
geope
end worden.. Dit is enkel mogelijk
indien dee gebruiker voldoende
v
re
echten heeftt.
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Figuur 233: aanmaak zo
orgplan: reedss bestaand rijjksregisternum
mmer

Indien er nog geen zorgplan
z
bestaat voor dee patiënt, wo
ordt na een druk
d
op de kknop "Volgen
nde stap"
overgegaaan naar hett volgende sccherm.

10.1.2

Rijksrregisternummers meet “00” in de
d geboorttedatum

erste deel) binnen het rijksregisterrnummer
Indien eer ergens een "00" in de geboorttedatum (ee
aanwezig is, wordt bij
b de aanmaak van een nnieuw zorgplan in het vo
olgende scheerm (zie Figuur 25) de
geboorteedatum aan
npasbaar. Als dan de ""00" dan ve
ervangen wo
ordt door bbv. "01" verloopt de
volgendee stap zondeer probleme
en. Het rijksrregisternumm
mer van de patiënt blijftt wel het inggevoerde
(officiëlee) nummer.

10.1.3

Invoe
er van het rijksregist ernummerr voor een oefenzorggplan

diging van de
e aanmaakprrocedure van
n een nieuw zorgplan woordt de invoe
er van het
Door de vereenvoud
van het fictieve rijkssregisternum
mmer “1111 11‐111‐11” en de aanm
maak van eenn oefenzorgplan niet
meer on
ndersteund.

Figuur 244: aanmaak zo
orgplan: oefen
nzorgplan woordt niet meer ondersteund
d.

De knop ”Annuleren” voert terugg naar het sttartscherm.

10.2. IIdentificaatiegege
evens pattiënt
In dit sccherm (zie Figuur
F
25) worden
w
de ppersoonlijke gegevens van
v de patiëënt ingevuld
d. Velden
aangedu
uid met een "*"
" zijn verplichte veldenn.
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Figuur 255: aanmaak zo
orgplan: identtificatiegegevvens van de pa
atiënt

Na het iinvoeren van
n de postcod
de kan de juuiste gemeente/deelgem
meente gese lecteerd wo
orden. De
geboorteedatum worrdt ingevuld aan de handd van het rijksregisternummer dat reeeds ingevoerd werd
(zie Figuur 22). Indien nodig moe
et het jaartall aangepast worden.
w
Er wordtt gevraagd of
o de patiëntt opgenome n is in een zorgtraject.
z
Indien dit heet geval is ku
unnen uit
het dan verschijnend
de uitrolmen
nu één of meeerdere zorggtrajecten uitgekozen woorden. Om meerdere
m
zorgtrajeecten te kiezzen kan ctrl‐kklik gebruikt worden. Dit is geen verp
plicht gegeveen.
Hier kan
n ook aanged
duid worden
n of de patiëënt de beschikking heefft over een ccomputer. Ook
O dit is
geen verrplicht gegevven.
Het num
mmer van de verzekeringgsinstelling w
wordt geseleccteerd uit ee
en lijst. Het eeerste numm
mer in die
lijst is “000 ‐ Speeciale regeling”. Dit is bedoeld voor niet‐Belgische patiiënten die wel een
rijksregissternummerr hebben maar geen Belggische mutuaaliteit. De faccturatie van het e‐zorgplan wordt
in dat bijzondere geeval niet naa
ar de mutuaaliteit gestuu
urd maar naar de patiënnt zelf die ze dan na
vereffen
ning inbrengtt bij zijn (niett‐Belgische) vverzekeringssinstelling.
Indien d
de patiënt to
oegang wenst tot het eelektronisch zorgplan, wordt dit aanngevinkt. In dit geval
moet err een e‐maill adres opge
egeven wordden voor de
e patiënt. De
D SEL‐veranntwoordelijke
e van de
woonplaaats van de patiënt doe
et dan het nodige om de patiënt toegang te verlenen (zie 12.3.2
Accounts aanmaken
n van patiën
nten (elektroonische toeggang)). Dit wordt
w
samenn met de op
pgegeven
gegeven
ns per mail aan de patiën
nt meegedeeeld. De patië
ënt kan zich dan
d aanmeldden in de toepassing.
De patiëënt zal dan evveneens moe
eten beschikkken over een token en/o
of een kaarleezer voor e‐ID.
p” gaat terugg naar het voorige scherm
m (invoer van het rijksregiisternummer).
De knop “Vorige stap
Na een d
druk op de knop "Volgende stap" woordt overgegaaan naar hett volgende sccherm.
Opmerkkingen bij hett invoeren van
v de gegevvens
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De veldeen Voornaam
m en Naam niet
n volledig in hoofdlettters zetten, dus
d niet JEF TESTER maa
ar wel Jef
Tester.
Telefoon
nnummers (vvelden Tel en
n GSM) als vvolgt invoere
en: 016‐11 22
2 33 en 02‐1123 45 67 en
n 0476‐12
34 56.
Deze geggevens word
den immers verder
v
in geggenereerde documenten
d
n gebruikt.
n voor het om
mwisselen va
an voornaam
m en naam!
Opletten

10.3. V
Verklarin
ng van de
e patiëntt
Dit scheerm (zie Figguur 26) be
evat de verkklaring van de patiënt.. Via de linnk "Klik hier om de
vertegen
nwoordiger te
t selecteren" kan een vertegenwoordiger gese
electeerd woorden uit de
e lijst van
bestaand
de gebruikeers of kan een nieuwee gebruiker toegevoegd
d en geseleecteerd worrden. De
werkwijzze is analoo
og aan het zoeken vann een zorgb
bemiddelaarr of een zoorgverlener voor
v
het
zorgteam
m of een mu
ultidisciplina
air overlegmooment (zie Figuur 29). De
D datum vaan de verkla
aring kan
rechtstreeeks ingevoeerd worden of
o via een kaalenderfuncttie. Dit is default de datuum van vanda
aag of de
datum vvan het geplaande overlegg. Het is dezee datum die gebruikt
g
zal worden in h et document “Bijlage
64” ten b
behoeve van
n het RIZIV.
Er is ook een aanvinkvak voorzzien voor heet akkoord van
v de patië
ënt voor hett doorgeven
n van het
bestaan van zijn e‐zzorgplan aan
n andere zorrgverleners te
t registreren (zie 6). Ditt akkoord wordt
w
dan
opgenom
men in bijlagge 64. De dattum van de vverklaring kaan ook hier rechtstreeks ingevoerd worden
w
of
via een kalenderfun
nctie. Dit is default
d
de ddatum van vandaag.
v
Hett is deze daatum die geb
bruikt zal
worden in het docum
ment “Bijlage
e 64” ten behhoeve van het RIZIV.

Figuur 266: aanmaak zo
orgplan: verkllaring van de patiënt

Hou er rekening mee
m
dat de patiënt, de door hem
h
gekoze
en mantelzoorger, de wettelijke
w
vertegen
nwoordiger en/of bewindvoerder vverschillende
e begrippen
n zijn. Er m
moet uiteindelijk een
wettige handtekenin
ng onder het document kkunnen geplaaatst worden
n.
De knop
p “Vorige staap” voert te
erug naar dee gegevens van het multidisciplinai r overleg waarbij de
reeds inggevoerde gegevens bewa
aard blijven..
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herm. De
Na een druk op dee knop "Zorrgplan opslaaan" wordt overgegaan naar het vvolgende sch
eigenlijkke aanmaak van
v het nieu
uwe zorgplann is hierbij affgerond. Het zorgplan woordt dan bew
waard en
is dus aaangemaakt. Indien aange
eduid werd dat de patië
ënt toegang wil tot het eelektronisch zorgplan
wordt de SEL‐veranttwoordelijke
e van de wooonplaats van de patiëntt verwittigd.. Deze zorgtt voor de
aanmaakk van een acccount voor de
d patiënt inn het e‐zorgp
plan.
Het zorggplan zal van
nf nu in de lijjst van opennstaande zorgplannen (zie Figuur 31)) te vinden zijn in het
startscheerm van alle gebruikers die
d betrokkeen zijn bij dit zorgplan.
Een even
w
ingevooerd in het scherm
s
met de onderdeelen van het zorgplan
ntueel overlegmoment wordt
in de rubriek “MDO
O” met de lin
nk “Multidissciplinaire ovverlegmomenten”. Daarnna kan de bijlage
b
64
afgedrukkt worden via via de link “Afdrukke n (laatste)” of via de lin
nk “Afdrukkeen (Bijlage 64)” in de
rubriek ““patiënt”.
De knop “Annuleren” breekt de aanmaak
a
vann het nieuwe
e zorgplan aff.

10.4. A
Afronden
n aanma
aken zorggplan
Er wordtt gemeld datt het zorgplan succesvol aaangemaaktt werd (zie Figuur 27).

Figuur 277: aanmaak zo
orgplan: afron
nden

Door dru
ukken op dee knop “Open het zorgpllan” wordt de
d invoer van het zorgteeam overgesslagen en
gaat meen rechtstreeks naar het overzicchtsscherm van het nieuwe
n
zorggplan. De minimale
samensttelling van heet zorgteam bepertkt zic h dan tot de
e zorgverlene
er die zojuistt het nieuwe zorgplan
aangemaaakt heeft (zie Figuur 28). De vollledige same
enstelling va
an het zorggteam kan dan
d later
ingevoerrd worden viia de link “Zo
orgteam” in dde rubriek “ZZorg‐ en hulp
pverleners”.
h zorgteam
m” kan de (aal dan niet voorlopige) saamenstellingg van het
Na drukken op de knop “Open het
zorgteam
m ingevoerd worden.

Figuur 288: aanmaak zo
orgplan: zorgtteam

Via de llink “Zorgveerlener toevoegen bij hhet zorgteam
m” kan de samenstellin
s
g van het zorgteam
z
aangevu
uld worden.
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Figuur 299: aanmaak zo
orgplan: aanvvullen zorgteaam

Er opentt zich een zo
oekmachine waarbij een gebruiker kan opgezoch
ht worden d oor het opgeven van
de naam
m en/of voornaam en//of het RIZIIV nummer (of een ge
edeelte hierrvan). Ook het type
zorgverleener kan gesselecteerd worden.
w
De oorganisatie waartoe
w
de persoon
p
behooort (of een gedeelte
van de n
naam van de organisatie)) kan ingevoeerd worden. Na een drukk op de knopp "Zoeken" wordt
w
het
zoekresu
ultaat weerggegeven (zie Figuur 29).
Er wordtt bij het zoeeken geen re
ekening gehoouden met spaties
s
maarr ze worden in de zoekre
esultaten
wel weeergegeven. Zo
Z wordt “Va
an den” gevvonden maarr ook “Vanden”. Of “Vanndevelde”, maar
m
ook
“Vande V
Velde” en “V
Van de Velde
e”.
Opgelet:
Er moet eerst nageggaan worden
n of de zorgvverlener reeds gekend iss in de toepaassing. Indie
en dit het
geval is,, moet de bestaande zorgverlenerr geselectee
erd worden. Wanneer er hier een
n nieuwe
zorgverleener in het systeem zou
u toegevoeg d worden naaast de reed
ds bestaandee persoon, komen
k
er
dubbels in de toepasssing terechtt en dit zorgtt uiteraard vo
oor problemen!
a)

d
de zorgverle
ener is reedss geregistreeerd als gebru
uiker van hett e‐zorgplan

Er kan een persoo
on uit de lijst geselectteerd worde
en door op de overeeenkomstige rij in de
zoekresu
ultaten op "TToevoegen" te klikken. EEenmaal de zorgverlenerr geselectee rd is wordt dit
d in het
scherm w
weergegeven. De zorgve
erlener kan eevenwel nog altijd verand
derd wordenn.
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b)

de zorgverlener is niet geregistreerd als gebruiker van het e‐zorgplan

Indien de persoon nog niet in de lijst voorkomt, kan er een zorgverlener toegevoegd worden via de
link onderaan de lijst "Zorgverlener toevoegen aan het systeem". In dit geval wordt een
invulformulier geopend (zie Figuur 30) en kunnen de persoonlijke gegevens van een nieuwe
zorgverlener toegevoegd worden.
Velden aangeduid met een "*" zijn verplichte velden. Na het invoeren van de postcode kan de juiste
gemeente/deelgemeente geselecteerd worden.
Indien er voor de zorgverlener een RIZIV‐nummer ingevoerd wordt, moet er eveneens een
bankrekeningnummer opgegeven worden. Een dergelijke zorgverlener is vergoedbaar.
Het type zorgverlener wordt geselecteerd uit een lijst.
Indien de zorgverlener lid is van een organisatie (vb. groepspraktijk, wit‐gele‐kruis, OCMW, …), kan
dit aangevinkt worden. De organisatie kan geselecteerd worden uit een lijst. Indien de organisatie
nog niet in de lijst voorkomt, kan deze toegevoegd worden via de link "Voeg een organisatie toe".
Indien de zorgverlener toegang wenst tot het elektronisch zorgplan, wordt dit aangevinkt. In dit geval
moet er een e‐mail adres opgegeven worden voor de zorgverlener. Na controle door de helpdesk van
het e‐zorgplan en nazicht van de gegevens kan de zorgverlener zich dan aanmelden in de toepassing.
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Figuur 300: aanmaak zo
orgplan: zorgvverlener toevvoegen

v de gegevvens
Opmerkkingen bij hett invoeren van
De veldeen Voornaam
m en Naam niet
n volledig in hoofdlettters zetten, dus
d niet JEF TESTER maa
ar wel Jef
Tester.
Telefoon
nnummers (vvelden Tel en
n GSM) als vvolgt invoere
en: 016‐11 22
2 33 en 02‐1123 45 67 en
n 0476‐12
34 56.
Deze geggevens word
den immers verder
v
in geggenereerde documenten
d
n gebruikt.
Opletten
n voor het om
mwisselen va
an voornaam
m en naam!
Opgelet:
Het in tee voeren RIZZIV nummerr bestaat uit 11 cijfers. Sommige
S
personen hebbben echter een
e RIZIV
nummerr dat bestaatt uit 12 cijferrs. In dit laattste geval mo
oeten de laatste 11 cijferrs ingevoerd worden;
het eerstte cijfer worrdt weggelate
en.
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Er wordt een zekere controle gedaan op de ingevoerde RIZIV‐nummers. Artsen hebben als begincijfer
een “1”, verpleegkundigen een “4”, kinesitherapeuten een “5” enz. In geval van conflict komt er een
specifieke foutmelding.
Na een druk op de knop "Bewaren" wordt de zorgverlener toegevoegd in de toepassing. Deze nieuwe
zorgverlener wordt dan aangeduid als zorgbemiddelaar in het zorgplan.
Eenmaal de zorgbemiddelaar van het zorgplan geselecteerd is wordt dit in het tabblad weergegeven.
De zorgbemiddelaar kan evenwel nog altijd veranderd worden.
Via de knop “Wijzigingen bewaren” worden de wijzigingen aan de samenstelling van het zorgteam
bewaard.
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11. O
Opensttaande zorgpllannen
Indien er reeds een zorgplan aa
angemaakt w
werd waartoe de gebruikker (zorgverrleners en pa
atiënten)
g
bij "Openstaannde zorgplannen" (zie
toegang heeft, verscchijnt dit op de startpagiina van de gebruiker
Figuur 31). Voor elk openstaand zorgplan is eer een regel voorzien.

Figuur 311: startpagina met open zorgplannen

Het tabblad “Openstaande zorrgplannen” toont de bestaande
b
(a
actieve) zorggplannen waarin
w
de
gebruikeer betrokken
n is. Dit is voor de meeeste gebruike
ers ook de startpagina
s
vvan het elektronisch
zorgplan
n. In deze lijst kunnen bepaalde zorgpplannen volggens bepaald
de criteria geeselecteerd worden.
w
Als op d
de naam van
n de patiëntt geklikt woordt, wordt het
h zorgplan
n van deze ppatiënt geop
pend (zie
Figuur 32).
Men kaan de zorggplannen filteren op basis van de volgen
nde criteriaa: “Naam patiënt”,
“Rijksreggisternummeer”, “Laatste overleg”, “LLaatsste schaaal”, “GDT” en
e “SEL”.
Als de datum van het laatste
e overleg roood gekleurrd is werd dit overlegg nog niet door de
zorgbem
middelaar aan
ngevinkt als werkelijk plaatsgevonden
n (belang voo
or facturatie zie verder).
Als een ggegeven ingeevoerd word
dt in de veldeen voor de naam of het rijksregistern
r
nummer zal na
n enkele
secondeen de selectiee automatiscch uitgevoerrd worden. Onvolledige
O
begingegeve
b
ens volstaan.. Een “w”
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geeft alle zorgplannen die beginnen met “w”. Invoer van “wal” geeft alle zorgplanne die beginnen
met “wal”. Hetzelfde geldt voor het rijksregisternummer.
Als een waarde gekozen wordt voor GDT of SEL zal de selectie onmiddellijk uitgevoerd worden.
De datum die manueel ingevoerd wordt moet door “enter” bevestigd worden. Indien de datum door
de kalenderfunctie bepaald wordt wordt de selectie onmiddellijk uitgevoerd.
Vanaf het ogenblik dat een invoerveld gebruikt wordt verschijnt er vooraan een rood kruisje om de
reeds ingevulde criteria te wissen. Men kan de meeste invoergegevens ook manueel zelf veranderen
of wissen.
Door bovenaan op de knop “Gemeente” te drukken worden de gemeenten in de lijst oplopend of
aflopend gesorteerd.
In het invulveld voor de naam van de patiënt kunnen de beginletters ingevoerd worden.
In het invulveld voor het rijksregisternummer kunnen de begincijfers ingevoerd worden.
In de invulvelden voor het laatste overleg en voor de laatste schaal kan een datum ingevoerd worden
(dd/mm/jjjj). De uitrolknop rechts van het invoerveld voor de datum geeft toegang tot een kalender
waarin de datum rechtstreeks kan gekozen worden.
In het invoerveld van GDT en SEL kan “+/‐“, “+” of “‐“ ingevoerd worden. De uitrolknop rechts van
het invoerveld geeft dezelfde mogelijkheden.
In de kolom “Details”staan er drie icoontjes. Het eerste icoontje (gelule) leidt rechtstreeks naar het
medicatieschema van het zorgplan. Het tweede icoontje (tabel) leidt rechtstreeks naar de de tabel
met geplande zorg. Het derde icoontje (omslag) leidt rechtstreeks naar de brievenbus.
Door op “+” of “‐“ voor de naam van de gemeente te klikken wordt de lijst van zorgplannen voor
deze gemeente ingevouwen (+) of uitgevouwen (‐).
Onderaan de naam van de gemeente staat de lokale afdeling van het SEL waartoe de gemeente
behoort en het totaal aantal zorgplannen in deze gemeente.
Indien er meer zorgplannen zijn dan er in één pagina kunnen weergegeven worden kunnen de
andere pagina’s gekozen worden door onderaan op het paginanummer aan te klikken. Er is ook een
knop vorige “<” en volgende “>”.
Door op de link “Toon alle” te drukken wordt de lijst in zijn geheel getoond zonder paginering. Dit
vereenvoudigt in bepaalde gevallen het zoeken naar een bepaald zorgplan. Door onderaan de lijst op
een bepaalde pagina te klikken komt men terug in de vroegere indeling per pagina.
Onderaan is er een knop “Export” waarmee de tabel kan afgehaald worden. Door de keuzeknop kiest
men het formaat van het bestand: xls of xlsx. Dit bestand kan dan geopend of opgeslagen worden
door de gebruiker.

11.1. Overzichtsscherm openstaand zorgplan
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11.1.1

Tabblad “Onde
erdelen”

Het overrzichtsscherm
m van een zo
orgplan opennt in het tabb
blad “Onderd
delen”.

Figuur 322: open zorgplan: overzichtt

Er wordtt een overziccht gegeven van alle gegeevens die bij het zorgplan horen (zie Figuur 32).
De gegevvens zijn voo
or de duidelijkheid onde rverdeeld in een aantal hoofdstukke
h
en. Afhankelijk van de
rechten van de gebrruiker, kunne
en de gegeveens geraadplleegd, gewijzzigd en/of aaangevuld wo
orden. De
verschillende onderd
delen van ee
en zorgplan w
worden verder in dit deel besproken..

11.1.2

Tabblad SEL/GD
DT normen
n

In dit tab
bblad wordt aangegeven
n of het zorggplan voldoet aan de norrmen van eeen SEL en/of een GDT
zorgplan
n. Indien het zorgplan no
og niet aan d e normen vo
oldoet, word
dt er aangegeeven welke gegevens
g
nog ontbreken. In dat
d geval is ook
o de titel van het tab
bblad rood gekleurd
g
zoddat in een oogopslag
o
d een zorggplan nog nniet voldoet aan alle crriteria van eeen SEL‐ en//of GDT‐
opgemerkt wordt dat
zorgplan
n.
SEL‐zorggplan versus GDT‐zorgpla
an:
aarden word t voldaan, kaan er een ge
eldig dossier ingediend worden
w
in
Indien aan alle volgeende voorwa
het kadeer van de GD
DT‐regelgevin
ng (federale ooverheid):
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Er een multidisciplinair overleg heeft plaats gevonden;
De patiënt thuis verblijft of opgenomen is in een instelling waarbij een terugkeer naar de
thuisomgeving is gepland binnen de 8 dagen en waarvan verondersteld wordt dat hij nog
tenminste 1 maand thuis zal blijven met een vermindering van fysieke zelfredzaamheid. Dit
wordt bevestigd door de huisarts;
De huisarts aanwezig was op dit overleg;
De thuisverpleegkundige aanwezig was op dit overleg;
De patiënt of zijn vertegenwoordiger instemt met de evaluatie en met de betrokken
deelnemers;
De patiënt of zijn/haar mantelzorger aanwezig was op het overleg of de patiënt of zijn
vertegenwoordiger verklaarde dat de aanwezigheid niet vereist was;
Er minstens drie zorgverleners aanwezig waren, waaronder eventueel één of meer
hulpverlener(s) in hoofde van de GDT;1
Het dossier voor deze patiënt dit jaar (van 1 januari tot en met 31 december) nog niet eerder
ingediend werd bij de GDT.

De voorwaarden waaraan een zorgplan moet voldoen binnen de SEL‐regelgeving worden autonoom
bepaald door de verschillende SEL’s. Deze voorwaarden kunnen dus verschillen volgens het
werkgebied van de SEL’s. Het is de gemeente van de woonplaats van de patiërnt die hiervoor
bepalend is.
De lijst van normen voor een zorgplan wordt beheerd door de SEL‐verantwoordelijken (zie 12.3.4 SEL
normen).
Deze normen worden opgelijst in dit tabblad. Indien er voldaan wordt aan een onderdeel verdwijnt
dit onderdeel uit de lijst. Indien aan alle voorwaarden tegemoet gekomen is wordt er gemeld dat dit
zorgplan voldoet aan de normen voor een SEL‐ en/of GDT‐zorgplan. De titel van het tabblad is dan
niet meer rood gekleurd.
Een zorgplan dat voldoet aan de GDT‐voorwaarden wordt opgenomen in de lijst van te factureren
zorgplannen van de SEL‐verantwoordelijken (zie 12.2.1 Nieuwe factuur aanmaken).

11.1.3

Tabblad “Historiek”

Een GDT‐zorgplan dient jaarlijks (kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december) hernieuwd te
worden. Een SEL‐zorgplan loopt gewoon door, tot het om één of andere reden wordt afgesloten.
Wanneer de zorgbemiddelaar opteert om een zorgplan te hernieuwen, dan dient hij daar
uitdrukkelijk het signaal voor te geven (zie Figuur 100). Daarom verschijnt er in een nieuw
kalenderjaar een tabbad “Vernieuwen” waarin de mogelijkheid geboden wordt om het zorgplan te
vernieuwen waardoor dit zorgplan voor het vorige kalenderjaar afgesloten wordt. Hierdoor worden
de gegevens van het voerige jaar definitief gearchiveerd en bewaard. De modaliteiten rond het
vernieuwen van een zorgplan worden beschreven in punt 11.11 Vernieuwing van het zorgplan bij een
nieuw kalenderjaar.
De gebruiker kan deze gegevens altijd terug ophalen via de historiek van het zorgplan in het tabblad
“Historiek” van het startscherm van het zorgplan (zie Figuur 33).
1

Zorgverleners: dokters in genees‐, heel‐ en verloskunde, artsen, tandartsen, apothekers, vroedvrouwen,
kinesitherapeuten, verpleegkundigen, paramedische medewerkers.
Eén van volgende hulpverleners kan in hoofde van de GDT optreden: psychologen, psychotherapeuten,
ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, deskundigen van dienst gezinszorg, OCMW’s en ziekenfondsen en
deskundigen van uitleendiensten.
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g
de zorgplannnen geklikt wordt
w
wordtt het overeeenkomende zorgplan
Als op eeen van de gearchiveerd
geopend
d. Het kan en
nkel geraadp
pleegd wordeen. De gegevvens zelf kunnen niet meeer gewijzigd worden.
De volledige historieek van de scchalen voor zzorgbehoeve
endheid en van
v het meddicatieschem
ma blijven
evenwell raadpleegbaar in het hu
uidige kalendderjaar.
en van het zorgplan woorden in ditt tabblad
Ook de historiek vaan de afsluiitingen en hheropeninge
weergeggeven. De daatum en de re
eden wordenn vermeld.

Figuur 333: open zorgplan: historiek

11.2. R
Rubriek “Patiënt
“
”
In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Adm
ministratieve gegevens pa
atiënt
 Verkklaring van de patiënt of zijn vertegennwoordiger
 Afdrrukken (bijlagge 64)
 Verkklaring huisarts

11.2.1

Admiinistratieve gegeven s patiënt

Na een druk op dee link "Admiinistratieve ggegevens paatiënt" word
dt het scherrm geopend
d met de
identificatiegegevens van de patiënt
p
(zie Figuur 34). Deze gegevvens werde n ingevoerd
d bij het
aanmakeen van het zorgplan
z
(zie
e 10.2 Identiificatiegegevvens patiënt)). Indien de gebruiker vo
oldoende
rechten heeft, kunn
nen deze gegevens aa ngepast en bewaard worden
w
via de knop "G
Gegevens
bewaren
n".
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Figuur 344: open zorgplan: administratieve gegevvens patiënt

Opmerkkingen bij hett invoeren van
v de gegevvens
De veldeen Voornaam
m en Naam niet
n volledig in hoofdlettters zetten, dus
d niet JEF TESTER maa
ar wel Jef
Tester.
nnummers (vvelden Tel en
n GSM) als vvolgt invoere
en: 016‐11 22
2 33 en 02‐1123 45 67 en
n 0476‐12
Telefoon
34 56.
Deze geggevens word
den immers verder
v
in geggenereerde documenten
d
n gebruikt.
Opletten
n voor het om
mwisselen va
an voornaam
m en naam!
Afdrukken
Wanneeer in het oveerzicht naast de link "Ad ministratieve gegevens patiënt" op de link "Afd
drukken "
geklikt w
wordt, wordt er een sch
herm geope nd (zie Figuur 37) waarrin kan gekoozen worden
n om het
document te openen
n of om het document
d
o p te slaan als een pdf be
estand. Het ddocument (bijlage 64)
kan vervvolgens eventueel afgedrrukt worden..
Kenbaarr maken via de brievenbus
n aangebraccht worden vverschijnt ee
en knop “Wijzigingen keenbaar make
en via de
Indien eer wijzigingen
brievenb
bus”. De geb
bruiker kan, indien hij daat wenst, een
n bericht stu
uren naar dee deelnemerss van het
overleg. Het scherm
m voor de aan
nmaak van eeen nieuw bericht wordtt geopend (zzie Figuur 35
5) met de
deelnem
mers aan hett overleg voo
oraf ingevuldd als bestem
mmeling in het
h to:‐veld. Een persoon kan uit
het to:‐vveld verwijdeerd worden door de perrsoon te selecteren en dan
d op de ppijltjes << te drukken.
Personen die zo in het
h linkse va
ak "overzichtt betrokkene
en bij dit zorgplan" kom
men te staan, kunnen
terug in het to:‐veld gezet worde
en via de kn op "to:>>" of
o kunnen in het cc:‐veld gezet worden via de
knop "ccc:>>". Een peersoon kan uit
u het cc:‐veeld verwijderd worden door
d
de perssoon te seleccteren en
dan op d
de pijltjes << te drukken.

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

60

Figuur 355: open zorgplan: wijzigingen kenbaar m
maken via brie
evenbus

Het onderwerp word
dt automatissch ingevuldd met de me
elding van de
e veranderin g waarvan sprake,
s
in
dit geval “De admin
nistratieve ge
egevens vann de patiënt zijn gewijzig
gd”. De gebrruiker kan de inhoud
vervolled
digen en heet bericht ve
ersturen of annuleren. Op die man
nier worden er geen ovverbodige
berichteen gestuurd. Het is aan het
h oordeel van de gebruiker overg
gelaten om vveranderinge
en al dan
Na een drukk op de knop "Bericht vversturen" wordt
niet ken
nbaar te makken via de brievenbus.
b
w
het
bericht verstuurd naar
n
de opggegeven perrsonen. Hett verzonden bericht woordt vermeld in het
overzicht van de brieevenbus.
Deze pro
ocedure is vaan toeassing bij de volgennde onderde
elen:
‐ Adm
ministratieve gegevens va
an de patiëntt
‐ Verkklaring van de patiënt of zijn vertegennwoordiger
‐ Multtidisciplinaire overlegmo
omenten
‐ Perssonen met tijjdelijk inzage
erecht
‐ Evaluatieschaal zorgbehoeve
z
endheid
‐ Gegeevens IADL
‐ Gegeevens ADL, externe
e
facto
oren en bilann thuisomgevving
‐ Evaluatieverslag
‐ Geplande zorg
‐ Taakkafspraken
‐ Med
dicatieschem
ma
‐ Sociaale en financciële voorzieningen
‐ Bijlage(n)
De werkking van de brievenbus
b
wordt
w
uitgeleggd in punt 11.9.1.

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

61

11.2.2

Verkllaring van de patiëntt of zijn vertegenwoo
ordiger

Na een druk op de link "Verkla
aring van dee patiënt of zijn vertege
enwoordigerr" wordt het scherm
geopend
d met de verrklaring (zie Figuur
F
36). D
Deze verklariing werd ingevoerd bij heet aanmaken
n van het
zorgplan
n (zie Figuur 26 in 10.3 Verklaring vvan de patië
ënt). Indien de gebruikeer voldoende
e rechten
heeft, kan deze verrklaring aanggepast en bbewaard worden via de knop "Geggevens bewa
aren". De
wijziginggen worden zichtbaar
z
in bijlage 64 (affdrukken administratieve
e gegevens)..

Figuur 366: open zorgplan: verklaring van de pati ënt of zijn vertegenwoordiger

h
om de
e vertegenw
woordiger te
e selecteren
n" kan eenn vertegenw
woordiger
Via de link "Klik hier
geselecteerd worden
n uit de lijst van bestaannde gebruike
ers of kan ee
en nieuwe ggebruiker toe
egevoegd
en gesellecteerd worrden. De we
erkwijze is annaloog aan het zoeken van
v een zorggbemiddelaa
ar of een
zorgverleener voor het zorgteam
m of een muultidisciplinair overlegmo
oment (zie FFiguur 29). De
D datum
van de vverklaring kaan rechtstreeks ingevoeerd worden of
o via een kalenderfunc
k
ctie. Dit is default de
datum vvan vandaagg of de datu
um van het geplande overleg.
o
Het is deze dattum die geb
bruikt zal
worden in het docum
ment “Bijlage
e 64” ten behhoeve van het RIZIV.
Er is ook een aanvinkvak voorzzien voor heet akkoord van
v de patië
ënt voor hett doorgeven
n van het
bestaan van zijn e‐zzorgplan aan
n andere zorrgverleners te
t registreren (zie 6). Ditt akkoord wordt
w
dan
opgenom
men in bijlagge 64. De dattum van de vverklaring kaan ook hier rechtstreeks ingevoerd worden
w
of
via een kkalenderfuncctie. Dit is de
efault de dattum van van
ndaag of de datum
d
van hhet geplande
e overleg.
Het is deeze datum diie gebruikt za
al worden inn het docume
ent “Bijlage 64”
6 ten behooeve van hett RIZIV.
Bij een vverandering verschijnt
v
de
e knop “Kenbbaar maken via de brieve
enbus”. Na ddrukken en eventueel
e
aanvulleen van het beericht kunnen de andere deelnemerss van het ove
erleg op de hhoogte gebra
acht.
Hou er rekening mee
m
dat de patiënt, de door hem
h
gekoze
en mantelzoorger, de wettelijke
w
vertegen
nwoordiger en/of bewindvoerder vverschillende
e begrippen
n zijn. Er m
moet uiteindelijk een
wettige handtekenin
ng in het doccument (bijlaage 64) kunnen geplaatstt worden.
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11.2.3

Afdru
ukken (bijlage 64)

Via dezee link kan bijlage 64 afge
edrukt wordeen. Er wordtt een scherm
m geopend (zzie Figuur 37
7) waarin
kan gekozen wordeen om het document
d
oonmiddellijk te openen als een pdff bestand off om het
document als pdf beestand op te slaan op schhijf. Het docu
ument kan vervolgens affgedrukt worrden. Het
schermb
beeld kan nattuurlijk verscchillen volgeens het progrramma dat gebruikt
g
worddt om pdf‐be
estanden
te openeen en af te drukken.

orgplan: afdru
ukken bijlage 64
Figuur 377: aanmaak zo

n mantelzorggers opgeno
omen. De
In bijlage 64 worden, naast de patiënt, en kel de zorgvverleners en
gekozen overlegorgaanisator worrdt in bijlagee 64 niet vermeld in de samenstellinng van het zorgteam
z
tenzij hij/zij ook alss zorgverlene
er fungeert in het zorgp
plan. Indien er nog geeen overlegmomenten
ingevoerrd zijn bevat bijlage 64 slechts de geggevens van de
d patiënt.
v het zorg plan binnen de GDT‐
Bijlage 664 is een doccument dat noodzakelijkk is voor de erkenning van
regelgevving. De afgedrukte versie is de sameenstelling van
n het laatste overleg.
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11.2.4

Verkllaring huisarts

Na een druk op de link "Verklarring huisartss" wordt een
n scherm geopend met de verklaring van de
huisarts (zie Figuur 38).
3
Dit sche
erm is enkel actief voor de
d huisarts van
v de patiënnt. De verklaring kan
afgedrukkt worden viia de knop "Afdrukken". Dit is één van
v de docum
menten die vvoor een geldig GDT‐
zorgplan
n aan de SELL‐verantwoorrdelijke van de woonplaats van de patiënt
p
moett bezorgd worden. In
een latere fase zal diit document elektronischh kunnen ondertekend worden
w
door de huisarts.

Figuur 388: open zorgplan: verklaring huisarts

11.3. R
Rubriek “Zorg‐
“
en
n hulpveerleners””
In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Zorggbemiddelaar
 Zorggteam
 Perssonen met tijjdelijke toegang

11.3.1

Zorgb
bemiddela
aar

De zorgb
bemiddelaarr wordt aanggewezen dooor de patiëntt, of de door hem aangeeduide manttelzorger.
Hij/zij sttemt de takeen van de zo
orgaanbiederrs, mantelzo
orgers en vrijjwilligers op elkaar af vo
olgens de
behoefteen van de patiënt. Voor deze oppdracht kom
mt iedere zo
orgverlener oof mantelzo
orger die
betrokkeen bij de zorgg voor een bepaalde
b
pat iënt in aanm
merking.
Voor ied
der zorgplan wordt de zo
orgbemiddelaaar aangeduid in de team
msamenstell ing van het zorgplan.
Deze perrsoon is veraantwoordelijk voor een r egelmatige evaluatie
e
van
n zijn/haar zoorgplannen.
De gegeevens van dee huidige zo
orgbemiddellaar worden opgelijst in
n dit scherm
m (zie Figuurr 39). De
zorgbem
middelaar kaan in een bestaand
b
zoorgplan enkkel aangepasst worden via de linkk van de
zorgbem
middelaar in de
d rubriek “ZZorg‐ en hulppverleners” in
i het overzichtsscherm vvan het zorggplan.
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Figuur 399: open zorgplan: zorgbemiddelaar

Opgelet:: indien er geeen zorgbem
middelaar aanngeduid is ku
unnen bepaa
alde onderdeelen van het zorgplan
naderhand niet meeer aangepastt worden. D
Dan moet er beroep gedaan wordenn op de help
pdesk om
alsnog ieemand aan te duiden als zorgbemidddelaar.
Een nieu
uwe zorgbem
middelaar kan enkel aaangeduid wo
orden door de huidige zorgbemiddelaar, de
overlego
organisator of
o de SEL‐verrantwoordeliijke van de woonplaats
w
van
v de patiënnt.

11.3.2

Zorgtteam

Door te klikken op de
d link van he
et zorgteam wordt het scherm van het
h zorgteam
m geopend (zzie Figuur
40). Hierr worden allee leden van het zorgteam
m opgelijst. De leden van het zorgteeam rond een patiënt
hoeven niet noodzaakelijk deel te
t nemen a an multidiscciplinaire overlegmomennten. Ze heb
bben wel
permaneente toegangg tot het zorrgplan. Som mige zorgplaannen houde
en geen oveerlegmomentten in en
zijn uitsluitend bedo
oeld als comm
municatiemidddel tussen de
d betrokken
n zorgverlenners.
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Figuur 400:open zorgplan: zorgteam

De lijst van het zorrgteam kan verder aanggevuld word
den. Dit gebeurt op anaaloge manie
er als het
selectereen van de zo
orgbemiddellaar. Via de link "Zorgve
erlener toevo
oegen bij heet overleg" wordt
w
het
zoekscheerm geopend
d om een zorgverlener tee zoeken (zie
e Figuur 41).
Opgelet:
Er moet eerst nageggaan worden
n of de zorgvverlener reeds gekend iss in de toepaassing. Indie
en dit het
geval is,, moet de bestaande zorgverlenerr geselectee
erd worden. Wanneer er hier een
n nieuwe
zorgverleener zou toegevoegd worden
w
naastt de reeds bestaande
b
pe
ersoon, kom
men er dubb
bels in de
toepassing terecht en dit zorggt uiteraardd voor prob
blemen! De persoonlijkke gegevenss van de
zorgverleeners wordeen getoond door
d
met de muis over de
e betreffende rij te gaan .
Opmerkiing: Bij heet multidisciiplinair oveerleg wordeen de patië
ënt of de door hem of zijn
vertegen
nwoordiger aangeduide mantelzorgger automattisch aan he
et overleg ttoegevoegd tenzij ze
verklaren
n dat hun aa
anwezigheid niet vereist is (zie 10.3 Verklaring
V
va
an de patiëntt) moeten zee hier niet
bijgevoeegd worden.
a)

dee zorgverlener is reeds geregistreerd
g
d in het e‐zorgplan

Er kan eeen bestaand
de zorgverlener uit de lijjst geselecte
eerd worden door op "Tooevoegen" te
t klikken
aan het eind van dee overeenkomstige rij. D
De geselectee
erde zorgverlener wordtt toegevoegd aan de
lijst van de leden van
n het zorgtea
am.
b)

dee zorgverlener is niet gerregistreerd iin het e‐zorggplan

Er kan eeen nieuwe zorgverlenerr toegevoegdd worden door op de link "Zorgver lener toevoe
egen aan
het systeeem" te klikken. De perssoonlijke geggevens van de
d zorgverle
ener moetenn toegevoegd
d worden
en na eeen druk op de
d knop "Bew
waren" worddt de zorgverrlener toegevoegd in de toepassing en wordt
deze zorrgverlener to
oegevoegd aa
an de lijst vaan het zorgte
eam.
Indien deze zorgverlener ook toe
egang wil tott het elektro
onisch zorgplan, dan zal eer automatissch via de
helpdeskk van het e‐zorgplan
e
een account aangemaakt worden en kan de zoorgverlener zich dan
aanmeld
den in de toeepassing.
Uiteraarrd kunnen er
e ook zorgverleners tooegevoegd worden
w
die geen toegaang wensen
n tot het
elektron
nisch zorgplan.
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Wanneeer zorgverlen
ners worden
n toegevoeggd of verwiijderd, word
den de wijzzigingen onm
middellijk
doorgevvoerd in de databank, ook als de knop “Gege
evens bewaren” niet aaangeklikt wordt.
w
De
wijziginggen voor bem
middelaar, vergoedbaar
v
en betrokken dienen wél
w op die m
manier opgesslagen te
worden.
Gelieve eeerst te zoekken of een zorgverlener in de databaank opgenom
men is. Voegg slechts een
n persoon
aan de databank to
oe als u zekker bent datt hij/zij niett gevonden wordt. Let hierbij op mogelijke
m
varianten in de schrijfwijze en ee
en mogelijkee omkering vaan naam en voornaam.

Figuur 411: open zorgplan: zorgteam
m: toevoegen zorgverlenerss

Het is d
dus mogelijkk, naast de deelnemerss aan een bepaald ove
erleg, te vo orzien dat sommige
zorgverleeners niet deelnemen aa
an het overl eg, maar tocch betrokken
n zijn met heet zorgplan rond een
bepaaldee patiënt. De
D vergoedb
baarheid vann de deelname aan hett multidiscipplinair overle
eg wordt
bepaald in het scherrm van het betreffende cconcreet overleg.
Via de link "Verwijjderen" (zie
e Figuur 42 ) wordt de geselecteerde zorgverrlener uit het
h lijstje
verwijdeerd. De link “verwijderen
“
n” van de zorrgbemiddelaaar is uitgegrrijsd om te bbeletten dat ongewild
een zorggplan zondeer zorgbemid
ddelaar zou komen te staan.
s
De zo
orgbemiddellaar moet veranderd
worden op de geëëigende pla
aats waarnaa de link hier
h
actief wordt
w
(Ondderdelen ‐ Zorg‐
Z
en
hulpverleners – zorggbemiddelaar).
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Figuur 422: open zorgplan: zorgteam
m: verwijderenn zorgverlene
ers

Bij het h
hoveren oveer de link va
an de zorgbbemiddelaar verschijnt een
e tooltip m
met de melding “De
zorgbem
middelaar kan
n niet verwijderd wordenn”.

11.3.3

Perso
onen met tijdelijke
t
to
oegang

In het sccherm “Tijdelijke toegangg” worden allle personen opgelijst zijn die tijdelijkk inzagerecht hebben
in het h
huidige zorgplan (zie Figguur 43). Deeze lijst is bij
b aanvang leeg (de zoorgverleners van het
zorgteam
m hebben naatuurlijk wel inzagerecht,, maar worden hier niet opgelijst).

Figuur 433: open zorgplan: personen
n met tijdelijkke toegang

Indien de gebruiker voldoende rechten
r
heefft, kan deze lijst aangevu
uld worden vvia de knop "Persoon
toevoegen". Er word
dt een zoekscherm geo pend om ee
en gebruikerr te zoeken. Er kan een persoon
geselecteerd wordeen uit de lijst van besstaande geb
bruikers of er kan eenn nieuwe gebruiker
g
toegevoegd en geeselecteerd worden. D
De werkwijze is analoog aan heet zoeken van een
zorgbem
middelaar of een zorgve
erlener voorr het zorgte
eam en/of het
h multidiscciplinair ove
erleg (zie
Figuur 299).
m inzagereecht toevoeggt aan het systeem
s
(vb.. om aan arts in een
De gebruiker die eeen persoon met
kliniek in
nzage te geven in het do
ossier), dient nadien zelf deze persoo
on uit het syssteem te verrwijderen
(vb. wan
nneer de pattiënt het zie
ekenhuis of RVT heeft verlaten).
v
Daarom wordtt de verlene
er van de
tijdelijkee toegang evveneens opggelijst in de tabel evenals de datum
m van de sttart van de tijdelijke
toegang.
Bij een vverandering verschijnt
v
de
e knop “Kenbbaar maken via de brieve
enbus”. Na ddrukken en eventueel
e
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aanvulleen van het beericht kunnen de andere deelnemerss van het ove
erleg op de hhoogte gebra
acht.
Opgelet:
Er moet eerst nageggaan worden
n of de persooon reeds ge
ekend is in de
e toepassingg. Indien dit het geval
is, moett de bestaan
nde persoon
n geselecteeerd worden. Wanneer er
e hier een nnieuwe perssoon zou
toegevoegd worden naast de re
eeds bestaannde persoon, komen er dubbels
d
in dde toepassing terecht
orgt uiteraard
d voor problemen!
en dit zo
Let op: IIndien het een arts betreft dient bij voorkeur als type zorgvverlener gekoozen te worden voor
“Externee arts”, omdaat op deze manier
m
geen RIZIV‐numm
mer en bankrekeningnum
mmer dient te
e worden
ingevuld
d. Een e‐maailadres is uiteraard verrplicht. Het ontbreken ervan geeftt aanleiding tot een
specifiekke foutmelding.
Opgelet:
Een zorggverlener diee opgenomen is in het m
multidisciplinair overleg van
v het huid ige zorgplan
n kan niet
toegevoegd worden aan de lijst van personeen met tijdelijk inzagereccht. Het omggekeerde is eveneens
e
delijk inzagerrecht kan nie
et toegevoeg
gd worden a ls deelnemer aan het
geldig: eeen zorgverleener met tijd
multidiscciplinair overleg.

11.4. R
Rubriek “MDO”
“
In deze rrubriek vindtt men het vo
olgende ondeerdeel:
 Multtidisciplinaire overlegmo
omenten ‐‐‐‐ Afdrukken (laatste)

11.4.1

Multidisciplinaire overleggmomente
en

Na een d
druk op de link "Multidissciplinaire ovverlegmome
enten" wordt het scherm
m geopend waarin
w
de
verschillende multid
disciplinaire overlegmom
menten behe
eerd worden
n (zie Figuuur 44). In ditt scherm
momenten opgelijst.
o
Inddien er maar één overleg geregistree rd is gaat he
et scherm
worden alle overlegm
onmiddeellijk open in
n het scherm
m met de geegevens van dit overleg (zie Figuur 447). Bij ieder overleg
hoort eeen aanvrager, een ontva
anger van dee aanvraag en
e een overlegorganisattor. Daarnaast zijn er
algemen
ne gegevens en een lijst van
v deelnem
mers voor dit specifiek overleg.

Figuur 444: open zorgplan: mdo

Na een klik op de datum
d
van een
e overleg wordt het scherm geo
opend met dde gegevenss van het
gekozen multidiscipllinair overlegg (zie Figuur 47). Deze ge
egevens werrden ingevoeerd bij het aanmaken
van het overleg (ziee11.4.1.6Inle
eiding). Indieen de gebruiker voldoen
nde rechten heeft, kunn
nen deze
gegeven
ns aangepast en bewaard
d worden via de knop "Ge
egevens bew
waren". Er zijjn vijf tabbladen. Er is
een tab
bblad “Algem
meen” met de algemeene gegeven
ns van het overlegmom
ment, een tabblad
“Overleggorganisatorr”, een tabblad “Aanvragger”, een tabblad ”Ontvanger aanvrraag” en een
n tabblad
“Deelnemers”. Het scherm
s
opent in het tabbblad “Algeme
een” (zie Figu
uur 53).
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Bij een vverandering in deze tabbladen verscchijnt een kn
nop “Kenbaa
ar maken viaa de brieven
nbus”. Na
drukken en eventueeel aanvullen van het beriicht kunnen de andere deelnemers vvan het overleg op de
hoogte ggebracht doo
or een bericht met als o nderwerp “D
De gegevens van het muultidisciplinair overleg
zijn gewijzigd”.
Er is ook een knop “Gezamenlijke deelnem
merslijst ton
nen”. Als hie
erop gedruktt wordt worden alle
deelnem
mers van alle overlegm
momenten in het zorgplan getoo
ond. De deeelnemers aan een
overlegm
moment kunnen immers verschillen. Deze knop geeft
g
een ove
erzicht.
Indien eeen overleg nog
mende balk onder de
n niet beve
estigd (en beewaard) werd
d verschijnt er een bijkom
tabbladeen waarin beevestigd wordt dat de ooverlegorgan
nisator de on
ntvanger vann de aanvraag is (zie
Figuur 45). Dit is meeestal het ge
eval. Een druuk op de betreffende kno
op vinkt het aanvinkvakjje aan. In
dat gevaal wordt de overlegorgan
o
nisator autom
matisch inge
evuld in het tabblad
t
van de ontvange
er van de
aanvraagg (zie Figuur 46).

Figuur 455: open zorgplan: mdo: ove
erleg niet bevvestigd

Indien dit niet het geeval is wordt de reden hi ervoor aangeduid.
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Figuur 466: open zorgplan: mdo: OO
O is ook ontva nger aanvraa
ag

11.4.1.11

Tabblad “Algemee
en”

Figuur 477: open zorgplan: mdo: algemeen

De datum van het overleg
o
kan hier ingegevven worden (dd/mm/jjjjj). Er is ook een kalenderfunctie
waarin eeen datum kaan gekozen worden.
w
De locattie van het overleg,
o
thuis bij de pati ënt of elderrs, kan bepaa
ald worden door de kno
op aan te
klikken.
Ook de reden van het
h overleg moet
m
door dde zorgbemid
ddelaar en/o
of de overleggorganisatorr bepaald
worden. Er is een uitrolmenu waaruit
w
een rreden kan ge
ekozen word
den. Indien eer geen rede
en uit de
lijst geko
ozen wordt kan
k de rubriek “Andere”” ingevuld worden. Dan verschijnt err een vrij velld waarin
dit gespeecifieerd kan
n worden. De
e lijst van reddenen kan aaangevuld wo
orden door dde helpdesk.
undige bij de
e patiënt aann huis komt kan door
Het aanvvinkvak voorr bevestigingg dat er geenn verpleegku
de zorgb
bemiddelaarr aangevinktt worden in de zeldzam
me gevallen waar dit heet geval is. Het
H RIZIV
aanvaard
dt deze zorgplannen als geldige
g
GDT‐‐zortgplanne
en als dit uitffrukkelijk bevvestigd word
dt.
Het aanvvinkvak voorr de bevestigging dat hett multidisciplinair overleg
g heeft plaattsgevonden wordt in
voorkom
mend geval aangevinkt door de zzorgbemidde
elaar en/of de overlegoorganisator. Als het
zorgplan
n voldoet aaan de GDT‐normen zal het opgeno
omen worde
en in de lijsst van te fa
actureren
zorgplan
nnen van de SEL‐verantw
woordelijke. Als de datum
m van het ovverleg in de toekomst liggt is deze
melding uitgegrijsd. Een overleg in de toekom
mst kan niet plaatsgevon
nden hebbenn.

11.4.1.22

Tabbllad “Overle
egorganisat or”

De overlegorganisattor wordt aa
angeduid bij de aanvraag van een nieuw
n
overleegmoment. Hij
H wordt
e een overeeenkomst affgesloten
gekozen uit een lijsst van zorgvverleners diie met het SEL daartoe
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hebben.
De overrlegorganisator kan ten
n allen tijdde veranderrd worden en voor ieeder overleggmoment
verschillend zijn. Daan moet er een
e andere overlegorgaanisator geko
ozen uit dezzelfde lijst. Deze
D
lijst
wordt op
pgeroepen met
m de knop “Erkende ovverlegorganisator aandu
uiden”. Men heeft de beschikking
over een
n zoekmachin
ne om gerich
ht te zoeken in de lijst.
De lijst met de zoeekresultaten is in het beegin gesorte
eerd op de naam. Maarr de lijst kan anders
gesorteeerd worden door op de
e hoofding vvan de kolom te klikken
n. Men kan dus zo sorteren op
voornaam, naam, woonplaats
w
en organisatiee om de gew
wenste overlegorganisattor gemakke
elijk terug
te vinden in de tabell.
Er wordt eveneens een lijst bijggehouden v an overlegorganisatoren
n waarop dee gebruiker voordien
reeds beeroep deed. De gebruiker kan ieman d uit deze taabel selecterren door de llink ”Aanduiden” (zie
Figuur 488).
mige SEL’s kaan ook de zo
orgbemiddel aar van het zorgplan de
e taak van ooverlegorganisator op
In somm
van de patiëënt in een dergelijke
zich nem
men. Als de woonplaats
w
d
SEL gelegen is wordt ook de keuze
aangebo
oden om de zorgbemidde
z
elaar aan te duiden als zo
orgbemiddelaar. Enkel oonder die voo
orwaarde
verschijn
nt dan de knop “De zorgb
bemiddelaarr aanduiden als overlegorganisator”.

Figuur 488: open zorgplan: mdo: ove
erlegorganisattor

Onderaaan het tabb
blad staat ee
en knop “N
Nieuw overle
eg aanvrage
en”. Middelss deze knop
p kan de
zorgbem
middelaar altijd een nieuw
w overleg aaanvragen aan de overleg
gorganisator van het zorggplan. Bij
druk op deze knop wordt er ee
en bericht ggestuurd naaar de overleg
gorganisatorr met als on
nderwerp
“Aanvraaag voor een nieuw overlleg”. In het bbericht zijn zijn
z de gegevvens van de zzorgbemiddelaar van
het zorggplan opgeno
omen zodat de overlegoorganisator de
d nodige scchikkingen kaan afspreken
n met de
zorgbem
middelaar.
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In het sccherm is er ook een aanvinkvakje w
waarbij de overlegorgan
o
nisator ook dde ontvange
er van de
aanvraagg voor dit ovverlegmome
ent. Als de o ntvanger van de aanvraag reeds aanngeduid werrd, wordt
deze verrvangen.

11.4.1.33

Tabbllad “Aanvra
ager”

De aanvrager van heet zorgplan wordt
w
geregisstreerd bij de
e aanmaak van
v een nieuw
w overlegmo
oment.
De gegevvens ervan worden
w
hier weergegeveen ter informatie (zie Figu
uur 49).

Figuur 499: open zorgplan: mdo: aan
nvrager

Sommigee overlegmo
omenten bin
nnen ouderee zorgplannen hebben ge
een aanvragger. In dat ge
eval blijft
nog altijd
d de mogelijkheid om alssnog een aannvrager aan te duiden (ziie Figuur 50)).

Figuur 500: open zorgplan: mdo: aan
nvrager aanvuullen

De knop
p “Bestaandee gebruiker aanduiden”
a
laaat toe een zorgverlenerr die reeds ggeregistreerd
d is in het
systeem als aanvrageer van dit ovverlegmomennt aan te duiiden.
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De knop
p “Nieuwe aaanmaken en aanduiden” laat toe een
n nog niet ge
eregistreerdee zorgverlener aan te
duiden een een aanvrraag te genereren om eeen account aaan te maken.
De proceedure is volleedig analoogg aan de seleectie voor de
e zorgbemidd
delaar en anddere deelnemers aan
het zorgplan.

11.4.1.44

Tabbllad “Ontvan
nger aanvraaag”

De ontvaanger van dee aanvraag wordt
w
gereg istreerd bij de
d aanvraag van een nieeuw overlegmoment.
De gegevvens ervan worden
w
hier weergegeveen ter informatie (zie Figu
uur 51).

Figuur 511: open zorgplan: mdo: onttvanger van dde aanvraag

nvinkvakje in
n de rubrieek “Overlego
organisator – Ontvangeer van de aanvraag”
Naargelaang het aan
waarbij de overlegorganisator ook
o de ontvaanger van de
e aanvraag iss voor dit ovverlegmome
ent wordt
dit hier weerspiegeld. Als de ontvanger vaan de aanvraaag reeds aa
angeduid weerd, wordt deze
d
dan
vervangeen.
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Figuur 522: open zorgplan: mdo: onttvanger aanvrraag aanvulle
en

De knop
p “Bestaandee gebruiker aanduiden”
a
laaat toe een zorgverlenerr die reeds ggeregistreerd
d is in het
systeem als ontvanger van de aanvraag van ddit overlegm
moment aan te
t duiden (zi e Figuur 52).
De knop
p “Nieuwe aaanmaken en aanduiden” laat toe een
n nog niet ge
eregistreerdee zorgverlener aan te
duiden een een aanvrraag te genereren om eeen account aaan te maken.
De proceedure is volleedig analoogg aan de seleectie voor de
e zorgbemidd
delaar en anddere deelnemers aan
het zorgplan.

11.4.1.55

Tabbllad “Deelne
emers”

Het tabb
blad “Deelneemers” geeft een tabel m
met alle deelnemers aan het gekozenn overlegmom
ment (zie
Figuur 53).
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Figuur 533: open zorgplan: mdo: dee
elnemers

De deeln
nemers uit de
d lijst van het
h overlegm
moment werden geselectteerd vanuitt het zorgtea
am bij de
toevoeging van een nieuw overle
eg. De leden van het zorggteam zijn in
n het groen w
weergegeven
n.
Het vakje “Vergoedb
baar” duidt de
d vergoedbbaarheid volggens de rege
els voor GDTT‐zorgplanne
en. Het is
de veran
ntwoordelijkheid van de zorgbemiddeelaar en/of de
d overlegorrganisator om
m dit te doen
n.
Het vakjje “vergoedb
baar” naast een
e mantelzzorger of vrijjwilliger is niet aanvinkbbaar en is uittgegrijsd.
Aangezieen een mantelzorger off vrijwilliger geen recht heeft op ee
en financiëlee vergoedingg mag dit
toch noo
oit aangevinkkt worden. Zo
Z worden oook potentiële
e vergissinge
en vermedenn.
Ook de o
overlegorgan
nisatoren verkeren in ditt geval. Ze ku
unnen bijgevvoegd wordeen indien ze aanwezig
a
zijn maaar zijn hier niet
n vergoed
dbaar (uitgeggrijsd). Ze worden
w
immers via andeere kanalen vergoed
(SEL). Dee overlegorgganisatoren die
d niet effeectief zorgve
erlener zijn in
n het zorgteeam worden ook niet
opgenom
men in de lijsst van het zo
orgteam in dee afdruk van bijlage 64.
Sommigee zorgverlen
ners nemen niet fysiek ddeel aan hett overleg, maar zijn tochh betrokken met het
zorgplan
n rond een bepaalde
b
pattiënt. Ze kunnnen toegevvoegd worde
en aan het zzorgteam (zie 11.3.2)
rond dee patiënt zo
onder daaro
om te moeeten deelnemen aan een bepaald overleg. Dergelijke
D
zorgverleeners zijn du
us niet aanwezig op het ooverleg en ku
unnen daaro
om niet vergooed worden..
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nk "Verwijdeeren" wordt de geselecteeerde zorgve
erlener uit he
et lijstje verw
wijderd. Dit kan
k enkel
Via de lin
door de zorbemiddeelaar en/of de
e overlegorgganisator.

11.4.1.66

Overlleg toevoeggen

Er kunneen meerderee overlegmom
menten zijn rond de patiënt in de loo
op van het huuidige kalend
derjaar.
Om een nieuw overlleg toe te vo
oegen drukt men op de knop
k
“Overle
eg toevoege n” in het sch
herm van
de multidisciplinairre overlegm
momenten. Er zal een
n nieuw multidisciplinaair overleg worden
toegevoegd met voo
orlopig dezelfde gegevenns (locatie, deelnemers,
d
enz.) als heet laatste ovverleg, en
als datum
m de huidigee datum. Al deze gegeveens kunnen in functie va
an het nieuw
we overleg aangepast
en aanggevuld word
den. Voorale
eer deelnem
mers kunnen toegevoeg
gd worden moeten de
e andere
tabbladeen, zij het voorlopig, inge
evuld wordenn (zie Figuur 54).

Figuur 544: open zorgplan: mdo: nieuw overleg tooevoegen

Na beveestiging en bewaren
b
zal het nieuw
we overleg opgelijst
o
worrden in het startscherm
m van de
multidiscciplinaire ovverlegmomenten en kann in het tab
bblad “Deeln
nemers” eenn verdere aanvulling
en/of aaanpassing van
n de gegeven
ns van het niieuwe overle
egmoment gebeuren (ziee Figuur 55).
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Figuur 555: open zorgplan: mdo: ove
erleg toevoeggen

De leden
n van het zorrgteam zijn ook
o hier in heet groen wee
ergegeven.
De link ““Verwijderen
n” op het ein
nde van de rregel met de
e gegevens van
v een lid vvan het zorgtteam laat
toe dit lid te verwijderen.
De link ““Zorgteamled
den toevoeggen bij het ovverleg” laat toe
t bijkomen
nde leden vaan het zorgte
eam bij te
voegen (zie Figuur 55). In de liijst van de lleden van het
h zorgteam
m kunnen inndividuele te
eamleden
aangevin
nkt worden. Mits de knop “Geselecteeerde zorgve
erleners toevvoegen” worrden deze da
an aan de
lijst van deelnemerss aan het nie
euwe overlegg toegevoeggd. De knop “Dit paneell verbergen”” doet de
lijst verd
dwijnen.
b het overle
eg” laat toe zzorgverleners die niet
De link ““Zorgverleneer (buiten hett zorgteam) toevoegen bij
tot het zzorgteam beh
horen toe te
e voegen (ziee Figuur 56).

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

78

Figuur 566: open zorgplan: mdo: toe
evoegen buiteen zorgteam

De link “Toevoegen” achteraan de lijn mett gegevens van
v de zorgvverlener voeegt deze toe
e aan het
nieuwe overleg. Veermits deze zorgverleneers niet tot het zorgtea
am behorenn zijn ze niet groen
gekleurd
d en is het vaakje teamlid uitgevinkt (zzie Figuur 57).
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Figuur 577: open zorgplan: mdo: toe
evoegen buiteen zorgteam scherm
s

Indien d
de zorgverlen
ner via de zoekmachinee niet gevonden wordt kan
k hij toch toegevoegd
d worden
met in d
de achtergro
ond een aanvraag tot reegistratie in het
h systeem. Deze proceedure is gelijklopend
met op vverschillendee plaatsen va
an het elektrronisch zorgp
plan.
De nieuw
we gegevenss van het nie
euwe overleggmoment wo
orden bewaa
ard door hett drukken op
p de knop
“Gegeveens bewaren”. Er verschijjnt dan een kknop “Kenbaaar maken viia de brievennbus”. Na drukken en
eventueel aanvullen
n van het be
ericht kunne n de andere
e deelnemerrs van het ooverleg op de hoogte
gebrachtt door een bericht met als onderw
werp “De geggevens van het multidissciplinair ove
erleg zijn
gewijzigd
d”.
Door te drukken op de knop “Nieuw overlegg aanvragen
n” in het tabblad “Overleegorganisato
or” wordt
een mail gestuurd naar
n
de overrlegorganisattor met de vraag een nieuw overleeg te organisseren. De
aangedu
uide overlego
organisator wordt
w
dan ggeacht contact op te nem
men met de zorgbemiddelaar om
het nodiige te doen voor
v
de organisatie van eeen nieuw ovverlegmoment in het zorrgplan.

11.4.1.77

Overlleg verwijde
eren

Een overlegmomentt kan door het drukken oop de knop “Overleg verwijderen” uuit de lijst ve
erwijderd
worden. Na bestigin
ng van de vrragen of dit wel gewensst is en of dit overleg weel degelijk niet
n heeft
plaatsgeevonden worrdt het bewu
uste overleg dan verwijderd. Het verrwijderen va n een enig overleg
o
in
een zorggplan is niet mogelijk.
m
In dat geval is dde knop uitgegrijsd en inactief.

11.5. R
Rubriek Evaluatie
E
e
In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Evaluatieschaal zorgbehoeve
z
endheid ‐‐‐‐ Afdrukken
n (laatste)
ukken
 Evaluatieverslag ‐‐‐ Afdru
 Gegeevens IADL ‐‐‐ Gegeve
ens ADL, exteerne factore
en en bilan th
huisomgevin g ‐‐‐ Afdrrukken
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11.5.1

Evalu
uatieschaal zorgbeho
oevendheid
d – Afdruk
kken (laatstte)

11.5.1.11

Schaaal van zorgb
behoevendh
heid keuze van de schaal

Na een d
druk op de liink "Evaluatiieschaal zorggbehoevendheid" wordt een scherm
m geopend waarin het
type van
n schaal voorr de score va
an zorgbeho evendheid kan
k gekozen worden (ziee Figuur 58). Er kan in
het uitro
olmenu geko
ozen worden
n voor de W
Weckx‐schaal, de Katz‐scchaal, de BEEL‐foto en de
e BelRAI.
Voor de BelRAI wordt er verwezzen naar de website van
n de BelRAI die geopendd wordt in een
e eigen
tabblad of venster. Voor
V
de BelR
RAI moet de ggebruiker ee
en geldige log
gin hebben.

Figuur 588: open zorgplan: evaluatie
eschaal zorgbeehoevendheid initieel starrtscherm

Indien er reeds een schaal gebrruikt werd w
wordt de laattst gebruikte
e schaal autoomatisch gekozen en
geopend
d. Dit wordt in
i een help‐vvlak gemeld bovenaan he
et scherm (zie Figuur 59)).

Figuur 599: open zorgplan: evaluatie
eschaal zorgbeehoevendheid help‐vlak

Indien d
de gebruikerr voldoende rechten heeeft (professsionele zorg
gverleners), kan hij/zij gegevens
g
invoeren
n en/of aanp
passen. De score van de verschillend
de schalen wordt
w
autom atisch berekkend. Om
een nieu
uwe schaal aan
a te maken
n kiest men een type schaal. Indien geen schaall gekozen we
erd en er
reeds vrroeger een schaal werd
d gekozen w
wordt de laaatst gebruiktte schaal geebruikt. Eenm
maal een
schaal vvoorligt verschijnt er ee
en knop “Legge schaal affdrukken”. Het
H lege do cument kan
n dan ter
plaatse ingevuld wo
orden en na
adien ingevooerd in de toepassing, of het doccument kan gebruikt
erleg.
worden als kladversiie op het ove

Wanneeer het type scchaal vastligtt wordt de taabel met de criteria en de keuze verdder ingevuld..
m bevindt zicch ook een knnop “Historie
ek”. Deze knop verschijnnt nadat er ee
en schaal
Bovenaaan dit scherm
werd beewaard. Dru
ukken op de
eze knop to ont een popupscherm met de laattste tien op
pgestelde
schalen met vermeld
ding van het type. De linkk “uitgebreid
de historiek”” toont de voolledige histo
oriek met
alle schaalen. Klikken op een van de
d schalen inn de historiek opent de gekozen
g
schaaal.
ding”.
In het sccherm van iedere schaal is er een knoop “Handleid
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Na het invullen van de schaal worden de gegevens bewaard door het drukken op de knop
“Bewaren”. De gegevens van een bewaarde schaal kunnen niet meer aangepast worden en worden
bij het tonen uitgegrijsd.
Door het gebruik van de “+” of “‐“‐vakjes vooraan kunnen de onderdelen van een schaal in‐ en
uitgeklapt worden.

11.5.1.2

Weckx‐schaal

Bij de keuze van de Weckx‐schaal worden alle onderdelen van deze schaal opgelijst (zie Figuur 60)
De gebruiker selecteert per regel de beschrijving die van toepassing is op de patiënt. De score van
het onderdeel (Katz, P, W, M, C) die aan de geselecteerde beschrijving verbonden is, wordt
automatisch in het overeenstemmend vakje bovenaan en onderaan het onderdeel ingevuld. Het
selecteren van een beschrijving kan gebeuren door op de overeenkomstige tekst te klikken of door
de juiste knop aan te klikken.
Aan de hand van de scores links op elke regel wordt automatisch de Katz‐score berekend en worden
de andere criteria (P, W, M, C) automatisch ingevuld. Op basis van deze waarden wordt dan
automatisch het totaal profiel berekend en ingevuld. Dit wordt samen met de tussenscores onderaan
de
tabel getoond.
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Figuur 600: open zorgplan: evaluatie
eschaal zorgbeehoevendheid (Weckx‐sch
haal)
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11.5.1.33

Katz‐sschaal

De Katz‐‐schaal is een
n onderdeel van de Wecckx‐schaal maar kan ook als afzonderrlijke schaal gescoord
worden. Bij de keuzze voor de Katz‐schaal
K
w
wordt enkel dit onderdeel gebruiktt (zie Figuur 61). Het
invullen en bewaren
n van de Katzz‐schaal verlooopt identiek aan de We
eckx‐schaal. EEnkel de uite
eindelijke
scores veerschillen (Katz 1 – 4 i.p.v. 1 ‐ 7)

Figuur 611: open zorgplan: evaluatie
eschaal zorgbeehoevendheid (Katz‐schaa
al)

Bij de K
Katz‐schaal wordt
w
bij he
et bewaren aaangegeven of de Katz‐‐schaal aanl eiding geeftt tot een
verpleeggkundig forfaait A,B,C of niet.
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Dit word
dt bovenaan de schaal ve
ermeld: A, B, C of Geen (zzie Figuur 62
2).

Figuur 622: open zorgplan: Katz‐scha
aal verpleegkuundig forfait

11.5.1.44

BEL‐fo
oto

De BEL‐ffoto is de schaal die ond
dermeer gebbruikt wordt voor de Vlaamse zorgveerzekering (zzie Figuur
63).
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Figuur 633:open zorgplan: evaluatieschaal zorgbeehoevendheid
d (BEL‐foto)

Indien de score bij de BEL‐foto minstens
m
35 bbedraagt kom
mt de patiënt in aanmerkking voor de Vlaamse
zorgverzzekering.
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v de schaa
al en het bew
waren ervan de score minstens 35 bbedraagt versschijnt er
Als na het invullen van
bovenaaan de schaal een meldingg dat dit het ggeval is (zie Figuur 64).

Figuur 644: open zorgplan: Bel‐foto ≥ 35 (Vlaamsee zorgverzeke
ering)

Door op de knop “V
Verwittig” te drukken woordt de ingevvulde schaal als documennt bij de bijlagen van
het zorggplan geplaaatst voor evventueel veerder gebruik (zie Figuu
ur 66). Er kkan ook een
n bericht
gestuurd
d worden naar het zorgte
eam (zie Figuuur 65) met de
d volgende inhoud:

Figuur 655: open zorgplan: Bel‐foto ≥ 35 bericht

De zorgvverlener die verantwoord
delijk is voorr de aanvraag kan dan he
et nodige do en voor de aanvraag.
a
Het is beest ook dezee rubriek op te nemen inn het scherm
m van de sociale en finaanciële voorzzieningen
zodat dee andere zorggverleners de stand van zaken kunne
en volgen.
Het bestand met de BEL‐fo
oto wordt in de bijjlagen gepllaatst met als bestandsnaam
“rpScoreeBelFoto[dagg]_[maand]_
_[jaar].pdf” en met alss bestandsd
datum de ddatum van de BEL‐
fotoschaaal (zie Figuu
ur 66).

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

87

Figuur 666: open zorgplan: bestand Bel‐foto ≥ 35 in bijlage(n)

Bij een sschaal uit dee historiek wordt gemeldd dat de scorre minstens 35 bedraagtt en dat de patiënt
p
in
aanmerkking komt vo
oor de Vlaam
mse zorgverzeekering (zie Figuur
F
67).

Figuur 677: open zorgplan: Bel‐foto ≥ 35 (Vlaamsee zorgverzeke
ering) historie
ek

11.5.1.55

BelRA
AI

De keuzee voor de BeelRAI verwijsst naar de sitte voor verder gevolg (zie Figuur 68)). Hiervoor dient men
een geld
dige login te hebben. De BelRAI worddt geopend in
n een apart tabblad
t
of veenster.

Figuur 688: open zorgplan: evaluatie
eschaal zorgbeehoevendheid (BelRAI)
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11.5.1.66

Historiek

In het sccherm van iedere schaa
al wordt ver meld vanaf welke datum
m de schaal geldt. Er wordt
w
een
historiekk van de schaalen bijgehouden. De daata van de laatste tien worden opgel ijst door hett drukken
op de kknop “Histo
oriek evaluattieschalen” (zie Figuur 69). Bij klikken op eeen datum wordt
w
de
overeenkomstige sch
haal geopend.

Figuur 699: open zorgplan: historiek ‐ evaluatiescchaal zoeken

Vroegeree data kunneen bekeken en opgehaa ld worden middels
m
de lin
nk “uitgebre ide historiekk”. Er kan
een bep
paalde perio
ode opgegeven wordenn waarin moet
m
gezocht worden. W
Wanneer enkel een
begindattum wordt opgegeven worden enkkel zoekresu
ultaten getoo
ond vanaf ddie datum. Wanneer
W
enkel eeen einddatu
um wordt ingegeven w
worden enke
el resultaten
n getoond tot aan die
e datum.
Wanneeer geen datu
um opgegevven wordt, w
worden alle resultaten opgelijst (zi e Figuur 70
0). Na de
datum sttaat vermeld
d om welk tyype schaal heet gaat.
w
doorr gebruik te maken
m
van de kalenderfuunctie.
De data kunnen ook ingevoerd worden
Door hett klikken op een datum wordt
w
de oveereenkomstigge schaal geopend.

Figuur 700: open zorgplan: historiek ‐ uitgebreidee historiek
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11.5.1.7

Bewaren en afdrukken

Na bewaren van een verandering verschijnt de knop “Kenbaar maken via de brievenbus”. Na
eventueel aanvullen van het bericht kunnen de andere deelnemers van het overleg op de hoogte
gebracht door een bericht met als onderwerp "Score zorgbehoevendheid en evaluatieverslag
zelfredzaamheid is gewijzigd".
Indien op de knop “Afdrukken” gedrukt wordt in het scherm zelf van de evaluatieschaal wordt de
geopende evaluatieschaal afgedrukt.
Wanneer in het overzichtscherm van het zorgplan naast de link "Evaluatieschaal zorgbehoevendheid"
op de link "Afdrukken" geklikt wordt, wordt de laatse versie van de evaluatieschaal afgedrukt.
Daartoe wordt er een scherm geopend (zie Figuur 37Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) waarin
kan gekozen worden om het document te openen of om het document op te slaan als een pdf
bestand. Het document kan vervolgens eventueel afgedrukt worden.

11.5.2

Evaluatieverslag ‐ Afdrukken

Na een druk op de link "Evaluatieverslag" wordt een scherm geopend met een overzicht van de
evaluatieverslagen (zie Figuur 71). Links op het scherm wordt de historiek van de scores van de
schalen van zorgbehoevendheid getoond, rechts de historiek van de evaluatieverslagen.
Indien de gebruiker voldoende rechten heeft (professionele zorgverleners) kan hij/zij een
evaluatietekst en de afspraken horend bij het evaluatieverslag invoeren (in de kader onder het
overzicht). De datum wordt standaard ingevuld als de datum van vandaag maar kan aangepast
worden (handmatig of via de kalenderfunctie) Na een druk op de knop "Verslag toevoegen" wordt
het verslag toegevoegd in het overzicht.
Een evaluatieverslag in Word‐formaat kan door knippen en plakken (kopiëren) in de editeervensters
ingebracht worden met behoud van de vormgeving (lay‐out).
De verslagen kunnen gewijzigd of gewist worden.
Na het bewaren van een verandering verschijnt de knop “Wijzigingen kenbaar maken via de
brievenbus”. Na drukken van deze knop en eventueel aanvullen van het bericht kunnen de andere
deelnemers van het overleg op de hoogte gebracht worden door een bericht met als standaard
onderwerp “Er is een evaluatierapport toegevoegd".
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Figuur 711: open zorgplan: evaluatie
everslag

Afdrukken
Wanneeer in het overrzicht naast de
d link "Eval uatieverslag" op de link "Afdrukken"" geklikt word
dt, wordt
er een scherm geopend (zie Figu
uur 37) waarrin kan geko
ozen worden
n om het doccument te openen of
om het d
document op
p te slaan alss een pdf besstand. Het document kan
n vervolgenss eventueel afgedrukt
a
worden.

11.5.3

Gege
evens IAD
DL ‐ Geegevens ADL,
A
exte
erne facttoren en
n bilan
thuisomgeving ‐ Afdrukkeen

11.5.3.11

Gegevvens IADL

Na een druk op de link "Gegeve
ens IADL" woordt een sch
herm geopend waarin d e gegevens i.v.m. de
mene Dagelijkse Levensv errichtingen worden weergegeven (zzie Figuur 72
2). Indien
Instrumeentele Algem
de gebrruiker voldo
oende rechtten heeft (pprofessionelle zorgverle
eners), kan hij/zij de gegevens
g
invoeren
n en/of aanp
passen. De datum
d
van dee laatste aan
npassing wo
ordt in het sccherm verme
eld. Voor
elke stelling moet heet juiste vakje aangeduidd worden (ja, nee, nvt2).

2

nvt = nieet van toepasssing
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Figuur 722: open zorgplan: gegevenss IADL

Na bew
waren van een verandering verschijjnt de knop
p “Kenbaar maken via de brievenbus”. Na
eventueel aanvullen
n van het be
ericht kunne n de andere
e deelnemerrs van het ooverleg op de hoogte
gebrachtt worden.
De knop
p “Handleiding bekijken”” laat toe dee handleidin
ng te raadple
egen. Deze hhandleiding wordt in
een aparrt tabblad off venster geo
opend.

11.5.3.22

Gegevvens ADL, externe
e
facttoren en bilan thuisom
mgeving

Na een d
druk op de link "Gegevens ADL, exteerne factoren
n en bilan th
huisomgevingg" wordt een scherm
geopend
d waarin de gegevens worden
w
weerggegeven (zie
e Figuur 73). Indien de gebruiker vo
oldoende
rechten heeft (profe
essionele zo
orgverleners)), kan hij/zij de gegeven
ns invoeren en/of aanpa
assen. De
datum vvan de laatstte aanpassin
ng wordt in het scherm vermeld. Voor elke steelling moet het
h juiste
vakje aangeduid worrden (ja, nee
e, nvt).

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

92

Figuur 733: open zorgplan: gegevenss ADL, externee factoren en
n bilan thuisom
mgeving

Na bewaaren van een
n veranderingg verschijnt dde knop “Kenbaar maken via de brieevenbus”. Na
a drukken
en eventtueel aanvulllen van het bericht kunnnen de ande
ere deelneme
ers van het ooverleg op de hoogte
gebrachtt worden.
De knop
p “Handleiding bekijken”” laat toe dee handleidin
ng te raadple
egen. Deze hhandleiding wordt in
een aparrt tabblad off venster geo
opend.

11.5.3.33

Afdru
ukken

Wanneeer in het overrzicht naast de link "Geggevens IADL" en de link " Gegevens A
ADL, externe factoren
en bilan thuisomgevving" op de link "Afdrukkken" gekliktt wordt, wo
ordt er een sscherm geop
pend (zie
w
om hhet documen
nt te openen of om het ddocument op
p te slaan
Figuur 37) waarin kaan gekozen worden
als een p
pdf bestand. Het document kan vervvolgens geop
pend en afgedrukt wordeen.
Zowel dee gegevens IADL als de gegevens ADLL, externe factoren en bilan thuisomggeving word
den in het
rapport opgelijst (ind
dien deze gegevens reedds in de toepassing aange
evuld werdenn).
Indien d
de gegevens nog niet in
ngevuld werdden, worden
n er lege do
ocumenten afgedrukt. Het lege
document kan dan ter plaatse
e ingevuld w
worden en nadien ingevoerd in dee toepassingg, of het
document kan gebru
uikt worden als
a kladversi e op het ove
erleg.

11.6. EEvaluatie
everslag
Na een druk op de link "Evalua
atieverslag" wordt een scherm geopend met eeen overzich
ht van de
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evaluatieeverslagen (zie
(
Figuur 74).
7 Links opp het scherm
m wordt de historiek vaan de scores van de
schalen vvan zorgbehoevendheid getoond, reechts de histo
oriek van de evaluatieverrslagen.
Indien d
de gebruikeer voldoend
de rechten heeft (pro
ofessionele zorgverleneers) kan hijj/zij een
evaluatieetekst en de afspraken horend bij het evaluatieverslag in
nvoeren (in de kader onder het
maar kan aangepast
overzicht). De datum wordt sta
andaard inggevuld als de
e datum van vandaag m
alenderfuncttie) Na een druk op de knop "Verslaag toevoegen" wordt
worden (handmatig of via de ka
het verslag toegevoeegd in het ovverzicht.
Een evalluatieverslagg in Word‐formaat kan ddoor knippen
n en plakken (kopiëren) iin de editeervensters
ingebraccht worden met
m behoud van de vorm
mgeving (lay‐out).
De verslaagen kunnen
n gewijzigd of
o gewist worrden.
Na het bewaren vaan een vera
andering veerschijnt de knop “Wijzzigingen kennbaar maken via de
brievenb
bus”. Na dru
ukken van de
eze knop en eventueel aanvullen
a
va
an het berichht kunnen de andere
deelnem
mers van hett overleg op
p de hoogtee gebracht worden
w
doorr een berichht met als standaard
onderweerp “Er is een
n evaluatiera
apport toegeevoegd".

Figuur 744: open zorgplan: evaluatie
everslag

Afdrukken
Wanneeer in het overrzicht naast de
d link "Eval uatieverslag" op de link "Afdrukken"" geklikt word
dt, wordt
er een sscherm geop
pend (zieFigu
uur 37) waarrin kan gekozen worden om het doccument te openen of
om het d
document op
p te slaan alss een pdf besstand. Het document kan
n vervolgenss eventueel afgedrukt
a
worden.
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11.7. R
Rubriek Planning
P
g
In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Geplande zorg ‐‐‐ Taakafsspraken ‐‐‐ Afdrukken
n

11.7.1

Geplaande zorg

ande zorg" w
wordt een scherm
s
geop
pend met eeen overzicht van de
Na een druk op dee link "Gepla
geplandee zorgactiviteiten (zie Figguur 75)

Figuur 755: open zorgplan: geplande
e zorg

Indien de gebruiker voldoende rechten heeeft (zorgverle
eners), kan hij/zij
h
een zoorgactiviteit invoeren
via de lin
nk "Klik hier om een nieuw item toee te voegen".. Er wordt een
e nieuwe rregel toegevoegd (zie
Figuur 776) waarin de dag, hett beginuur en eventueel het einduur van dee zorgactiviteit moet
ingevoerrd worden, de
d betrokken
n zorgverleneer, en een be
eschrijving va
an de geplannde zorg.

Figuur 766: open zorgplan: geplande
e zorg invoer

e zorgactiiviteit kan d eze gewijziggd worden. De
D oorspronnkelijke gege
evens zijn
Door te klikken op een
dan vooraf ingevuld.. De gegeven
ns van een zoorgactiviteit kunnen gew
wijzigd of woorden via de knoppen
"Wijzig" en "Wissen
n" achteraan de regel. Een wijziging kan be
ewaard of ggeannuleerd worden
(knoppen "Bewaar" en "Annuleren").
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n (vb. op maa
andag, woennsdag en vrijd
dag komt
Het is mogelijk verscchillende daggen tegelijk tte selecteren
de verpleegkundige langs).
Men kan
n met de ctrl‐toets verscchillende daggen tegelijk aanduiden
a
waarop
w
de zoorg van toep
passing is.
Men kan
n daarnaast “Alle
“
weekda
agen” of “Allle werkdagen
n” aanduiden.
De mogelijkheid bestaat om te
e kiezen vooor een weke
elijks of twe
eewekelijks ((week A en week B)
schema omdat somm
mige dienste
en maar tweeewekelijks pllaatsvinden.
Bij de ovvergang van wekelijks na
aar tweewekkelijks wordtt het voorafbestaande s chema gedu
upliceerd.
Bij de ovvergang van een tweewe
ekelijks schem
ma naar een wekelijks moet één van beide weeksschema’s
gekozen worden.
Bij het tw
weewekelijkse schema kan men kiezeen welke we
eek op het sccherm getoo nd wordt.
d worden dooor te klikken
n op het sluit‐icoontje (krruis).
Een zorggactiviteit kan verwijderd
Na het bewaren vaan een vera
andering veerschijnt de knop “Wijzzigingen kennbaar maken via de
brievenb
bus”. Na dru
ukken van de
eze knop en eventueel aanvullen
a
va
an het berichht kunnen de andere
deelnem
mers van hett overleg op
p de hoogtee gebracht worden
w
doorr een berichht met als standaard
onderweerp “Gepland
de zorg is gew
wijzigd ".
Afdrukken
Wanneeer in het overzicht naasst de link "G
Geplande zo
org" en de link "Taakaffspraken" op
p de link
"Afdrukkken" geklikt wordt, word
dt er een schherm geopen
nd (zieFiguurr 37) waarin kan gekozen
n worden
om het d
document tee openen of om
o het docuument op te slaan als een
n pdf bestan d. Het docum
ment kan
vervolgeens eventueeel afgedrukt worden.
w
Indien d
de gegevenss nog niet in
ngevuld werrden, worde
en er lege documenten
d
afgedrukt. Het lege
document kan dan ter plaatse
e ingevuld w
worden en nadien ingevoerd in dee toepassingg, of het
document kan gebru
uikt worden als
a kladversi e op het ove
erleg.
Zowel dee gegevens i.v.m.
i
de gep
plande zorgaactiviteiten als
a de gemaa
akte taakafsppraken word
den in de
afdruk o
opgelijst (indiien deze geggevens reedss in de toepassing aangevvuld werden)).

11.7.2

Taakaafspraken

afspraken" w
wordt een scherm
s
geop
pend met eeen overzicht van de
Na een druk op dee link "Taaka
gemaaktte taakafspraaken (zie Figu
uur 77).

Figuur 777: open zorgplan: taakafsprraken

de gebruiker voldoende rechten heeeft (zorgverle
eners), kan hij/zij
h
een taaakafspraak invoeren
Indien d
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via de lin
nk "Klik hier om een nieu
uwe taakafsppraak toe te voegen"
v
(zie Figuur 78).

Figuur 788: open zorgplan: taakafsprraken invoer

Er wordtt een nieuwe regel toeggevoegd waaarin de besch
hrijving van de taakafsp raak moet in
ngevoerd
worden. De dag en het
h uur van de taakafsprraak worden
n automatisch ingesteld oop de dag en
n het uur
waarop de taakafsprraak wordt ingevoerd in de toepassing. Deze velden kunnenn gewijzigd worden
w
in
de werkeelijke dag en
n het werkelijke uur waarrop de taakaafspraak plaa
atsvindt.
De gegevens van eeen taakafspra
aak kunnen ggewijzigd off verwijderd worden via de knoppen
n "Wijzig"
en "Wisssen" achterraan de reggel. Een wijzziging kan bewaard
b
of geannuleerrd worden (knoppen
(
"Bewaarr" en "Annuleeren").
Na het bewaren vaan een vera
andering veerschijnt de knop “Wijzzigingen kennbaar maken via de
brievenb
bus”. Na dru
ukken van de
eze knop en eventueel aanvullen
a
va
an het berichht kunnen de andere
deelnem
mers van hett overleg op
p de hoogtee gebracht worden
w
doorr een berichht met als standaard
onderweerp “De taakkafspraken zijjn gewijzigd ".

11.7.3

Afdru
ukken

Geplande zo
org" en de link "Taakaffspraken" op
p de link
Wanneeer in het overzicht naasst de link "G
"Afdrukkken" geklikt wordt, word
den zowel dee gegevens i..v.m. de geplande zorg aals de gegeve
ens i.v.m.
de taakaafspraken uittgelijst (zie 11.7.1 Geplannde zorg).

11.8. R
Rubriek “Medica
“
atie”
In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Med
dicatieschem
ma ‐‐‐ Afdrrukken

11.8.1

Mediicatieschem
ma

Na een druk op de link "Medica
atieschema" wordt een scherm geopend met e en overzichtt van het
medicatieschema (zzie Figuur 79).
7
In de ttoekomst zaal het e‐zorgplan gebrruik maken van het
medicatieschema aaangeboden door
d
Vitalink (eerstelijnskkluis). Dit onderdeel zal ggeïntegreerd
d worden
in de Vittalink‐omgevving.
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Figuur 799: open zorgplan: medicatieschema ‐ huuidige versie

Indien d
de gebruikerr voldoende rechten heeeft (zorgverlleners hebben enkel leeesrechten, artsen
a
en
apothekkers hebben ook schrijfre
echten), kan hij/zij een nieuwe regel invoeren viaa de link "Klikk hier om
een nieu
uw item toe te voegen".. Er wordt eeen nieuwe regel
r
toegevoegd waarinn de volgend
de velden
moeten ingevoerd worden:
w
naam
m van het geeneesmiddel,, eenheid (ke
euzelijst), doosering (voorr, met, na
het ontb
bijt; 10u; voo
or, met, na het
h middagm
maal; 16u; voor, met, na
a het avondm
maal; bij hett slapen),
opmerkingen.
De gegeevens van een regel kunnen gewijzzigd of verw
wijderd word
den via de kknoppen "W
Wijzig" en
"Wissen" achteraan de regel. Ee
en wijziging kkan bewaard
d of geannule
eerd wordenn (knoppen "Bewaar"
"
en "Annuleren").
Er dient gebruik gem
maakt te worrden van eenn 'geheel gettal' (vb. 5) off van een 'koomma‐getal' (vb. 0,5).
Aanduidingen met teekens, letters of breukenn werkt niet.
Een algeemene opmeerking i.v.m. het medicatiieschema kan onderaan in het kaderr ingevoerd worden.
w
n aan de huissarts om ook bepaalde andere
a
zorgvverleners schrijfrecht
De mogeelijkheid wordt geboden
te verlen
nen. Dit wordt overgelaten aan de beeoordeling van
v de huisarrts. Indien daan bv. een psychiater
toegevoegd wordt aan het ovverleg heeft de huisarts de mogellijkheid schrrijfrechten aan
a
deze
psychiatter toe te kennen. De hu
uisarts kan deeze machtiging te allen tijde
t
intrekkken. De schrijfrechten
vervallen
n uiteraard ook
o als de psychiater uit het overleg verwijderd
v
wordt.
w
Dit zou o
ook kunnen gelden
g
voor een bijkomeende, uiteraaard niet vergoedbare, hu isarts (bv. fa
amilie).
Hetzelfd
de probleem stelt zich biij de tijdelijkke toegang van
v een exte
erne arts. Oook hier zou hetzelfde
h
systeem kunnen toeegepast word
den. De schriijfrechten ve
ervallen natu
uurlijk ook hiier na het be
eëindigen
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van de schrijfrechten
n en/of van de
d tijdelijke ttoegang.
Daartoe worden dezze opgelijst met
m de verm
melding van het type zorgverlener. O
Ook de perso
onen met
tijdelijkee toegang worden
w
opge
elijst. Enkel artsen (huissarts, psychiater, tandarrts, externe arts) en
thuisverpleegkundiggen worden opgelijst.
o
Al deze p
potentiële vo
oorschrijverss moeten uitteraard niet aanwezig zijjn op een ovverleg om schrijfrecht
te krijgen.
Onderaaan worden de
d leden van
n het zorgteeam opgelijsst die potenttieel in aanm
merking kom
men voor
dergelijkke delegatie met vermeld
ding van het type zorgve
erlener. Het schrijfrecht
s
i s immers be
eperkt tot
bepaaldee types zorggverleners om medico‐leegale redene
en. Ook de personen m
met tijdelijke toegang
worden hierin opgen
nomen.
Enkel arttsen (huisartts, psychiater, tandarts, eexterne arts)) en thuisverpleegkundiggen worden opgelijst.
o
n naam staatt een aanvinkvak waarm
mee de delegaatie kan aang
gegeven worrden.
Voor hun
Het is du
uidelijk dat een
e verpleeggkundige enkkel schrijfreccht heeft onder de veranntwoordelijkkheid van
de huisaarts.
In een laater stadium zal dit onderdeel geïnteggreerd word
den in de Vita
alink‐omgeviing.
De vijf meest recen
nte medicattieschema's worden op het scherm
m getoond een kunnen geopend
worden door op de datum te klikken. Medicatiesschema's uiit het verleeden kunne
en enkel
geraadpleegd wordeen. Het huid
dige medicaatieschema kan
k aangepa
ast worden indien de gebruiker
g
voldoend
de rechten heeft
h
(zie Figuur 79).
Door op de link "uitggebreide histtoriek..." te kklikken word
dt een zoeksccherm geopeend (zie Figuur 80). Er
kan een begindatum
m en einddattum opgegevven worden.. Na een dru
uk op de knoop "Zoeken", worden
de zoekkresultaten weergegeven. Door opp een welbe
epaalde linkk datum te klikken, wordt
w
het
geselecteerde mediccatieschema geopend.
Er kan biij het ingeven van de datta gebruik geemaakt word
den van de kalenderfuncttie.

Figuur 800: open zorgplan: medicatieschema zoekken

Na het bewaren vaan een vera
andering veerschijnt de knop “Wijzzigingen kennbaar maken via de
brievenb
bus”. Na dru
ukken van de
eze knop en eventueel aanvullen
a
va
an het berichht kunnen de andere
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deelnemers van het overleg op de hoogte gebracht worden door een bericht met als standaard
onderwerp “Medicatieschema is gewijzigd ".

11.8.2

Afdrukken

Wanneer in het overzicht naast de link "Medicatieschema" op de link "Afdrukken" geklikt wordt,
wordt er een scherm geopend (zieFiguur 37) waarin kan gekozen worden om het document te
openen of om het document op te slaan als een pdf bestand. Het document kan vervolgens
eventueel afgedrukt worden.
Indien de gegevens nog niet ingevuld werden, worden er lege documenten afgedrukt. Het lege
document kan dan ter plaatse ingevuld worden en nadien ingevoerd in de toepassing, of het
document kan gebruikt worden als kladversie op het overleg.
OP dit ogenblik hebben enkel de huisarts en de apotheker de nodige rechten om het
medicatieschema aan te passen (schrijfrechten). Het kan echter door alle deelnemers aan een
zorgplan ingekeken worden (leesrechten).

11.8.3

Vitalink

Tekst skydrive netbook

11.9. Rubriek “Media en informatie”
In deze rubriek vindt men de volgende onderdelen:
 Brievenbus ‐‐‐ Afdrukken
 Bijlage(n) ‐‐‐ Afdrukken
 Strikt medische informatie ‐‐‐ Afdrukken
 Blad bereikbaarheid ‐‐‐ Afdrukken
 Sociale en financiële voorzieningen ‐‐‐ Afdrukken

11.9.1

Brievenbus

De brievenbusfunctie kan gebruikt worden om berichten tussen deelnemers aan een zorgplan te
versturen. Wanneer zo'n bericht verstuurd wordt, dan zal de ontvanger van dit bericht in eerste
instantie een gewone mail in zijn gewone mailprogramma ontvangen (zie Figuur 81). In deze mail
staat er een link. Wanneer op die link geklikt wordt, komt men na aanmelding (eID of token) in de
toepassing e‐zorgplan terecht en kan men het bericht lezen. Op die manier wordt er vermeden dat er
onbeschermde informatie over het internet wordt doorgegeven.
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Figuur 811: open zorgplan: brievenb
bus: melding vvan een nieuw
w bericht (mailprogramma ).

Om dit ssysteem goed te laten functioneren iis het natuurrlijk uitermatte belangrijkk dat het systteem het
correctee e‐mailadress van de geb
bruikers kennt. Het is de verantwoorrdelijkheid vaan de gebru
uikers om
hun mailadres aan tee passen indien dit nodigg is (zie 8.2 Mijn
M gegevens)
Na een druk op de link "Brie
evenbus" woordt een sccherm geope
end met eeen overzichtt van de
verstuurrde berichten
n (zie Figuur 82). De gebrruiker krijgt enkel die berichten te zieen waarvoorr hij/zij in
het "Fro
om:"‐, "to:"‐ of "cc:"‐veld
d staat. Het ddetail van ee
en bericht ka
an geopend worden na een druk
op de lin
nk "Details" op
o het einde van een reggel.

Figuur 822: open zorgplan: brievenb
bus

peningsscherm worden de
d laatste 155 berichten van
v het huid
dige kalenderrjaar opgelijsst. Indien
In het op
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er minder dan 15 berichten in het huidige kalenderjaar zijn worden deze aangevuld met de laatste
berichten uit het vorige kalenderjaar.
In het scherm “Brievenbus” worden dan enkel de berichten getoond waar de gebruiker leesrechten
op heeft, ook de “privé” berichten. Deze “privé” berichten kunnen alleen door deze personen
gelezen worden en zijn niet zichtbaar voor de andere deelnemers binnen het zorgenplan.
Dus in principe blijven alle berichten leesbaar door iedereen. De als “privé” aangemerkte berichten
verschijnen enkel in de schermlijsten van diegene die ermee te maken hebben. Deze berichten zijn in
de lijst aangeduid met een icoontje in de vorm van een slotje.
In het uitgeprinte rapport via de link in het overzichtsscherm van het zorgplan verschijnen de
berichten, die door het slot‐icoontje aangeduid zijn als privé, dus niet in de lijst. Het uitgeprinte
rapport is immers bedoeld om eventueel bij de patiënt te laten of om te gebruiken voor de inspectie.
Er is in het scherm met het overzicht van de brievenbus een knop “Druk de privé berichten af”.
Daarmee drukt de zorgverlener, na bevestiging, uitsluitend zijn privé berichten af via een apart pdf‐
bestand. In de afgedrukte lijst zullen enkel de als privé gemerkte (slot‐icoontje) berichten
voorkomen.
Bij het opstellen en versturen van een bericht via de brievenbus is er een omslag‐icoontje dat dienst
doet als leesbevestiging. Als het icoontje geopend is, weet men dat dit bericht door de bestemmeling
bekeken is. Hierbij past de gebruikelijke waarschuwing dat de leesbevestiging enkel betekent dat het
bericht op het scherm van de ontvanger getoond werd. Of het bericht effectief gelezen is een andere
zaak.
Indien de gebruiker voldoende rechten heeft (zorgverleners), wordt na een druk op de link "Nieuw
bericht" (onderaan het scherm) een nieuw scherm geopend waarin een nieuw bericht kan
aangemaakt worden (zie Figuur 83).
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Figuur 833: open zorgplan: brievenb
bus ‐ nieuw beericht

In het kaader "Overziicht betrokkenen bij dit zorgplan" worden
w
alle personen
p
uittgelijst die betrokken
b
zijn bij h
het zorgplan
n en die toe
egang hebbeen tot het elektronisch zorgplan. IIndien één van
v deze
personen het berich
ht moet krijgen, kan dezee persoon ge
eselecteerd worden en vvia de pijltje
es "to:>>"
of "cc:>>>" in het ju
uiste veld ge
eplaatst worrden. De persoon kan eventueel
e
teerug in het overzicht
geplaatsst worden viaa één van de "<<"‐pijltjess.
mogelijk om meer dan één
é persoonn tegelijk te
e selecteren door de Cttrl‐toets inge
edrukt te
Het is m
houden en daarna met
m de muis de verschilleende person
nen aan te kllikken. Vervoolgens dient er op de
knop to:>> of cc:>> geklikt
g
te wo
orden.
In het veeld "Onderw
werp" moet het
h onderweerp ingegeven worden. In
n de kader ""Bericht" kan
n dan het
eigenlijkke bericht inggevoerd worden.
Het bericht wordt veerstuurd naa
ar de person en in het "TO
O"‐ en het "C
CC"‐veld na een druk op
p de knop
"Bericht versturen". Het bericht wordt eveneeens toegevo
oegd aan hett overzicht inn de brievenbus.
In het kader van heet elektronische zorgplann is de moggelijkheid van strikt privvé‐berichten voorzien
door dee leesrechten
n bij bepaalde berichteen te beperken tot enkkel de besteemmelingen van het
bericht. Bij het opsteellen en/of versturen
v
va n het berich
ht staat er da
aarom onderraan een aan
nvinkvak.
Dit vak sstaat default niet aange
evinkt. Bij aaanvinken ech
hter wordt het
h bericht ggemerkt als privé en
verschijn
nt het niet in
n de “openba
are” brievenbbus.
Afdrukken
Wanneeer in het overzicht naast de link "Brieevenbus" op
p de link "Afd
drukken" ge klikt wordt, wordt er
een scheerm geopend
d (zie Figuur 37) waarin kan gekozen
n worden om
m het docum
ment te openen of om
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het docu
ument op tee slaan als een pdf bestaand. Het document kan vervolgens eventueel afgedrukt
a
worden.
Indien eer nog geen berichten zijn, wordt err een leeg document afg
gedrukt. Hett lege docum
ment kan
dan ter p
plaatse ingevvuld worden en nadien inngevoerd in de toepassin
ng.

11.9.2

Bijlagge(n)

Deelnem
mers aan een
n zorgplan kunnen bijlaggen toevoege
en aan hun zorgplannenn (bvb. Excel‐, Word‐,
pdf‐besttanden e.d.).
Om een bijlage toe te voegen kan men het pad en de naam
n
van he
et bestand reechtstreeks invoeren
maar is er ook de mogelijkheid
d om te kunnnen bladeren om het bestand in te voeren. Naast de
bestandssnaam kan een
e omschrijving van hett bestand inggegeven worden (zie Figuuur 84).

Figuur 844: open zorgplan beheer va
an bijlagen

Indien er bijlagen zijjn wordt een
n tabel getooond met de naam, de omschrijving
o
g, de zorgverrlener die
het besttand ingevoeerd heeft, de
e grootte vaan het bestand en de datum van invvoer. Deze gegevens
g
hunnen aangepast worden.
w
De bijlaggen kunnen gedownload
g
(
kruisje
e). Het formaaat van de be
estanden
en verwijdeerd worden (rood
is vrij. Het is de veraantwoordelijjkheid van d e gebruiker om de nodig
ge software te installere
en om de
bestandeen te kunnen
n openen.
Na drukkken van de knop
k
“Wijzigingen kenbaaar maken via de brieven
nbus” en eveentueel aanvullen van
het bericcht kunnen de andere deelnemers
d
vvan het overleg op de hoogte
h
gebraacht worden
n van een
verandering door eeen bericht me
et als standaaard onderwe
erp “Bijlage(n) zijn verannderd ".
Bij afwezzigheid van enige
e
bijlage wordt dit geemeld.
De lijst vvan de bijlagen kan afzon
nderlijk afgeddrukt worde
en via de linkk in het overzzichtsscherm
m van het
zorgplan
n maar ook bij het afdrukken van het volledige zorgplan wordt de lijst van de bijlagen
afgedrukkt.
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11.9.3

Strikt medische informatie

De patiënt heeft in het kader van de regelgeving over de patiëntenrechten in principe inzage in zijn
volledige zorgplan. Dit is de reden waarom de patiënt leesrechten heeft op de meeste onderdelen
van zijn zorgplan.
Er mogen echter wel persoonlijke nota’s bewaard worden van de zorgverleners die niet ter inzage
zijn van iedereen. Ook als het om derden gaat moet de informatie niet vrijgegeven worden. Het
onderdeel “Strikt medische informatie” is een mogelijke oplossing voor dit soms prangende
probleem (bvb. niet formeel psychiatrische of intrafamiliale problematiek). Dit is ook een begin van
toepassing van het principe van gradering in de confidentialiteit van medische gegevens waarover
veel te doen is in de medische IT. Dit is een evolutief onderwerp en zal waarschijnlijk latere
aanpassingen vergen in functie van algemeen aanvaarde beginselen of van officiële regelgeving.
Daarom is er binnen het e‐zorgplan een apart onderdeel voorzien waarbij informatie, die binnen het
kader past van de strikt medische persoonlijke nota’s, kan genoteerd worden. Het is voorlopig enkel
de huisarts, en hij/zij alleen, die uit de lijst van deelnemers aan het overleg kan aanduiden voor wie
deze informatie toegankelijk is. De naam van het scherm (zie Figuur 85) is voorlopig “Strikt medische
informatie” maar vermits er ook andere “gevoelige informatie” bestaat is de benaming misschien te
restrictief. Hij kan dus later eventueel nog aangepast worden als er een beter voorstel is.
De link verschijnt enkel in het scherm van de huisarts en bij de zorgverleners die expliciet door de
huisarts geadresseerd worden.
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Figuur 855: open zorgplan: strikt me
edische inform
matie

g
op eeen hierarchiische manierr om duidelijjk te maken hoe een
De oplijssting van de berichten gebeurt
discussiee verloopt. Ook
O in de evventuele pappieren afdrukk via de link in het overzzichtsscherm
m van het
zorgplan
n wordt dezee structuur ovvergenomenn.
Als op de knop “Voeeg nieuwe in
nformatie toee” geklikt wo
ordt komt men
m in het sccherm voor de
d invoer
van de informatie (zzie Figuur 86
6). Dit scherm
m is opgebouwd uit drie
e kolommen waarbij in de
d eerste
kolom automatisch de
d systeemd
datum wordtt ingevuld, in
n de tweede kolom autom
matisch de naam
n
van
de perso
oon die het scherm geop
pend heeft een in de derrde kolom de
e informatiee die de gebrruiker via
een invulveld kan inbrengen De huisartss moet per item aange
even welke zorgverleners deze
informattie mogen in
nzien en dus een lees‐ enn schrijfrechtt krijgen in verband met deze iinform
matie. Dit
gebeurt door per iteem de juiste
e vakjes vooor de namen
n van de besstemmelingeen aan te vinken. De
informattie kan achteeraf nog afge
edrukt of beeantwoord worden
w
door diegenen di e rechten he
ebben op
de informatie. Verw
wijderden van
n berichten kan voorlop
pig enkel doo
or de veranttwoordelijke
e huisarts
gebeuren.
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Figuur 866: open zorgplan: strikt me
edische inform
matie – keuze correspondent

m, wordt er via de brievvenbus (zie paragraaf 111.9.1) een privé
p
mail
Bij iederre wijziging in dit scherm
verstuurrd maar alleeen naar de personen
p
diee leesrechten hebben op
p dit bewustte item in diit scherm
(aanvinkkvakjes). Dezze berichten verschijnen dan ook als privé berichten in het ovverzicht (scherm) van
de brievvenbus van de zorgverleners. Zij w
worden dan ook niet op
pgenomen iin de afdrukk van de
“openbaare” brievenb
bus. Er moett minstens ééén vakje aangevinkt worden.
De zorgvverleners kriijgen in hun overzichtsm
menu van he
et zorgplan dit
d onderdeeel enkel te ziien als er
effectieff informatie voor hen be
estemd in ditt onderdeel aanwezig is. Een willekeeurige deelne
emer aan
het overrleg krijgt dus niet altijd deze
d
link te zzien.
e lijst opgeno
omen en ku nnen dus aa
angevinkt
Ook de zzorgverlenerrs met tijdelijk inzagereccht zijn in de
worden.

11.9.4

Blad bereikbaarheid

Na een d
druk op de link "Blad be
ereikbaarheidd" wordt een
n scherm geopend met eeen overzich
ht van de
personen die betrokken zijn bij het
h zorgplan (zie Figuur 87).
8
Bovenaaan het scherm staat een waarschuw ing dat men
n voor "gevoelige" (mediische) gegevens liefst
geen gew
wone e‐mail gebruikt maar
m
wel het beveiligde berichtensys
b
steem binne n het e‐zorggplan van
de patiënt.
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Figuur 877:open zorgplan: blad bere
eikbaarheid

De deeln
nemers aan het
h multidiscciplinair overrleg en de pe
ersonen mett tijdelijk inzaagerecht worden hier
standaarrd opgelijst. De basisgeggevens van deze person
nen kunnen hier niet aaangepast wo
orden. De
personen kunnen oo
ok niet verwijderd wordeen van het blad
b
bereikba
aarheid. Er kkunnen wel gegevens
g
b uren van bereikbaa rheid, raadp
plegingsuren enz. Dit kann gebeuren via
v de link
bijgevoeegd worden bvb.
“Bewerkken” achteraan de regel (zie
( Figuur 888).

Figuur 888: open zorgplan: blad bere
eikbaarheid ‐ contactperso
oon bewerken
n

De lijst kkan aangevuld worden via de link "K lik hier om een
e contactp
persoon toe te voegen". Er wordt
een legee rij toegevo
oegd aan hett overzicht (zzie Figuur 89
9). De volgende gegevenns kunnen in
ngevoerd
worden:: omschrijvin
ng, naam, organisatie, teelefoon e.d., GSM, email,, bereikbaarhheid. Na een
n druk op
"Opslaan
n" wordt de ingevoerde persoon aann het overziccht toegevoe
egd. De persoonen in het overzicht
worden alfabetisch opgelijst. Ee
en persoon die op deze
e manier toe
egevoegd w
werd, kan be
ewerkt of
verwijdeerd worden via
v de knoppen "Bewerkeen" en "Verw
wijderen" op het einde vaan een regell.

Figuur 899:open zorgplan: blad bere
eikbaarheid ‐ ccontactpersoo
on toevoegen
n

k
“Wijzigingen kenbaaar maken via de brieven
nbus” en eveentueel aanvullen van
Na drukkken van de knop
het bericcht kunnen de andere deelnemers
d
vvan het overleg op de hoogte
h
gebraacht worden
n van een
verandering door eeen bericht me
et als standaaard onderwe
erp “Blad bereikbaarheidd is gewijzigd
d".
Afdrukken
Wanneeer in het oveerzicht naast de link "Blaad bereikbaaarheid" op de
e link "Afdruukken" geklikkt wordt,
wordt eer een scherrm geopend (zieFiguur 37) waarin kan gekozen worden oom het docu
ument te
openen of om het document op te slaann als een pdf bestand. Het docum
ment kan ve
ervolgens
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eventueel afgedrukt worden.

11.9.5

Sociaale en finan
nciële voorrzieningen
n

Dit is eeen tabel mett een oplijsting van moggelijke socialle en financiële voorzienningen en te
egemoet‐
komingeen waarop dee patiënt reccht heeft of zzou kunnen hebben.
h
Vanuit h
het scherm kunnen
k
ook de rechtenvverkenner (w
www.rechtenverkenner..be) en/of de sociale
kaart (w
www.desociaalekaart.be) geraadpleeggd worden. Deze sites openen
o
in eeen apart ta
abblad of
venster.
De lijst zelf van hett document wordt beheeerd door de
d helpdesk van het e‐zzorgplan zoa
als bij de
nuttige links.
Er is eeen onderverd
deling per rubriek
r
bvb.. hulpmiddelen, sociale voordelen, tegemoetko
omingen,
gemeentte, provinciee ... (zie Figuu
ur 90)

Figuur 900:open zorgplan checklist van
v sociale enn financiële vo
oorzieningen

ubriek is ond
derverdeeld in een aantaal items. Aan de voorafb
bepaalde lijsst van items in iedere
Iedere ru
rubriek kkunnen er items bijgevoegd worden in een vrij veld
v
onder de rubriek “O
Overige”. Ind
dien in de
rubriek “Overige” een
e
nieuw item wordt toegevoegd
d en bewaard, wordt dde helpdesk van het
e‐zorgplan op de hoogte gebracht van de to evoeging. Na beoordelin
ng kan dit nieeuwe item eventueel
e
toegevoegd worden aan de vaste lijst zodat het ter bescchikking staat in alle zorggplannen. De
e items in
de rubrieek “Overige”” kunnen doo
or het klikke n op het rod
de kruisje ach
hteraan verw
wijderd word
den.
Eerst is eer een kolom
m waarin kan
n aangevinktt worden of het item van
n toepassingg is. Na de ko
olom met
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de itemss is er een kolom voor de ingave vvan een dattum voor de
e aanvraag m
met kalende
erfunctie.
Vervolgeens een kolom voor de
e datum vann de beslisssing met kalenderfunctiie gevolgd door
d
een
radiokno
op (Ja/Nee). Daarna een kolom voor het invullen
n van de vera
antwoordelijjke voor de aanvraag.
a
Hieris err een dropdo
own lijst me
et alle deelneemers aan het
h overleg. Maar er kann ook in een
n vrij veld
erachterr een andere naam inge
evuld wordeen. En tenslotte een ko
olom waar oopmerkingen
n kunnen
ingevoerrd worden in
n een vrij veld.
Deze cheecklist kan afzonderlijk
a
afgedrukt
a
woorden. Ook bij het afdru
ukken van heet volledige zorgplan
wordt zee opgenomen.
Het is d
e gemeentellijke en pro
ovinciale voorzieningen in de lijstt zouden
de betrachtting dat de
opgenom
men worden
n in functie van
v de woonnplaats van de
d patiënt via een rechttstreekse link met de
Rechtenverkenner.

11.10.

Rub
briek “Ha
andelinggen”

In deze rrubriek vindtt men de volgende onderrdelen:
 Volleedige zorgplaan afdrukken
n
 Afslu
uiten zorgplaan

11.10.11

Volle
edige zorgp
plan afdrukkken

Na een d
druk op de link "volledige
e zorgplan affdrukken" ve
erschijnt volg
gend scherm
m (zie Figuur 91):
9

Figuur 911: open zorgplan: volledig zorgplan
z
afdr ukken

De bestaandsnaam vaan het afgehaalde bestannd bevat de naam
n
van de
e patiënt en dde huidige datum.
d
Na het o
opslaan kunn
nen de versch
hillende opg eslagen en eventueel
e
afg
gedrukte zorrgplannen
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gemakkeelijk teruggevvonden word
den.
Na een d
druk op "OK"" wordt het volledige
v
zorrgplan geope
end in pdf formaat. Dit beestand kan dan
d
afgedrukkt of opgeslaagen worden
n. De afdruk kkan dan even
ntueel overg
gemaakt worrden aan de
deelnem
mers aan het zorgplan die
e geen elektrronische toeggang hebben
n tot het e‐zoorgplan.
uurlijk versch
hillen naargeeland de gebruikte pogramma’s om ppdf‐bestande
en te
Het scheerm kan natu
bekijken
n en af te dru
ukken.

11.10.22

Afslu
uiten en he
eropenen vvan een zorgplan

11.10.2.1

Afsluiten van ee
en zorgplan

Na een druk op de link "Afsluite
en zorgplan"" wordt een scherm geo
opend voor hhet afsluiten
n van het
n (zie Figuur 92). Indien de
d gebruikerr voldoende rechten heeft (zorgbem iddelaars), kan
k hij/zij
zorgplan
het zorggplan op deeze manier afsluiten.
a
Hiier mogen geen
g
persoo
onlijke gegevvens van de
e patiënt
vermeld worden (dus geen verrmelding vann naam van de patiënt etc.). Na eeen druk op de knop
"Zorgplaan afsluiten" wordt het zo
orgplan afgeesloten.

Figuur 922: open zorgplan: afsluiten zorgplan

In het sccherm bij heet afsluiten van
v een zorggplan worde
en de meeste
e redenen oopgelijst. Er kan
k maar
één redeen aangeduid
d worden. Als er opmerkkingen of me
eer uitleg meegegeven m
moet worden kan men
het vrije veld “Opmeerkingen” aanvullen.
Indien aals reden “o
overige” aan
ngeduid worrdt kan men
n dit specifiëren in hett vrije veld dat vlak
hierondeer daarvoor ter beschikking komt (ziee Figuur 93). Het spreekt voor zich daat hier liefst geen van
de reedss opgelijste redenen
r
verm
meld wordt.
De lijst van redenen voor het afsluiten vaan een zorgp
plan kan eenvoudig uiggebreid word
den door
beroep tte doen op de
d helpdesk van
v het e‐zorrgplan.
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Figuur 933:open zorgplan: afsluiten zorgplan overrige specifiëre
en

Indien eer nog anderre redenen zouden
z
zijn die in de aaangeboden lijst
l
zouden moeten opggenomen
worden gelieve hiervvoor contactt op te nemeen met de he
elpdesk van het
h e‐zorgplaan.
De datum van het afsluiten van een zorgpplan kan in een apart veld
v
ingevuldd worden off via een
kalenderrfunctie ingeevoerd worde
en. De huidigge datum is de default‐w
waarde.
Na bevestiging van het
h afsluiten door de zorggbemiddelaaar wordt dan
n het zorgplaan afgesloten
n.
Vervolgeens wordt, indien
i
de pa
atiënt een aaccount heeft voor toeg
gang tot zijnn zorgplan, de vraag
gesteld o
of de accoun
nt van de pattiënt ook mooet afgeslote
en worden (zzie Figuur 944). Het is mogelijk dat
het zorgplan van de patiënt tijde
elijk afgeslot en wordt maaar er rekening mee gehhouden word
dt dat het
zorgplan
n opnieuw heropend wo
ordt op een later tijdstip
p. Indien de reden voor afsluiten de
efinitief is
kan de aaccount effecctief verwijde
erd worden.

Figuur 944:open zorgplan: afsluiten zorgplan verw
wijderen acco
ount van patië
ënt

Na afsluiten van hett zorgplan ku
unnen de geegevens door de deelnem
mers van heet zorgplan enkel
e
nog
geraadpleegd word
den. Er kunnen geen wijzigingen
n meer aangebracht worden. Alleen de
zorgbem
middelaar kan
n een zorgpla
an afsluiten en eventuee
el terug heropenen indie n nodig.
Na drukkken van de knop
k
“Wijzigingen kenbaaar maken via de brieven
nbus” en eveentueel aanvullen van
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het bericcht kunnen de
d andere de
eelnemers vaan het overle
eg op de hoo
ogte gebrachht worden va
an een de
afsluitingg van het zorgplan do
oor een be richt met als
a standaarrd onderwe rp “Het zorgplan is
afgesloteen".

11.10.2.2

Herop
penen van een zorgplaan

De zorgb
bemiddelaarrs kunnen ee
en afgeslotenn zorgplan evenwel
e
teru
ug openen. D
Daartoe gebruiken ze
de link in het tabblaad “Zorgplan
n vernieuwe n” in het ovverzichtssche
erm van eenn afgesloten zorgplan
(zie Figu
uur 95). De link is enkell actief voorr de zorgbem
middelaar en
n inactief enn uitgegrijsd voor de
anderen.

Figuur 955:afgesloten zorgplan
z
overzichtsscherm

Bij de heeropening vaan een zorgp
plan wordt dde reden van
n heropening
g ingevoerd.. Men kan een reden
uit de lijst aangeven (zie Figuur 96).
9 Als “oveerige” gekozen wordt kan dit geprecciseerd worden in het
nieuwe iinvoerveld “SSpecifiëring”” (zie Figuur 997)

Figuur 966: afgesloten zorgplan:
z
heropening
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Figuur 977: afgesloten zorgplan:
z
heropenen zorgpplan overige specifiëren
s

Men kan
n aanvinken dat de herop
pening een nnieuwe aanvraag betreft.. In dat geva l wordt de procedure
van aand
duiding van de
d aanvrager, de ontvannger van de aanvraag
a
en de overlego rganisator doorlopen
zoals bij een nieuw zorgplan.
z
De reden
n hiervan wo
ordt samen met
m de redennen van sluitting opgelijstt in het overrzichtsscherm
m van het
zorgplan
n (zie Figuur 98).
9

Figuur 988: afgesloten zorgplan:
z
opliijsting van reddenen

Na drukkken van de knop
k
“Wijzigingen kenbaaar maken via de brieven
nbus” en eveentueel aanvullen van
van het ove
het bericht kunnen de andere deelnemers
d
erleg op de hoogte gebrracht worden van de
heropen
neing van heet zorgplan door een bbericht met als standaa
ard onderweerp “Het zorgplan is
heropen
nd”.

11.11.

Verrnieuwin
ng van heet zorgpllan bij ee
en nieuw
w kalende
erjaar

De proceedure tot veernieuwing van de zorgpllannen bij de
e jaarwisseling is als volggt uitgevoerd. Ze kan
volgens de bevindinggen van de gebruikers
g
ui teraard nog veranderen.
Een GDTT‐zorgplan dient jaarlijkss (kalenderjaaar van 1 jan
nuari tot en met 31 deceember) hernieuwd te
worden. Een SIT‐zorggplan loopt gewoon
g
dooor, tot het om
m één of andere reden w
wordt afgesloten.
Wanneeer de zorgb
bemiddelaar opteert om
m een zorggplan te he
ernieuwen, dan dient hij daar
uitdrukkkelijk het signaal voor te
e geven (zie Figuur 99). Daarom is er
e in een nieeuw kalenderjaar een
nieuw taabblad “Zorggplan vernieu
uwen”. In ditt tabblad (zie
e Figuur 100) is er een kknop om het zorgplan
te vernieeuwen met de
d volgende tekst:
“U heeftt de mogelijkheid om diit zorgplan vvoor het kalenderjaar aff te sluiten. Hierdoor wo
orden de
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huidige gegevens deefinitief gearrchiveerd enn bewaard. U kan deze gegevens
g
alt ijd terug ophalen via
oriek van hett zorgplan in
n het overzicchtsmenu vaan het zorgp
plan. Het nieeuwe zorgplan bevat
de histo
initiëel eexact dezelffde gegeven
ns als het ooude zorgplaan. Gelieve de eventueeel nog ontb
brekende
onderdeelen voor hett kalenderjaa
ar , om tot e en geldig SEL‐ en/of GDT
T‐zorgplan tee komen, alssnog in te
brengen alvorens heet zorgplan te
e vernieuwe n.
Klik op d
de knop om het
h zorgplan te vernieuw
wen.”

Figuur 999: vernieuwin
ng zorgplan
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Figuur 1000: vernieuwing zorgplan: tabblad

Bij drukken op de knop
k
“Zorgp
plan vernieuuwen” wordtt er een kopie van het bestaande zorgplan
gemaaktt en worden
n de eventue
ele latere aaanpassingen aangebrach
ht in het "ni euwe" zorgp
plan. Het
oude zo
orgplan is no
og altijd raa
adpleegbaarr maar niet meer wijzig
gbaar. De zoorgverlenerss kunnen
natuurlijjk altijd de "oude" gearchiveerde zzorgplannen inzien. Dezze zijn te vi nden in hett tabblad
“Historieek” in het ovverzichtssche
erm van eenn zorgplan waar
w
de oude
ere zorgplannnen aangege
even met
hun kaleenderjaar terr beschikkingg staan.
Ook on
nvolledige zorgplannen
z
v
het jaaar x‐1 wa
aarbij de
kunnen geearchiveerd worden voor
zorgbem
middelaar dan de mogeliijkheid heeftt om deze zo
orgplannen alsnog aan tte vullen om
m ze toch
nog als erkende zorrgplannen te
e laten tellenn voor het jaaar x ‐1. Da data van dee ontbrekende delen
moeten wel binnen het
h jaar x‐1 vallen
v
om eeen geldig GDTT‐zorgplan op te leverenn.
Standaard krijgt een zorgverlene
er steeds hett meest recen
nte zorgplan te zien.
Er kunn
nen dus na enige tijd meerdere "oude zorggplannen" van
v
een pattiënt bestaa
an. Deze
gearchivveerde zorgp
plannen zijn te
t vinden in hhet tabblad “Historiek” (zie Figuur 1101).

Figuur 1001: vernieuwing zorgplan: historiek

Zodra h
het zorgplan
n vernieuwd wordt volddoet het uiiteraard niet meer aann de vollediige GDT‐
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regelgevving voor hett nieuwe kalenderjaar. D
Dit zal dan ook
o blijken uit
u de lijst vaan de onderd
delen die
nog ontb
breken zoals bij een nieu
uw geopend zzorgplan.
De volgeende onderd
delen zullen in de loop vvan het kalen
nderjaar moe
eten aangeppast en/of he
ernieuwd
worden::
 bijlage 64 (multidisciplinair overleg
o
en veerklaring patiënt)
 nieu
uw multidisciplinair overleg al dan nieet met dezelffde deelnem
mers
 verkklaring van dee huisarts
 Wecckx‐schaal + ADL
A + IADL en
e bilan thuissomgeving
 docu
ument ten behoeve van vergoedinng van het multidiscipliinair overlegg met even
ntueel de
overreenkomst van de hulpve
erlener(s) diee optreden in hoofde van
n de GDT
 de geplande zorgg en de taakafspraken
Aanpasssen kan ookk inhouden dezelfde geegevens over te nemen
n (dus niets veranderen
n aan de
inhoud) en een nieuw
we datum op
p te geven e n/of de gege
evens te bew
waren of te bbevestigen.
Bij vernieuwing van het zorgplan
n is er nu in het scherm van de gepla
ande zorg (ziie Figuur 102
2) en van
de taakaafspraken (zzie Figuur 10
03) een knoop “Bevestig de oude ge
egevens” diee verdwijnt als deze
gegeven
ns, eventueel zelfs zonde
er enige verrandering, bevestigd worden. Dan vverdwijnt sam
men met
deze kno
op ook de melding
m
in he
et tabblad “SSEL/GDT norrmen” van het zorgplan dat deze onderdelen
nog ontb
breken.

Figuur 1002: vernieuwing zorgplan: geplande
g
zorgg
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Figuur 1003: vernieuwing zorgplan: taakafspraken
t
n

Een SEL‐‐zorgplan loo
opt gewoon door.
d
Het jaarrverslag van een SEL moet ten laattste einde maart
m
van het lopende kalenderjaar (jaar x)
ingedien
nd worden biij de Vlaamse
e Gemeenscchap.
Er wordtt daarom bij het nadere
en van die vvervaldatum,, begin maart, een bericcht gestuurd
d worden
naar de zorgbemidd
delaar dat ee
en SEL‐ en/oof GDT‐zorgp
plan van hett jaar x‐1 kann vernieuwd
d worden
voor hett jaar x. Het is de zorgbem
middelaar di e daarover moet
m
beslisse
en.
ok de kans krijgen om minstens tot einde maaart van het jaar
j
x de
Een zorggbemiddelaaar zal dan oo
zorgplan
nnen van het jaar x‐1 aff te werken (SEL). Ten laatste einde
e maart moeet, zoals gezzegd, het
jaarversllag van dee koepelSIT binnen zij n. Vaak wo
orden daarom de laattste adminiistratieve
aanpassingen aan zo
orgplannen in
n januari en februari ged
daan.
Dus wordt er ook in de geva
allen van onnvolledige zorgplannen
z
een berichht gestuurd vóór de
vervaldaatum (SEL), begin maart. De intenssieve zorgsittuaties zulle
en immers m
meestal automatisch
leiden ttot een snellere vernieuwing van het zorgplaan. Als de zorgbemidde
z
elaar in hett nieuwe
kalenderrjaar zijn zo
orgplannen opent
o
zal hiij in dat gevval hoe dan
n ook uitgennodigd word
den deze
zorgplan
nnen te vern
nieuwen. Hijj/zij wordt eer daarbij dus,
d
zoals ho
oger vermeldd, aan herin
nnerd de
eventuele ontbreken
nde onderde
elen voor heet vorige kalenderjaar nodig
n
voor eeen geldig SE
EL‐ en/of
GDT‐zorggplan, alsnogg in te voere
en alvorens hhet zorgplan te vernieuwen.
Een GDTT‐factuur kan
n ook later dan deze datuum opgemaaakt en opgesstuurd wordeen voor een zorgplan
van het jjaar x‐1.

11.12.

Adm
ministratieve slu
uiting van
n “slapen
nde” zorggplannen

De grotee meerderheid van zorggplannen w aarin het vo
oorgaande kalenderjaar
k
r niet werd gewerkt,
kunnen waarschijnlijjk afgesloten
n worden bijj de aanvangg van het nieuwe kalendderjaar. Het afsluiten
van een dergelijk zo
orgplan word
dt voorafgeggaan door ee
en verwittiging. Op die m
manier heeftt men bij
het begin van het kaalenderjaar een
e duidelijkke, realistische en accurate kijk op dde e‐zorgplanwerking
en het m
multidisciplinair overleg.
De initiaatiefnemer is de SEL‐verantwoordellijke (zie 12..1 Administrratieve afslu iting van “slapende”
zorgplan
nnen)
Er wordt een lijst opgemaakt
o
van
v zorgplan nen van kallenderjaar ‐2
2 (bvb. 20100), niet‐vernieuwd in
kalenderrjaar ‐1 (bvb
b. 2011) vana
af bvb. 1 jannuari van hett huidige kalenderjaar (bbvb. 2012). Deze lijst
wordt aaangeboden aan
a de SEL‐verantwoordeelijke (mogelijkheid van export) met een mogelijkheid tot
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aanpassing van de lijst door bvb. aanvinkvakjes (default aangevinkt maar uitvinkbaar).
Na selectie door de SEL‐verantwoordelijke wordt daarna automatisch een bericht gestuurd naar de
zorgbemiddelaars en overlegorganisatoren vanwege de SEL (of SEL‐verantwoordelijke) met de
melding dat de termijn voor vernieuwing een maand bedraagt. Na deze termijn worden de
betrokken zorgplannen automatisch afgesloten waarbij een bericht gestuurd wordt aan de SEL‐
verantwoordelijken met de lijst van de afgesloten zorgplannen. Bij tijdige reactie van de
zorgbemiddelaar of overlegorganisator wordt het betrokken zorgplan uit deze lijst verwijderd.
Als reden van afsluiting wordt de melding “Administratieve afsluiting (na inactiviteit)" ingevoerd. De
procedure wordt automatisch uitgevoerd. Indien nodig kan de zorgbemiddelaar natuurlijk het
"administratief" afgesloten zorgplan later nog heropenen.
De SEL‐verantwoordelijke kan er ook voor kiezen een aantal zorgplannen onmiddellijk “administratief
af te sluiten.
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12. SSEL‐verrantwo
oordelijjken
Wanneeer een SEL‐verantwoorde
elijke (coörddinator) inlogt in de toe
epassing, ko mt hij/zij te
erecht op
onderstaaande startp
pagina (zie Figguur 104).

Figuur 1004: SEL‐veranttwoordelijke: startpagina

De veran
ntwoordelijkke van een lo
okale afdelinng van een SEL
S krijgt een
n overzicht vvan alle openstaande
zorgplan
nnen in zijn/h
haar werkge
ebied. Vermitts de lijst van openstaan
nde zorgplannnen in een SEL
S nogal
lang kan
n uitvallen kunnen
k
deze
e opgevraag d worden per
p lokale affdeling. Ze w
worden opgelijst per
gemeentte. Onderaan
n de deellijstten per gemeeente wordtt vermeld in welke lokalee afdeling van het SEL
de gemeeente gelegen is.
annen bevatt dezelfde ge
egevens en mogelijkhed
m
De lijst vvan openstaande zorgpla
en als de lijsst van de
openstaaande zorgplaannen bij de
e zorgverleneers. Ze kunn
nen ook op dezelfde
d
gefiilterd worde
en (zie 11
Openstaaande zorgplaannen).
De veran
ntwoordelijkke van een lo
okale afdelingg kan een zo
orgplan raadplegen (hij/zzij heeft leesrechten).
De SEL‐vverantwoord
delijke kan bovendien
b
eeen aantal gegevens van
n het zorgplaan aanpasse
en (hij/zij
heeft beeperkte schrijjfrechten) om
m administraatieve reden
nen. Het betrreft de volge nde onderde
elen:
 A
Administratiieve gegeven
ns patiënt
 V
Verklaring vaan de patiënt of zijn verttegenwoordiger
 Multidisciplinair overleg
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V
Verklaring huisarts

dmenu optiees zijn dezelffde als voor de zorgverle
eners en werrden reeds vvermeld in de
eel 8. De
De hoofd
extra fun
nctionaliteiteen (facturatie, gebruikerrsbeheer, erkkende overle
egorganisaattoren, SEL‐no
ormen en
rapporteeringen) worrden beschre
even in de voolgende paraagrafen.

12.1. A
Administtratieve afsluiting van “sllapende”” zorgplaannen
In het startscherm vindt men ook de mogelijjkheid te sele
ecteren op “slapende”
“
zoorgplannen. De grote
meerderrheid van zo
orgplannen waarin het voorgaande
e kalenderja
aar niet weerd gewerkt,, kunnen
waarschijnlijk afgesloten worden
n bij de aanvvang van hett nieuwe kallenderjaar. H
Het afsluiten
n van een
zorgplan
n wordt voorrafgegaan do
oor een verw
wittiging. Op
p die manier heeft men bij het begin
n van het
kalenderrjaar een duidelijke,
d
realistische
r
en accuratte kijk op de e‐zorgpplanwerking en het
multidiscciplinair overleg.

Figuur 1005: slapende zorgplannen
z

De grotee meerderheid van zorggplannen w aarin het vo
oorgaande kalenderjaar
k
r niet werd gewerkt,
kunnen waarschijnlijjk afgesloten
n worden in de loop van
n het huidige
e kalenderjaaar. Het afslu
uiten van
een zorggplan wordt natuurlijk be
est voorafgeegaan door een
e verwittig
ging. Op die m
manier heefft men bij
het begin van het kaalenderjaar een
e duidelijkke, realistische en accurate kijk op dde e‐zorgplanwerking
MDO.
en het M
De proceedure omvatt het volgend
de:
‐
‐

‐

‐
‐

De in
nitiatiefnemer is de SEL‐vverantwoorddelijke.
Er w
wordt een lijsst opgemaakkt van zorgpllannen van kalenderjaar
k
r ‐2 (bv. 20100), niet‐vern
nieuwd in
kalenderjaar ‐1 (bv.
(
2011) va
anaf bv. 1 jaanuari van he
et huidige ka
alenderjaar ((bv. 2012). Deze lijst
word
dt aangebo
oden aan de SEL‐veraantwoordelijjke (mogeliijkheid van export) met
m
een
moggelijkheid to
ot aanpassin
ng van de llijst door bv. aanvinkvakjes (defauult aangevin
nkt maar
uitviinkbaar).
Er wordt daarna een bericht
b
gesttuurd (auto
omatisch) naar
n
de zoorgbemiddellaars en
overrlegorganisattoren vanwe
ege de SEL ((of SEL‐verantwoordelijkke) met de vvraag om binnen de
maand actie te ondernemen
o
om automaatische afsluiting te vermijden.
Na d
deze termijn worden de opgelijste zoorgplannen automatisch
h afgesloten met een be
ericht aan
de SEL‐verantwo
oordelijke me
et de lijst vann afgesloten zorgplannen
n.
en van afsluuiting: “Adm
ministratieve afsluiting ((na inactiviteit)”. De
Er iss een bijkomende rede
proccedure word
dt automatissch uitgevoeerd. Indien nodig
n
kan de
e zorgbemid delaar natuurlijk het
"adm
ministratief" afgesloten zorgplan
z
heroopenen.

v de SEL‐verantwoordeelijken is er onderdeel voor
v
de adm inistratieve afsluiting
In het sttartscherm van
van “slap
pende" zorgplannen. In het startsch erm is er de
e melding “To
oon slapend e zorgplannen (meer
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dan een jaar niet vernieuwd).” voorafgegaan door een aanvinkvak. Dit onderdeel is default uitgevinkt
zodat dit in normale omstandigheden geen invloed heeft. Als het tonen van “slapende zorgplannen”
aangevinkt wordt zullen in het startscherm van de SEL‐verantwoordelijke enkel deze zorgplannen
geselecteerd en opgelijst worden.
Daaronder staan de volgende twee mogelijkheden:
“Om de verantwoordelijken van de slapende zorgplannen te verwittigen, selecteert u de gewenste
rijen (voor multipele selectie gebruikt u de control‐ en/of shift‐toets) en drukt u op de knop
"Verwittig verantwoordelijken"". Er wordt een email gestuurd met de vraag om binnen de maand
actie te ondernemen, om automatische afsluiting te vermijden.” Gevolgd door een knop “Verwittig
verantwoordelijken”
En verder:
“Om zorgplannen af te sluiten, selecteert u op dezelfde manier de gewenste rijen en drukt u op de
knop "Zorgplannen afsluiten"". De reden van afsluiting wordt automatisch ingevuld.” Gevolgd door
een knop “Zorgplannen afsluiten”
De knoppen zijn niet actief zolang er geen selectie doorgevoerd werd. Vanaf er minstens één
zorgplan geselecteerd werd, worden beide knoppen actief.
Om een zorgplan te selecteren klikt men ergens op de rij met gegevens van het zorgplan. De selectie
wordt ook visueel aangeduid. Multipele selectie is mogelijk door gebruik te maken van de ctrl‐ en/of
shifttoetsen. Bij drukken op de naam van de patiënt wordt het zorgplan geopend.
Als na selectie op de knop “Verwittig verantwoordelijken” gedrukt wordt, wordt er een bericht
gestuurd naar de zorgbemiddelaar en/of overlegorganisator.
De tekst van het bericht luidt als volgt:
<begin>
Het zorgplan van [Voornaam] [Naam] werd afgelopen jaar niet vernieuwd. U heeft nog 1 maand de
kans om dit zorgplan te vernieuwen of af te sluiten. Hierna wordt het zorgplan automatisch
afgesloten. De reden van afsluiting wordt dan ingesteld op "Administratieve afsluiting (na
inactiviteit)"
<einde>
Als na selectie de knop “Zorgplannen afsluiten” gedrukt wordt zal er geen bericht gestuurd worden
en wordt het zorgplan onmiddellijk administratief afgesloten. Dit kan gebruikt worden als de SEL‐
verantwoordelijke weet dat dit zorgplan rechtstreeks mag afgesloten worden zodat niet meer op de
verantwoordelijken van het zorgplan moet gewacht worden.
Selectie is ook mogelijk zonder slapende zorgplannen. Bij selectie in het gewone startscherm worden
de bovenvermelde knoppen ook actief. Dit kan dan gebruikt worden voor zorgplannen die minder
dan één jaar inactief zijn. Het is dan de SEL‐verantwoordelijke die het initiatief neemt. De verwerking
van de selectie gebeurt op dezelfde wijze als bij de slapende zorgplannen.
De twee knoppen worden actief bij iedere selectie.
Bij de paginering onderaan is een link "Toon alle" geplaatst om de lijst van zorgplannen vlot te
kunnen selecteren en om een goed overzicht te hebben van het geheel van de actieve zorgplannen.
Ze worden dan in één enkele lijst getoond i.p.v. per pagina. Men keert terug naar een indeling per
pagina door op een paginanummer onderaan te klikken.
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12.2. FFacturatiie
12.2.1

Nieuw
we factuurr aanmakeen (GDT)

Wanneeer in het menu "Facturattie" op de liink "Nieuwe factuur aan
nmaken" gekklikt wordt, wordt er
een scherm geopen
nd waarin alle
a zorgplannnen uitgelijjst worden die in aanm
merking kom
men voor
facturatiie (zie Figuurr 106). Een zorgplan kom
mt in aanmerrking voor facturatie indiien voldaan werd
w
aan
alle voorwaarden vo
oor een GDT
T zorgplan. EEr is ook aan
ngegeven vo
oor welk kaleenderjaar de
e factuur
gegenereerd wordt.

Figuur 1006: SEL‐veranttwoordelijke: nieuwe factuuur aanmaken
n

k op de lin
nk "Bekijk zoorgplan" op het
h einde
Een zorggplan uit de lijst kan bekeken worde n door een klik
van de regel. Als beeginscherm wordt het ooverzichtssch
herm van het zorgplan geopend (zie Figuur
107).

Figuur 1007: SEL‐veranttwoordelijke: overzicht zorrgplan

oor een factu
uur moet geegenereerd worden,
w
moe
et door de SEEL‐verantwo
oordelijke
Een zorggplan waarvo
geselecteerd worden
n in het overrzicht van Figguur 106. Me
en kan alle zorgplannen tegelijk selecteren of
deselectteren.
Wanneeer op de kno
op "Genereer factuur vooor de gesele
ecteerde zorgplannen" ggedrukt word
dt, wordt
voor elk geselectteerd zorgp
plan een factuur ge
egenereerd. De patiënnten van dezelfde
verzekerringsinstellin
ng (mutualite
eit) worden ssamen gefacttureerd.
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mige patiëntten is er een
n speciale re geling. Het nummer
n
van
n de verzekeeringsinstelling is dan
Bij somm
“000 ‐ Speciale regeling”. Dit is beddoeld voor niet‐Belgissche patiënnten die wel
w
een
rijksregissternummerr hebben ma
aar geen Belggische mutu
ualiteit. De fa
actuur van hhet zorgplan wordt in
dat bijzo
ondere gevaal niet naar de mutualitteit gestuurd maar naar de patiëntt zelf die ze
e dan na
vereffen
ning inbrengtt bij zijn (niett‐Belgische) vverzekeringssinstelling.
De nieuw
we facturen worden uitggelijst in een volgend scherm (zie Figu
uur 108). De factuur kan bekeken
worden via de link "FFactuur bekijjken" op hett einde van een
e regel.

Figuur 1008: SEL‐veranttwoordelijke: nieuwe factuuur gegeneree
erd voor zorg
gplan

12.2.2

Factu
uren zoeke
en (GDT)

Om een
n bestaande factuur op te zoeken kan in het zoekscherm (zie Figuur 109) een begin‐
b
en
einddatu
um ingegeveen worden. Na
N een drukk op de knop
p "Zoeken" worden
w
de ffacturen opggelijst die
aangemaaakt werden
n tussen de opgegeven
o
daata (zie "Zoe
ekresultaten"" in Figuur 1009).
Als er eeen begindatu
um opgegeve
en wordt woorden alle faccturen vanaff die datum oopgelijst. Alss er enkel
een eind
ddatum opggegeven wordt worden alle facture
en tot die datum
d
opgeelijst. Als be
eide data
opgegevven worden worden de facturen binnnen de tijd
dsvork opgellijst. Als er nniets ingevu
uld wordt
worden enkel de faccturen van he
et huidige kaalenderjaar getoond.
g
In de zoekresultaten
n worden de
e facturen oppgelijst met de verzekeringsinstellinng, de plaatss van het
overleg, het kenmeerk van de factuur,
f
fact uurdatum, of
o de factuu
ur reeds verrzonden werd en de
evntuelee betalingsd
datum gevollgd door eeen link “Bewerken”, ee
en link ”Beekijken” en een link
“Betalingg”.
Ook op h
het kenmerkk van de factuur kan doo rgeklikt word
den voor me
eer info overr de factuur. Door het
bewegen
n met de mu
uis over het kenmerk woordt nin de tooltip verme
eld over welkke patiënt de factuur
betrekking heeft.
Er is een
n lijn per paatiënt. De ge
egevens vann de factuurr kunnen per patiënt veerbeterd worden (zie
verder). Dus kan in geval
g
van facturen met meerdere patiënten een
nzelfde kenm
merk van een factuur
gespreid
d zijn over meerdere rijen
n.
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Figuur 1009: SEL‐veranttwoordelijke: factuur zoekken

Bij het drukken op
p de link “B
Bekijken” woordt de facctuur in pdff‐formaat geetoond. Ze kan dan
opgeslaggen en eventtueel afgedru
ukt worden.
Bij het d
drukken op de
d link “Betaling” wordt eer onder aan
n de zoekressultaten een invulstrook geopend
voor hett invoeren vaan de batalin
ngsdatum vann deze factuur (zie Figuur 110).

Figuur 1110: SEL‐veranttwoordelijke: factuur beta ling

Men kan
n de datum rechstreeks invoeren of gebruik makken van de kalenderfunc
k
ctie. Er kan eveneens
e
een refeerentie ingeevoerd word
den voor vverdere verw
werking (bettalingsbewijss, bankdocu
umenten,
rekeningguittreksels enz.).
e
Een re
eeds ingevoeerde datum kan verande
erd en verw
wijderd worden en de
hele opeeratie kan middels de knop “Annulerren” stopgezet worden. Door
D
de kno p “Bevestig betaling”
worden de gegevenss bewaard.
Als op de link “Beewerken” ge
eklikt wordtt opent zich
h onder de gegevens vvan de facttuur een
deelscheerm (zie Figu
uur 111)en verandert dde link in de
e links “Bew
waren” en Annnuleren” waarin
w
de
verzekerringsinstellin
ng van de patiënt en de plaats van je
et multidsiciplinair overleeg kunnen verbeterd
v
worden. Ook kan hier
h
aangeviinkt wordenn dat de facctuur verzon
nden werd. Als dan op
p de link
“Bewareen” geklikt wordt worden de geggevens bew
waard en wordt
w
ook dde factuur opnieuw
gegenereerd met dee nieuwe geggevens.
Als de faactuur reedss verzonden werd alvoreens de gegevvens verande
erd werden wordt op de
e nieuwe
factuur vvermeld dat het om een correctie ga at.

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

126

Figuur 1111: SEL‐veranttwoordelijke; factuur beweerken

Als op d
de link geklikt wordt met het kenm
merk van de
e factuur opent zich ondderaan de tabel een
deelscheerm met de informatie
i
over de gekozzen factuur (zie
( Figuur 11
12).

Figuur 1112: SEL‐veranttwoordelijke: factuur info

Via de knop “Expo
orteer naar Excel” kunnnen deze gegevens geëxporteerd
g
d worden naar
n
een
downloaadbaar Excel‐bestand. Via de knop ” Ga naar zorggplan” wordt in een apaart venster of
o tab het
zorgplan
n geopend. De
D knop “Annuleren” sluuit het deelsccherm met de gegevens vvan de factuur.
Al deze ggegevens ovver de facturen zijn ook tterug te vind
den in het ra
apport “Finannciele Inform
matie” en
“Overziccht Facturen – zorgverlen
ners” in de ruubriek “Rapp
porteringen”.

12.2.3

Nieuw
we factuurr aanmakeen (TP)

In voorb
bereiding.

12.2.4

Factu
uren zoeke
en (TP)

bereiding.
In voorb
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12.3. Gebruikersbeheer
12.3.1

Gebruikers bewerken

Na een druk op de link "Gebruikers bewerken" wordt een zoekscherm geopend. Hier kunnen
zorgverleners opgezocht worden (zie Figuur 113), alsook patiënten (zie Figuur 114) die toegang
hebben tot hun elektronisch zorgplan. Bij het zoeken van een zorgverlener kan er ook gezocht
worden op (een deel van) de naam van de organisatie, van het RIZIV‐nummer en/of
rijksregisternummer.
Het zoekresultaat voor de zorgverleners bevat naast de naam en de voornaam ook de woonplaats
van de zorgverlener en de organisatie waartoe de zorgverlener eventueel behoort (zie Figuur 113).
Het zoekresultaat voor de patiënten bevat naast de naam, de voornaam, het rijksregisternummer, de
naam van de zorgbemiddelaar, de lokale afdeling van de SEL van het zorgplan en de (deel)gemeente
(zie Figuur 114).
Na een druk op de link "Bekijken" wordt een detailscherm met de gegevens van de zorgverlener of
de patiënt geopend. Deze gegevens kunnen op deze manier geraadpleegd en eventueel aangepast
worden.
Via de knop “Export” kan de tabel geëxporteerd worden in Excel‐formaat.
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Figuur 1113: SEL‐veranttwoordelijke: zorgverlenerrs bewerken
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Figuur 1114: SEL‐veranttwoordelijke: patiënten zooeken en bew
werken

12.3.2

Accounts aanm
maken van patiënten (elektroniische toegaang)

Account van zorgveerleners worden behee rd door hett interprovinciale niveaau. De accounts van
patiënteen daarenteggen worden aangemaakt
a
door de SELL‐verantwoorrdelijken.
Als een account aangevraagd wordt
w
voor elektronisch
he toegang van
v de patiëënt tot zijn zorgplan
wordt b
bij het aanvvinken van de vraag en het opsslaan een bericht
b
gesttuurd naar de SEL‐
verantw
woordelijke(n) van de woo
onplaats vann de patiënt.
<begin>
Beste,
Er word
dt een acco
ount aangevraagd vooor volgende patiënt [V
Voornaam] [[Naam]. Klikk op de
onderstaaande link om
m de gebruikker te bekijkeen.
http://teest.e‐zorgplaan.be/admin//addUserForrPatient.aspxx?p=440
Met vrieendelijke groet
De helpd
desk van hett e‐zorgplan
<einde>
Door te klikken op de
d link word
dt een scherrm geopend met de gegevens van dde patiënt (zzie Figuur
115). Do
oor te drukkeen op de kno
op “Maak eeen account aaan” krijgt de patiënt elekktronisch toe
egang tot
zijn zorggplan.
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Figuur 1115: SEL‐veranttwoordelijke: gegevens va n patiënt voo
or account

Dit word
dt bevestigd (zie Figuur 116).

Figuur 1116: SEL‐veranttwoordelijke: account werrd aangemaakkt

De knop “Terug naarr zoekresulta
aten” gaat naaar het scherm voor het zoeken van ggebruikers.
Daarnaaast kan een patiënt
p
ten allen
a
tijde d oor de SEL‐vverantwoord
delijke(n) toeegang krijgen tot zijn
zorgplan
n
In het scherm “Gebruiker be
ewerken” kaan de SEL‐‐verantwoord
delijke alle patiënten van het
werkgeb
bied van het SEL oplijsten
n (zie Figuur 117).

Figuur 1117: SEL‐veranttwoordelijke: zoeken patiëënten

Indien de patiënt nog geen accou
unt heeft staaat er een kn
nop “Maak een account aaan” (zie Figu
uur 118).
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Figuur 1118: SEL‐veranttwoordelijke: account patiiënt aanmake
en

Indien dit wel het geeval is staat er
e een knop ““Gebruikersaaccount verw
wijderen” (zi e Figuur 119
9).

Figuur 1119: SEL‐veranttwoordelijke: patiënt heefft account

Als de p
patiënt toegaang heeft to
ot zijn zorgp lan wordt bij de “Admin
nistratieve ggegevens patiënt” de
melding geplaatst daat de patiëntt toegang he eft tot het elektronisch zorgplan
z
(ziee Figuur 120).

Figuur 1220: SEL‐veranttwoordelijke: vermelding aaccount npatiiënt in gegeve
ens

12.3.3

Erken
nde overle
egorganisattoren

o
ng van de ddeelnemers aan het
De overrlegorganisattoren zorgen voor de praktische ondersteunin
overleg. De invullingg van hun op
pdracht varieeert volgens de inzichten
n van de ondderscheiden SEL’s. De
overlego
organisatoren hebben een overeenkkomst met hun SEL waarin hun veerschillende taken en
verplichttingen opgelijst worden. Er is daaroom ook binnen de boekh
houding van de SEL’s vo
oorzien in
een verggoeding voorr hun opdraccht.
De lijst vvan erkende overlegorga
anisatoren w
wordt beheerrd door de SEL‐verantwooordelijken. Sommige
S
SEL’s haanteren een beperkte lijjst die geba seerd is op de RDC, en
nkele groteree organisaties en de
Andere SEEL’s hebben een meer uitgebreide lijst waarin
OCMW’ss van hun werkgebied.
w
n grotere
aantallen
n personen die
d opdrachtten vervullenn.
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Figuur 1221: SEl‐veranttwoordelijke: erkende overrlegorganisatoren

Erkende overlegorgganisatoren kunnen dooor de SEL‐verantwoorde
elijken aan de lijst toe
egevoegd
worden door gebruik te maken van
v de zoekm
machine. De
e zoekmachin
ne zoekt enkkel binnen de
e lijst van
zorgverleeners van het type “Overlegorga
“
anisator”. Ze kunnen dan
d
aan dee lijst van erkende
overlego
organisatoren van het SEL
S toegevoeegd worden
n door op de link “Toevvoegen” te drukken.
Eenmaal in de tabel opgenomen
n kunnen uitt de tabel ve
erwijderd wo
orden door tte drukken op
o de link
“Verwijd
deren” (zie Figuur 121).
d
te klikkeen op de kollomtitels.
De tabell kan gesorteeerd worden op voornaa m, naam of organisatie door
Dit geldtt ook voor dee zoekresulta
aten.
De overrlegorganisattoren hebbe
en binnen heet e‐zorgplaan een eigen
n rol in het aanmeldsch
herm. Bij
aanmeld
den worden in hun sta
artscherm d e zorgplann
nen opgelijstt waarbij zijij aangeduid
d zijn als
overlego
organisator.
De lijst vvan erkendee overlegorgganisatoren w
wordt binne
en het werkg
gebied van eeen SEL automatisch
aangebo
oden ter registratie bij het invoeren van een nie
euw overlegm
moment (ziee 11.4.1.2). In functie
van de n
noodwendigh
heden kan la
ater de over legorganisattor in een be
estaand zorggplan altijd aangepast
worden maar steedss binnen deze
elfde lijst vann erkende ovverlegorganisatoren.
In somm
mige SEL’s kaan ook de zo
orgbemiddelaaar zelf de rol
r van overlegorganisatoor op zich nemen. In
dat gevaal wordt dit gespecifiëerd
g
d in de oplijssting van de gegevens va
an het SEL opp het interprrovinciale
niveau (zzie 12.3.4 SEEL normen).

12.3.4

SEL normen
n

men waaraan
n een zorgpla
an moet volddoen om in aanmerking
a
te komen dooor subsidiering door
De norm
het SEL worden voo
ortaan beheerd op het niveau van de individue
ele SEL’s. Daat betekent dat deze
normen dus kunnen verschillen naargelang
n
dde woonplaaats van de patiënt.
In dit sch
herm (zie Figguur 122)wordt een oplijjsting gemaaakt van alle mogelijke
m
noormen voor alle
a SEL’s.
De SEL‐vverantwoord
delijken vinke
en in deze lijsst aan wat voor hun SEL van toepasssing is voor erkenning
e
en mogeelijke subsisd
diering van hun
h zorgplannnen. Deze re
egels worden afgetoets aan de gege
evens van
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de zorgp
plannen. Als een zorgplan voldoet aaan deze SEL‐‐normen wordt dit gemeeld in het zo
orgplan in
het tabb
blad “SEL/GD
DT normen” in
i het overziichtsscherm van het zorg
gplan. Daarinn worden oo
ok de nog
niet gehaalde normeen opgelijst waaraan
w
het zorgplan mo
oet voldoen.
De GDT‐‐normen zijn voorlopig onveranderd gebleven.

Figuur 1222: SEL‐veranttwoordelijke: SEL‐normen

12.3.5

Bericchten verstturen

De SEL‐vverantwoord
delijken kunn
nen berichteen sturen naaar een voora
af geselecteeerde groep gebruiker
g
binnen h
hun grondgebied.
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Figuur 1223: SEL‐veranttwoordelijke: berichten veersturen

Via de link “Berichteen versturen”” komt men in het selecttie en invoerrscherm (zie Figuur 123). Volgens
het funcctioneel hiëraarchische nivveau kan me n een type gebruiker
g
selecteren:
Provincieebestuur
SEl
lokale affdeling van de
d SEL

SEL,
S lokale affdeling van de SEL, zorgve
erlener, pati ënt
lo
okale afdelinng van de SELL, zorgverlen
ner patiënt
zorgverlener,, patiënt

ordelijken en
n patiënten kan men uit een dropd
downmenu dde bijhorend
de SEL of
Voor SEL‐verantwoo
lokale affdeling van de
d SEL selecte
eren. Men kaan ook “Alle” kiezen.
Voor zorgverleners kan ook evventueel hett type zorgvverlener (huisarts, verpl eegkundige enz.) en
eventueel de organissatie waartoe de zorgverrlener behoo
ort uit een drropdownmennu gekozen worden.
w
Voor zorrgverleners kan
k men ookk aanvinken oof men enkel zorgbemidd
delaars seleccteert.
Bijkomend kan de po
ostcode en gemeente
g
va n de gebruikker aangegevven worden.
Na het in
nvoeren van
n alle criteria voor selectiie kan de lijst van de geselecteerde ggebruikers opgehaald
worden via de knop “Lijst ophale
en” (zie Figuuur 124).
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Figuur 1224: SEL‐veranttwoordelijke: berichten veersturen ‐ lijst ophalen

Na contrrole van de lijst kan het onderwerp (verplicht ve
eld) ingevoerd worden aalsook de inh
houd van
het bericcht.
Na het d
drukken op de
d knop “Be
ericht verstu ren” wordt het bericht gestuurd
g
naaar alle geselecteerde
bestemm
melingen.

12.4. R
Rapporte
eringen
Er is rapportering voorzien
v
i.v.m. financiëële informatie en i.v.m.. de zorgplaannen. Ook het SIT‐
jaarversllag, in 2010
0 het jaarve
erslag over 2009 en daaarna het SEL‐jaarverslaag) kan gegenereerd
worden. Na een dru
uk op de link "rapporterringen" onde
er het gelijknamige mennu, wordt re
echts een
scherm ggeopend meet de lijst van
n rapporterinngen (zie Figu
uur 125).
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Figuur 1225: SEL veranttwoordelijke: rapporteringgen

12.4.1

Gege
evens over de zorgveerleners

Na een druk op de link “Gegeve
ens over de zorgverlene
ers” wordt er
e een scher m geopend voor het
downloaaden of het openen
o
van het
h bestand “GegevensZorgverlenerss.xls”.
Alle bestanden in het
h elektroniisch zorgpla n zijn in xls‐formaat en
n kunnen recchtstreeks afgehaald
a
worden zonder de omweg
o
via ee
en csv‐besta nd. Bij het opslaan
o
of op
penen moet men kiezen voor een
xls‐bestaand (zie Figuur 126).
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Figuur 1226: SEL‐veranttwoordelijke: rapporteringgen: openen en
e opslaan alss xls‐bestand

Het besttand “GegevensZorgverle
eners.xls” beevat de gege
evens van alle geregistreeerde zorgverrleners in
het elekktronisch zorgplan die gekoppeld
g
z ijn aan een zorgplan. Het
H totaal aaantal geregistreerde
gebruikeers ligt hoger (zorgverlen
ners zonder zorgplannen
n, patiënten). Vermits deeze lijst na enige
e
tijd
zeer uitggebreid dreiggt te worden
n is dit rappoort voor de SEL‐verantwo
S
oordelijke enn verantwoo
ordelijken
van de lokale afdelingen beperrkt tot de zoorgverlenerss van de eig
gen provinci e aangevuld
d met de
zorgverleeners van bu
uiten de provvincie die ge koppeld zijn aan zorgplannen binnenn de provinciie.
Dit Excell bestand heeft de volgen
nde velden:
‐ Naam
m zorgverlen
ner
‐ Voornaam zorgvverlener
‐ Naam
m organisatiie
‐ E‐maail
‐ Proffiel (= type zo
orgverlener)
‐ Typee mantelzorgger
‐ Bankkrekeningnummer
‐ Straaat
‐ Num
mmer
‐ Bus
‐ Posttcode zorgveerlener
‐ Gem
meente zorgvverlener
‐ Deellgemeente zorgverlener
‐ Aanttal zorgplann
nen
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12.4.2

Financiële informatie

Na een druk op de link "Financiële informatie" wordt een scherm geopend voor het downloaden of
het openen van het bestand “FinanciëleInformatie.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Verzekeringsinstelling
‐ Lokale afdeling
‐ Naam Patient
‐ Rijksregisternummer
‐ Zorgverlener 1
‐ Bedrag 1
‐ Zorgverlener 2
‐ Bedrag 2
‐ Zorgverlener 3
‐ Bedrag 3
‐ Zorgverlener 4
‐ Bedrag 4
‐ GDT (bedrag)
‐ Factuurdatum
‐ Betalingsdatum
‐ Referentie

12.4.3

Overzicht facturen ‐ zorgverleners

Na een druk op de link "Overzicht facturen ‐ zorgverleners" wordt een scherm geopend voor het
downloaden of het openen van het bestand “FacturenZorgverleners.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Patiënt
‐ Lokale afdeling
‐ Zorgbemiddelaar
‐ Zorgverlener 1 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 2 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 3 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 4 (indien vergoedbaar RIZIV)
‐ GDT (vergoedbare zorgverleners onder de koepel van de GDT)
‐ Overige (niet‐vergoedbare zorgverleners)

12.4.4

Tabel zorgplannen

Na een druk op de link "Tabel zorgplannen" wordt een scherm geopend voor het downloaden of het
openen van het bestand “Zorgplannen.xls”.
Er kan een jaartal opgegeven worden. Als er geen jaartal ingegeven wordt wordt het huidige jaar
gebruikt. De tabel omvat alle open zorgplannen en de zorgplannen die in de loop van het huidige jaar
afgesloten werden.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

12.4.5

C
Code Patiëntt
Naam Patiën
nt
V
Voornaam Patiënt
P
G
Geslacht
G
Geboortedattum
Postcode patiënt
G
Gemeente patiënt
p
Deelgemeen
nte patiënt
G
GDT (+/‐)
SSEL (+/‐)
Lokale afdeliing
Datum start (van het zorrgplan(
Datum verniieuwing (laattste)
SSchaal start (van het zorggplan)
Datum evalu
uatie (laatste
e)
SSchaal evaluatie (laatste)
Plaats zorgoverleg
Datum zorgo
overleg (laatste)
ZZorgbemiddelaar
Huisarts
V
Verpleegkun
ndige
Maatschapp
pelijk werker
A
Andere
Datum afsluiten
Reden afsluiten
Reden afsluiten (overige)
Reden afsluiting opmerkking
E‐mail patiën
nt

Zorgb
bemiddela
aar jaarlijkss overzichtt

Na een druk op de link "Zorgbe
emiddelaar jjaarlijks overrzicht" wordt een scherm
m geopend voor het
selectereen van een zorgbemidde
z
elaar (zie Figuuur 127).
o
worden.
w
Als er geen jaarrtal ingegeve
en wordt woordt het huiidige jaar
Er kan eeen jaartal opgegeven
gebruiktt.

Figuur 1227: SEL‐veranttwoordelijke: rapporteringgen: zorgbemiddelaar zoek
ken

Na het zzoeken van een zorgverlener word en de zoekrresultaten opgelijst (zie Figuur 128)). Na het
op de link “Genereer
klikken o
“
rapport”
r
wo rdt een scherm geopen
nd voor hett downloade
en of het
openen van het besttand “Zorgbe
emiddelaarsO
Overzicht.xlss”.
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Figuur 1228: SEL‐veranttwoordelijke: zorgbemiddeelaar zoeken ‐ resultaten

Het besttand “ZorgbemiddelaarssOverzicht.xl s” is een Exxcel bestand, dat naast de gegevens van de
zorgbem
middelaar, dee volgende ve
elden bevat::
‐ Rijksregisterrnummer
‐ Naam Patiën
nt
‐ G
Gemeente
‐ A
Aard (SEL, GDT of TP)
‐ Datum start
‐ SScore 1
‐ SScore 2
‐ SScore 3
‐ SScore 4
‐ A
Actief
‐ SStop (datum
m)

12.4.6

SIT‐jaaarverslag

De Vlaamse Gemeeenschap vraa
agt een aan tal gegevens op in het jaarverslag van de SIT
T’s. Vanaf
1 januari 2010 word
dt immers het
h nieuwe SEL‐decreett van toepa
assing en w
wordt het jaarverslag
vervangeen worden door
d
een no
og nader te bepalen nie
euw type.Va
anaf 2011 zaal dit jaarverslag dus
vervangeen worden door
d
het jaarverslag van dde SEL’s mett andere regiistratiegegevvens.
Tabel vaan de zorgbe
emiddelaars met naam, ddiscipline, orrganisatie, aa
antal zorgplaannen.
Totaal aantal zorgplannen (zorgplannen ronnd patiënt met
m score ≥ 5)
aantal nieuwe zorgplannen in vo
orig kalenderrjaar
aantal zo
orgplannen opgestart
o
in voorgaande jaren en doorlopend in vorig
v
kalendderjaar
totaal aaantal lopende zorgplanne
en in vorig kaalenderjaar
Aantal p
patiënten waaarrond multidisciplinairr overleg wa
as in vorig ka
alenderjaar
betreffende patiënteen met een nieuw
n
zorgpllan in vorig kalenderjaar
k
betreffende patiëntten met een
n zorgplan oopgestart in voorgaande jaren en doorlopend in vorig
kalenderrjaar
totaal
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Gegevens over de GDT‐werking
aantal GDT‐ZP thuis
aantal GDT‐ZP elders
hoeveel GDT‐ZP werden ook als SIT‐ZP ingediend
aantal GDT‐ZP waarbij huisarts betrokken
aantal GDT‐ZP waarbij thuisverpleegkundige betrokken:
aantal GDT‐ZP waarbij kine betrokken
aantal GDT‐ZP waarbij “andere” zorgverstrekker betrokken (en specifieer hieronder: zie a)
aantal GDT‐ZP waarbij GDT als zorgverstrekker betrokken (en specifieer hieronder: zie b)
a. aantal keer “andere” zorgverstrekker betrokken.
aantal GDT‐ZP waarbij andere zorgverstrekker betrokken in vorig kalenderjaar
aantal GDT‐ZP waarbij licentiaten in de tandheelkunde/tandartsen betrokken
aantal GDT‐ZP waarbij apothekers betrokken
aantal GDT‐ZP waarbij vroedvrouwen betrokken
aantal GDT‐ZP waarbij logopedisten betrokken
b. GDT als zorgverstrekker betrokken.
(kan één of meerdere hulpverleners/disciplines per GDT‐ZP zijn)
betrokken hulpverlener/discipline aantal keer betrokken in vorig kalenderjaar
Psycholoog
Maatschappelijk werker
Gezinszorg
Ergotherapeut
Psychiatrische thuiszorg
Psychotherapie
Uitleendienst
Adm. ondersteuning
Nachtoppas
Deze laatste lijst komt overeen met de types zorgverlener die voorkomen in het e‐zorgplan en die
vergoedbaar kunnen zijn onder de vlag van de GDT.
In het scherm van de rapporteringen is er een link “Jaarverslag” gevolgd door een invulvak voor het
gewenste kalenderjaar.
Na ingave van het kalenderjaar wordt het jaarverslag op het scherm getoond.
De lijst van zorgbemiddelaars en de gegevens van het jaarverslag zelf kunnen middels twee knoppen
“Exporteer naar Excel” gedownload worden. De afgehaalde bestanden zijn xls‐bestanden. Bij het
opslaan en openen moet men kiezen voor een xls‐bestand.
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12.4.7

Lijst van
v organiisaties

Dit een lijst van alle organisaties
o
waaraan zorrgverleners in
i het e‐zorg
gplan gekopppeld zijn.
Dit is een
n Excel bestaand met volggende veldenn:
‐ Rubrieknummer (sociale
e kaart)
‐ Rubrieknaam
m (sociale kaart)
‐ Naam
‐ Postcode
‐ G
Gemeente
‐ Deelgemeen
nte
‐ SStraat
‐ Nummer
‐ Bus
‐ TTel
‐ G
GSM
‐ Email
‐ Fax
‐ O
Ondernemin
ngsnummer
‐ Bankrekenin
ngnummer

12.5. SStatistiekken
In het elektronisch zorgplan is ee
en hele reekks statistieken beschikbaa
ar voor een aaantal gebru
uikers. De
scope vaan deze stattistieken is in het algem
meen beperktt tot het we
erkgebied vaan de gebruiiker (SEL,
lokale affdeling van een
e SEL, provvinciebestuu r, interprovinciaal).
het werkgebied kan de se
electie nog aaangepast wo
orden (zie Figuur 129).
Binnen h

Figuur 1229: SEL‐veranttwoordelijke: statistieken selectie werkkgebied

De lijst vvan de besch
hikbare statisstieken worddt aangeboden onder de vorm van linnks die bij aa
anklikken
de statisstische gegevvens ontvouw
wen en bij oppnieuw aankklikken terug
g sluiten (zie Figuur 130).

Figuur 1330: SEL‐veranttwoordelijke: statistieken openen
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Al deze statistieken kunnen als Excel‐bestanden gedownload worden. Daartoe wordt geklikt op het
icoontje vóór de overeenkomstige statistiek.

12.5.1

Statistieken zorgplannen

De volgende statistieken zijn beschikbaar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aantal zorgverleners per organisatie
Aantal zorgverleners per type zorgverlener
Aantal zorgverleners vergoedbaar onder een GDT zorgplan
Zorgbemiddelaar / type
Mantelzorger / verwantschap
Mantelzorger / aantal zorgbemiddelaars
Mantelzorgers / zorgplan
Mantelzorgers meerdere / zorgplan
Vrijwilligers / zorgplan
Nieuwe zorgplannen / jaar
Doorlopende zorgplannen / jaar
Totaal zorgplannen / jaar
Afgesloten zorgplannen / jaar
Afgesloten zorgplannen / reden
Overige redenen afgesloten zorgplannen
Afgesloten zorgplannen /heropening + reden
Overige redenen heropenen zorgplannen
Aantal SEL‐zorgplannen
Aantal overlegmomenten / reden
Andere redenen overleg
Aantal zorgplannen zonder verpleegkundige
Aantal zorgplannen GDT‐conform (vergoedbaar) / jaar
Thuis / Elders
Leeftijd
Man / Vrouw
Aantal zorgplannen / leeftijd patiënt
Aantal overleg / jaar / zorgplan
Aantal zorgplannen / lokale afdeling
Aantal zorgplannen / SEL
Aantal zorgplannen / organisatie
Aantal zorgplannen / verzekeringsinstelling
Aantal zorgplannen / zorgbemiddelaar
GDT als zorgverlener
Type zorgverlener onder GDT als zorgverlener
Weckx aantallen/schaal
Redenen voor overleg
Facturen/Verzekeringsinstellingen
Facturen/organisatie
Facturen betaald/jaar

12.6. Vernieuwen van zorgplannen
De procedure tot vernieuwing van een zorgplan bij een nieuw kalenderjaar kan ook door de SEL‐
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verantw
woordelijke uitgevoerd worden.
w
Het verdient ech
hter aanbeve
eling indien mogelijk te wachten
orgbemiddelaar de kans gehad heeftt dit zelf te doen. Hij/zij moet
m
immerss het initiatie
ef nemen
tot de zo
een overleg voor heet huidige ka
alenderjaar tte organiserren. Trouwen
ns de SEL‐veerantwoorde
elijke kan
niet allee elementen invoeren die zouden kkunnen ontb
breken (schrijfrechten). Maar in gezzamenlijk
akkoord is het perfeect denkbaa
ar dat een SSEL‐verantwo
oordelijke ee
en zorgplan kan vernieu
uwen dat
voldoet aan de norm
men van een GDT‐ en/of SSEL‐zorgplan
n voor bvb. fa
acturatiedoeeleinden.

12.7. LLokale affdelingsvverantwo
oordelijkken
De verantwoordelijkken (contacttverantwoorddelijken) van
n de lokale afdelingen vvan de SEL’ss hebben
dezelfdee functionaliiteiten ter beschikking
b
behalve de facturering en het aannmaken van
n nieuwe
accountss.
Een zo
orgplan verrnieuwen
verantw
woordelijken.

kan
k

daarenntegen

enkkel

uitgevo
oerd

wordeen

door

de

SEL‐

Ze hebben dezelfde rapporteringsmogelijkh eden. Deze zijn echter beperkt
b
tot het grondge
ebied van
hun lokaale afdeling. Ook de beschikbare stat istieken zijn gelijklopend
d (zie Figuur 1131).

Figuur 1331: lokale afde
eling SEL: stattstieken werkkgebied
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13. P
Provincciebestturen
Wanneeer een veran
ntwoordelijkke van een provinciebe
estuur inlogtt in de toeppassing, kom
mt hij/zij
terecht o
op onderstaaande startpa
agina (zie Fig uur 132)

Figuur 1332: provincieb
bestuur startp
pagina

De startpagina van de
d verantwo
oordelijke va n een provin
nciebestuur opent met eeen zoekmacchine van
het item
m “Gebruikerss bewerken”” uit het hooffdmenu.
h
opties
o
zijn inn grote mate
e dezelfde als voor de zzorgverlenerss en SEL‐
De optiees van het hoofdmenu
verantw
woordelijken en werden reeds vermelld in deel 8.

13.1. G
Gebruike
ersbehee
er
13.1.1

Gebruikers bew
werken

dt dezelfde zoekmachine
z
e geopend als in de
Na een druk op dee link "Gebruikers beweerken" word
startpaggina. Hier kun
nnen SEL‐verantwoordellijken, zorgve
erleners en gegevensaan
g
nleveraars opgezocht
worden. Bij het zoekken van een zorgverleneer kan er ookk gezocht wo
orden op (eeen deel van) de naam
van de o
organisatie, van
v het RZIV‐‐nummer enn/of rijksregissternummer.
m ook de
Het zoekresultaat voor de SEL‐verantwoorddelijken bevvat naast de naam en dde voornaam
woonplaaats van de SEL‐verantwo
S
oordelijke enn SEL of de lokale afdelin
ng waartoe dde verantwo
oordelijke
behoort (zie Figuur 133).
1
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Figuur 1333: provincieb
bestuur: zoeke
en SEL‐veranttwoordelijken
n

Het zoekkresultaat vo
oor de zorgvverleners beevat naast de
e naam en de
d voornaam
m ook de wo
oonplaats
van de zzorgverlener en de organ
nisatie waarttoe de zorgvverlener eventueel behooort. Verder is er nog
een kolo
om "Weigeriing" waarin vermeld woordt of de zo
orgverlener geweigerd
g
hheeft (zie verder) om
zijn gegeevens mogeelijks te late
en aanpasse n(Ja/Nee) door zijn/haa
ar werkgeveer of organissatie (zie
Figuur 133).
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Figuur 1334: provincieb
bestuur: zoeke
en zorgverlenners

Het zoeekresultaat voor de ge
egevensaanlleveraars be
evat naast de naam, de voorna
aam, het
rijksregissternummerr, de naam van de zorrgbemiddelaar, de lokale afdeling vvan de SEL van het
zorgplan
n en de (deel)gemeente (zie
( Figuur 1335).
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Figuur 1335: provincieb
bestuur: zoeke
en gegevensaaanleveraars

Na een druk op dee link "Bekijkken" wordt een detailscherm met de gegevenns van de ge
ebruikers
geopend
d. Deze gegevens kunnen
n op deze maanier geraadpleegd word
den.
Via de kn
nop “Export”” kunnen de
eze tabellen ggeëxporteerrd worden in Excel‐formaaat.

13.1.2

Bericchten verstturen

De veraantwoordelijken van de provincie besturen ku
unnen bericchten stureen naar een
n vooraf
geselecteerde groep
p gebruiker binnen
b
hun g rondgebied (zie Figuur 136).
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Figuur 1336: provincieb
bestuur: bericchten verstureen

Via de link “Berichteen versturen”” komt men in het selecttie en invoerrscherm (zie Figuur 136). Volgens
het funcctioneel hiëraarchische nivveau kan me n een type gebruiker
g
selecteren:
Provincieebestuur
SEl
lokale affdeling van de
d SEL

SEL,
S lokale affdeling van de SEL, zorgve
erlener, pati ënt
lo
okale afdelinng van de SELL, zorgverlen
ner patiënt
zorgverlener,, patiënt

en uit een drropdownmennu de bijhorende SEL
Voor verrantwoordelijken van provinciebestuuren kan me
of lokalee afdeling van
n de SEL sele
ecteren. Menn kan ook “A
Alle” kiezen.
Bijkomend kan de po
ostcode en gemeente
g
va n de gebruikker aangegevven worden.
Na het in
nvoeren van
n alle criteria voor selectiie kan de lijst van de geselecteerde ggebruikers opgehaald
worden via de knop “Lijst ophale
en” (zie Figuuur 137).
Deze lijstt kan middels de knop “E
Export” geëxxporteerd wo
orden in Exce
el‐formaat.
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Figuur 1337: provincieb
bestuur: bericchten verstureen lijst bestem
mmelingen

Na contrrole van de lijst kan het onderwerp (verplicht ve
eld) ingevoerd worden aalsook de inh
houd van
het bericcht.
Na het d
drukken op de
d knop “Be
ericht verstu ren” wordt het bericht gestuurd
g
naaar alle geselecteerde
bestemm
melingen.

13.2. R
Rapporte
eringen
Er is rap
pportering vo
oorzien i.v.m
m. financiële informatie en
e i.v.m. de zorgplannenn. Na een drruk op de
link "rap
pporteringen
n" onder hett gelijknamigge menu, wo
ordt rechts een
e scherm ggeopend me
et de lijst
van rapp
porteringen (zie
( Figuur 13
38).
De rappo
orten bestrijken in het allgemeen hett werkgebied
d van de provvincie.
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Figuur 1338: provincieb
bestuur: rappo
orteringen

13.2.1

Gege
evens over de zorgveerleners

Na een druk op de link “Gegeve
ens over de zorgverlene
ers” wordt er
e een scher m geopend voor het
downloaaden of het openen
o
van het
h bestand “GegevensZorgverlenerss.xls”.
h elektroniisch zorgpla n zijn in xls‐formaat en
n kunnen recchtstreeks afgehaald
a
Alle bestanden in het
worden zonder de omweg
o
via ee
en csv‐besta nd. Bij het opslaan
o
of op
penen moet men kiezen voor een
xls‐bestaand (zie Figuur 139).
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Figuur 1339: provincieb
bestuur: rappo
orteringen: o penen en opsslaan als xls‐b
bestand

Het besttand “GegevensZorgverle
eners.xls” beevat de gege
evens van alle geregistreeerde zorgverrleners in
het elekktronisch zorgplan die gekoppeld
g
z ijn aan een zorgplan. Het
H totaal aaantal geregistreerde
gebruikeers ligt hoger (zorgverlen
ners zonder zorgplannen
n, patiënten). Vermits deeze lijst na enige
e
tijd
zeer uitggebreid dreiggt te worden
n is dit rapp ort voor de verantwoordelijke van dde provincie
ebesturen
beperkt tot de zorgvverleners van de eigen pprovincie aangevuld mett de zorgverrleners van buiten
b
de
provinciee die gekopp
peld zijn aan zorgplannenn binnen de provincie.
Dit Excell bestand heeft de volgen
nde velden:
‐ Naam
m zorgverlen
ner
‐ Voornaam zorgvverlener
‐ Naam
m organisatiie
‐ E‐maail
‐ Proffiel (= type zo
orgverlener)
‐ Typee mantelzorgger
‐ Bankkrekeningnummer
‐ Straaat
‐ Num
mmer
‐ Bus
‐ Posttcode zorgveerlener
‐ Gem
meente zorgvverlener
‐ Deellgemeente zorgverlener
‐ Aanttal zorgplann
nen
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13.2.2

Gegevens over de patiënten

Na een druk op de link "Gegevens over de patiënten" wordt een scherm geopend voor het
downloaden of het openen van het bestand “GegevensPatienten.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Code patiënt
‐ Geslacht
‐ Geboortedatum
‐ Lokale afdeling
‐ Postcode patient
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Datum schaal (laatste)
‐ Score schaal (laatsteà

13.2.3

Gegevens over de gesloten zorgplannen

Na een druk op de link "Gegevens over de gesloten zorgplannen" wordt een scherm geopend voor
het downloaden of het openen van het bestand “GeslotenZorgplannen.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Lokale afdeling
‐ Postcode patiënt
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Geboortedatum patiënt
‐ Datum opening
‐ Heropening/Afsluiting
‐ Datum
‐ Reden
‐ Reden (Overige)
‐ Opmerking

13.2.4

Financiële informatie

Na een druk op de link "Financiële informatie" wordt een scherm geopend voor het downloaden of
het openen van het bestand “FinanciëleInformatie.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Verzekeringsinstelling
‐ Lokale afdeling
‐ Zorgverlener 1
‐ Bedrag 1
‐ Zorgverlener 2
‐ Bedrag 2
‐ Zorgverlener 3
‐ Bedrag 3
‐ Zorgverlener 4
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‐
‐
‐
‐
‐

Bedrag 4
GDT (bedrag)
Factuurdatum
Betalingsdatum
Referentie

13.2.5

Overzicht facturen ‐ zorgverleners

Na een druk op de link "Overzicht facturen ‐ zorgverleners" wordt een scherm geopend voor het
downloaden of het openen van het bestand “FacturenZorgverleners.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Code patiënt
‐ Lokale afdeling
‐ Zorgbemiddelaar
‐ Zorgverlener 1 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 2 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 3 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 4 (indien vergoedbaar RIZIV)
‐ GDT (vergoedbare zorgverleners onder de koepel van de GDT)
‐ Overige (niet‐vergoedbare zorgverleners)

13.2.6

Tabel zorgplannen

Na een druk op de link "Tabel zorgplannen" wordt een scherm geopend voor het downloaden of het
openen van het bestand “Zorgplannen.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Code Patiënt
‐ GDT
‐ SEL
‐ Straat
‐ Nummer
‐ Bus
‐ Postcode patiënt
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Lokale afdeling
‐ Datum start (van het zorgplan(
‐ Datum vernieuwing (laatste)
‐ Schaal start (van het zorgplan)
‐ Datum evaluatie (laatste)
‐ Schaal evaluatie (laatste)
‐ Plaats zorgoverleg
‐ Datum zorgoverleg (laatste)
‐ Zorgbemiddelaar
‐ Huisarts
‐ Verpleegkundige
‐ Maatschappelijk werker
‐ Andere
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‐
‐
‐
‐

13.2.7

Datum afsluiten
Reden afsluiten
Reden afsluiten (overige)
Reden afsluiting opmerkking

Lijst van
v organiisaties

Dit een lijst van alle organisaties
o
waaraan zorrgverleners in
i het e‐zorg
gplan gekopppeld zijn.
Dit is een
n Excel bestaand met volggende veldenn:
‐ Rubrieknummer (sociale
e kaart)
‐ Rubrieknaam
m (sociale kaart)
‐ Naam
‐ Postcode
‐ G
Gemeente
‐ Deelgemeen
nte
‐ SStraat
‐ Nummer
‐ Bus
‐ TTel
‐ G
GSM
‐ Email
‐ Fax
‐ O
Ondernemin
ngsnummer
‐ Bankrekenin
ngnummer

13.3. SStatistiekken
In het elektronisch zorgplan is ee
en hele reekks statistieken beschikbaa
ar voor een aaantal gebru
uikers. De
meen beperktt tot het we
erkgebied vaan de gebruiiker (SEL,
scope vaan deze stattistieken is in het algem
lokale affdeling van een
e SEL, provvinciebestuu r, interprovinciaal).
Binnen h
het werkgebied kan de se
electie nog aaangepast wo
orden (zie Figuur 140).

Figuur 1440: provincieb
bestuur: statisstieken selecttie werkgebie
ed

De lijst vvan de besch
hikbare statisstieken worddt aangeboden onder de vorm van linnks die bij aa
anklikken
de statisstische gegevvens ontvouw
wen en bij oppnieuw aankklikken terug
g sluiten (zie Figuur 141).
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Figuur 1441: provincieb
bestuur: statisstieken openeen

Al deze statistieken kunnen als Excel‐bestannden gedownload worde
en. Daartoe wordt geklikkt op het
icoontje vóór de oveereenkomstigge statistiek..
De volgeende statistieeken zijn besschikbaar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Aantal zorgvverleners perr organisatie
A
Aantal zorgvverleners perr type zorgveerlener
A
Aantal zorgvverleners verrgoedbaar onnder een GDT zorgplan
ZZorgbemiddelaar / type
Mantelzorgeer / verwantsschap
Mantelzorgeer / aantal zo
orgbemiddelaaars
Mantelzorgeers / zorgplan
n
Mantelzorgeers meerdere
e / zorgplan
V
Vrijwilligers / zorgplan
aar
Nieuwe zorggplannen / ja
Doorlopendee zorgplanne
en / jaar
TTotaal zorgp
plannen / jaar
A
Afgesloten zorgplannen / jaar
A
Afgesloten zorgplannen / reden
O
Overige redeenen afgeslo
oten zorgplannnen
A
Afgesloten zorgplannen /heropeningg + reden
O
Overige redeenen herope
enen zorgpla nnen
A
Aantal SEL‐zorgplannen
A
Aantal overlegmomenten / reden
A
Andere redeenen overleg
A
Aantal zorgp
plannen zond
der verpleeg kundige
A
Aantal zorgp
plannen GDT
T‐conform (veergoedbaar) / jaar
TThuis / Elderrs
Leeftijd
w
Man / Vrouw
A
Aantal zorgp
plannen / lee
eftijd patiëntt
A
Aantal overleg / jaar / zo
orgplan
A
Aantal zorgp
plannen / lokkale afdeling
A
Aantal zorgp
plannen / SELL
A
Aantal zorgp
plannen / orgganisatie
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‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Aantal zorgplannen / verzekeringsinstelling
Aantal zorgplannen / zorgbemiddelaar
GDT als zorgverlener
Type zorgverlener onder GDT als zorgverlener
Weckx aantallen/schaal
Redenen voor overleg
Facturen/Verzekeringsinstellingen
Facturen/organisatie
Facturen betaald/jaar

Al deze statistieken kunnen afzonderlijk of gezamenlijk als Excel‐bestanden gedownload worden.
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14. IInterprrovincia
aal niveeau
Wanneeer een veranttwoordelijke
e van het intterprovinciale niveau inlo
ogt in de toeepassing, komt hij/zij
terecht o
op onderstaaande startpa
agina (zie Fig uur 142)

Figuur 1442: interprovinciaal: startpagina

pagina van de
d verantwoo
ordelijke vann het interprovinciale nivveau opent m
met een zoekkmachine
De startp
van het iitem “Gebru
uikers bewerken” uit het hoofdmenu.
De optiies van heet hoofdmenu zijn geedeeltelijk dezelfde
d
alss voor de zorgverlene
ers, SEL‐
verantw
woordelijken en provincie
ebesturen enn werden ree
eds vermeld in deel 8.

14.1. G
Gebruike
ersbehee
er
14.1.1

Gebruikers bew
werken

Na een druk op dee link "Gebruikers beweerken" word
dt dezelfde zoekmachine
z
e geopend als in de
startpaggina. Hier kunnen
k
verrantwoordel ijken van provinciebessturen, SELL‐verantwoorrdelijken,
zorgverleeners en geggevensaanleveraars opgeezocht word
den. Bij het zoeken
z
van eeen zorgverllener kan
er ook ggezocht word
den op (een deel van) dde naam van de organisa
atie, van hett RZIV‐numm
mer en/of
rijksregissternummerr.
Het zoekresultaat voor de SEL‐verantwoorddelijken bevvat naast de naam en dde voornaam
m ook de
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woonplaaats van de SEL‐verantwo
S
oordelijke enn SEL of de lokale afdelin
ng waartoe dde verantwo
oordelijke
behoort (zie Figuur 143).
1

Figuur 1443: interprovinciaal: zoeken SEL‐verantw
woordelijken

Het zoekkresultaat vo
oor de zorgvverleners beevat naast de
e naam en de
d voornaam
m ook de wo
oonplaats
van de zzorgverlener en de organ
nisatie waarttoe de zorgvverlener eventueel behooort. Verder is er nog
een kolo
om "Weigeriing" waarin vermeld woordt of de zo
orgverlener geweigerd
g
hheeft (zie verder) om
zijn gegeevens mogeelijks te laten aanpassenn (Ja/Nee) door
d
zijn/haa
ar werkgeveer of organissatie (zie
Figuur 1444).
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Figuur 1444: interprovinciaal: zoeken zorgverleneers

Het zoeekresultaat voor de ge
egevensaanlleveraars be
evat naast de naam, de voorna
aam, het
rijksregissternummerr, de naam van de zorrgbemiddelaar, de lokale afdeling vvan de SEL van het
zorgplan
n en de (deel)gemeente (zie
( Figuur 1445).

Figuur 1445: interprovinciaal: zoeken gegevensaaanleveraars

Na een druk op dee link "Bekijkken" wordt een detailscherm met de gegevenns van de ge
ebruikers
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geopend
d. Deze gegevens kunnen
n op deze maanier geraadpleegd word
den.
Via de kn
nop “Export”” kunnen de
eze tabellen ggeëxporteerrd worden in Excel‐formaaat.

14.1.2

Bericchten verstturen

De veraantwoordelijken van de provincie besturen ku
unnen bericchten stureen naar een
n vooraf
geselecteerde groep
p gebruiker binnen
b
hun g rondgebied.

Figuur 1446: interprovinciaal: berich
hten versturenn

Via de link “Berichteen versturen”” komt men in het selecttie en invoerrscherm (zie Figuur 146). Volgens
het funcctioneel hiëraarchische nivveau kan me n een type gebruiker
g
selecteren:
Provincieebestuur
SEl
lokale affdeling van de
d SEL

SEL,
S lokale affdeling van de SEL, zorgve
erlener, pati ënt
lo
okale afdelinng van de SELL, zorgverlen
ner patiënt
zorgverlener,, patiënt

en uit een drropdownmennu de bijhorende SEL
Voor verrantwoordelijken van provinciebestuuren kan me
of lokalee afdeling van
n de SEL sele
ecteren. Menn kan ook “A
Alle” kiezen.
Bijkomend kan de po
ostcode en gemeente
g
va n de gebruikker aangegevven worden.
Na het in
nvoeren van
n alle criteria voor selectiie kan de lijst van de geselecteerde ggebruikers opgehaald
worden via de knop “Lijst ophale
en” (zie Figuuur 147).
Deze lijstt kan middels de knop “E
Export” geëxxporteerd wo
orden in Exce
el‐formaat.
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Figuur 1447: interprovinciaal: berich
hten versturenn lijst bestemmelingen

Na contrrole van de lijst kan het onderwerp (verplicht ve
eld) ingevoerd worden aalsook de inh
houd van
het bericcht.
drukken op de
d knop “Be
ericht verstu ren” wordt het bericht gestuurd
g
naaar alle geselecteerde
Na het d
bestemm
melingen.

14.2. B
Beheer (systeem)
14.2.1

Keuze
elijsten

Het menu‐item “Keeuzelijsten” opent een scherm waarin de verrschillende kkeuzelijsten opgelijst
worden. Achter iedeere lijst staat een link “Beewerken” (zie
e .Figuur 148
8)
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Figuur 1448: interprovinciaal: keuzelijsten

Bij het d
drukken op de
d link “Bewe
erken” wordden de reedss ingevoerde opties van dde gekozen keuzelijst
k
getoond
d.(zie Figuur 149)
1

Figuur 1449: interprovinciaal: optiess van een keuzzelijst

Door eeen druk op de knop “V
Verwijderen”” wordedt de
d optie verrwijderd. Eeen druk op de knop
“Bewerkken” laat toee de tekst te editeren zoaals hij in het e‐zorgplan getoond
g
worrdt. Door een
n druk op
de link”B
Bewaren” wordt de teksst bewaard tterwijl de lin
nk “Annulere
en” de operaatie onderbreekt. (zie
Figuur 150)
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Figuur 1550: interprovinciaal: editeren van een opptie

Door dee druikken op
o de knop “Voeg een nieuwe op
ptie toe” wo
ordt een invvoerscherm geopend
waarmee een nieuw
we code (ma
aximum 15 ttekens) en een
e nieuwe tekst
t
kunnenn ingevoerd worden.
nen geannule
eerd of bewaaard worden.(zie Figuur 151)
1
Deze geggevens kunn

Figuur 1551: interprovinciaal: nieuw
we optie toevooegen

14.2.2

Sociaale en finan
nciële voorrzieningen
n

14.2.3

Nuttiige links

n iedere geb
bruiker wordden beheerd
d door te
De nuttiige links diee te vinden zijn in het zzijmenu van
drukken op de link “Nuttige
“
linkks” in het beeheersgedee
elte van het zijmenu vann het interprrovinciaal
niveau. EEr opent zich
h een zoeksccherm waar een gedeelte van de naa
am kan ingeggeven worde
en. Als er
geen naaam ingevoerrd wordt worrden alle nutttige links op
pgelijst (zie Figuur 152).

Figuur 1552: interprovinciaal: nuttige links zoekenn

De zoekkresultaten (zie
(
Figuur 153)
1
wordenn opgelijst in
n de volgord
de waarin zze verschijne
en in het
scherm vvan alle gebrruikers. Daarrtoe wordenn de gekleurd
de pijltjes gebruikt. Een ddruk op een opgaand
pijltje plaatst de linkk in een hoge
ere positie inn de lijst terw
wijl een drukk op een neeergaand pijltjje de link
een posttie lager plaaatst.
Er zijn tw
wee knoppen
n “Bewerken
n” en “Verwijjderen”.

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

167

Figuur 1553: interprovinciaal: nutiige
e links zoekreesultaten

De knop
p “Bewerken
n” laat toe de
d gegevens van de nutttige link aan
n te passen (zie Figuur 154). De
In het uirolm
naam, het pad van de
d hyperlink en de beschhrijving zijn editeerbaar.
e
menu “Provin
ncie” kan
gekozen worden in welke
w
provin
ncie de link zzichtbaar wordt volgens de
d woonplaaats van de patiënt als
een zorggplan geopeend werd of volgens hett (werk)adre
es van de zo
orgverlener als er geen zorgplan
geopend
d werd. De knop
k
“Annulleren” blaastt de bewerkking af terwijl de gegeveens bewaard
d worden
door een
n druk op dee knop “Bewa
aren”.

Figuur 1554: interprovinciaal: nuttige links gegeveens aanpasse
en

Onderaaan de lijst (zie Figuur 153
3) staat een kknop “Hyperrlink toevoeg
gen” die eenn invoerscherrm opent
voor de invoer van de
d gegevens van een nie uwe nuttige link (zie Figu
uur 155). Dee link wordt onderaan
o
de ljist b
bijgevoegd door
d
een dru
uk op de knoop “Bewaren
n”. Door middel van de ggekleurde pijltjes kan
hij dan o
op de juiste plaats
p
in de lijst ingevoeggd worden.
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Figuur 1555: interprovinciaal: nieuw
we nuttige linkk invoeren

14.2.4

Mutu
ualiteiten

14.2.4.1 Nieuw
we mutualiteit
Na het kklikken op dee link “Nieuw
we mutualiteeit” in het zijjmenu bekom
mt men een invulscherm
m voor de
invoer vaan de gegeveens van een nieuwe muttualiteit (zie Figuur 156).

Figuur 1556: Interprovinciaal: nieuw
we mutualiteitt

De gegevvens van de nieuwe muttualiteit wordden bewaard
d door drukkken op de knoop “Opslaan
n”.

14.2.4.2 Mutu
ualiteiten zo
oeken
Na het kklikken op de
d link “Muttualiteiten” in het zijme
enu bekomt men een zooekmachine waar de
mutualitteit kan gezo
ocht worden
n op nummeer of op naaam of een combinatie
c
vvan beide (zie Figuur
157).
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Figuur 1557: Interprovinciaal: mutaliteiten zoeke n

Als er niets wordt ingegeven
i
en de knop ““Zoeken” ge
edrukt wordt bekomt m
men de volle
edige lijst
gesorteeerd volgens nummer.
n
Ach
hter iedere m
mutualiteit staat eeen lin
nk “Bewerkenn” (zie Figuu
ur 158).
g”. Dit is beddoeld voor patiënten
p
Op de eerste plaats in de tabel staat de rij “000 – Specciale regeling
zonder mutualiteit of die een niet‐Belgischhe mutualite
eit hebben. Dan wordt de factuur naar de
patiënt zelf gestuurrd die ze na
a betaling evventueel kan voorleggen aan zijn vverzekeringsinstelling
(mutualiiteit).

14.2.4.3 Mutu
ualiteiten be
ewerken
Als men de link “Bew
werken” aanklikt in de zooekresultate
en bekomt men
m een scheerm met de gegevens
g
van de ggekozen mutualiteit.

Figuur 1558: Interprovinciaal: mutua
alteiten zoekrresultaten

herm kunnen de actuele
e gegevens vvan de mutuaaliteit aange
epast wordenn en daarna bewaard
In dit sch
worden door de kno
op “Opslaan”.
Drukken
n op de knop
p “Verwijder mutualiteit”” zal de mutu
ualiteit verwijderen uit dde lijst. Er wo
ordt eerst
gevraagd
d “Bent u zeker?”. Drukkken op de knoop “Annuleren” blaast de proceduree af.
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Figuur 1559: Interprovinciaal: koppe
elen aan andeere mutualiteiit

Na het drukken op de “Ja”‐knop verschijnnt een verdere keuze (zie Figuur 1159). Na de melding
“Koppel de gebruikeers van de huidige mutu aliteit aan een andere of
o geen mutuualiteit.” kan
n men uit
de uitrollijst een andere mutualiteit kiezen waaraan de
e gebruikerss van de verrwijderde mutualiteit
gekoppeeld worden. Dit
D wordt be
evestigd doorr drukken op
p de knop “Koppelen”
Als er ggeen mutualiteit gekozen wordt zall er geen ko
oppeling van
n de patiëntten aan een
n andere
mutualitteit gebeuren
n.

14.2.5

Bedraagen nome
enclatuur

14.2.5.1 Bedraagen voor GDT‐zorgpla
G
annen

Figuur 1660: interprovinciaal: nomen
nclatuur voorr GDT‐zorgpla
annen

De bedrragen voor de
d verschillende pseudoocodes (RIZIV
V) worden opgelijst mett de beginda
atum van
hun geld
digheid (zie Figuur
F
160). Er kunnen niieuwe bedraagen ingevoe
erd worden ddie door een
n drulk op
de knop
p “Bedragen
n toevoegen” onderaaan de lijst toegevoegd worden. D
De begindattum kan
rechtstreeeks ingevoeerd worden of middels de kalende
erfunctie. Een begindatuum kan op voorhand
v
ingevoerrd worden.
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14.2.5.2 Bedraagen voor PSY
P MDO zo
orgplannen
Dit ondeerdeel zal later bij de inte
egratie van dde verschillen
nde types zorgplannen b ijgevoegd worden.

14.2.6

Behe
eer formulieren

14.3. R
Rapporte
eringen
Er is rap
pportering vo
oorzien i.v.m
m. financiële informatie en
e i.v.m. de zorgplannenn. Na een drruk op de
link "rap
pporteringen
n" onder hett gelijknamigge menu, wo
ordt rechts een
e scherm ggeopend me
et de lijst
van rapp
porteringen (zie
( Figuur 16
61).
orten bestrijken in het allgemeen hett werkgebied
d van de provvincie.
De rappo

Figuur 1661: interprovinciaal: rapporteringen

14.3.1

Gege
evens over de zorgveerleners

Na een druk op de link “Gegeve
ens over de zorgverlene
ers” wordt er
e een scher m geopend voor het
downloaaden of het openen
o
van het
h bestand “GegevensZorgverlenerss.xls”.
Alle bestanden in het
h elektroniisch zorgpla n zijn in xls‐formaat en
n kunnen recchtstreeks afgehaald
a
worden zonder de omweg via ee
en csv‐bestannd. Bij het opslaan en op
penen moet men kiezen voor een

Handleidingg e‐zorgplan (verssie 1 maart 2013)

172

xls‐bestaand (zie Figuur 162).

Figuur 1662: interprovinciaal: rapporteringen: oppenen en opsla
aan als xls‐be
estand

Het besttand “GegevensZorgverle
eners.xls” beevat de gege
evens van alle geregistreeerde zorgverrleners in
het elekktronisch zorgplan die gekoppeld
g
z ijn aan een zorgplan. Het
H totaal aaantal geregistreerde
gebruikeers ligt hoger (zorgverlen
ners zonder zorgplannen
n, patiënten). Vermits deeze lijst na enige
e
tijd
zeer uitggebreid dreiggt te worden
n is dit rapp ort voor de verantwoordelijke van dde provincie
ebesturen
beperkt tot de zorgvverleners van de eigen pprovincie aangevuld mett de zorgverrleners van buiten
b
de
provinciee die gekopp
peld zijn aan zorgplannenn binnen de provincie.
nde velden:
Dit Excell bestand heeft de volgen
‐ Naam
m zorgverlen
ner
‐ Voornaam zorgvverlener
‐ Naam
m organisatiie
‐ E‐maail
‐ Proffiel (= type zo
orgverlener)
‐ Typee mantelzorgger
‐ Bankkrekeningnummer
‐ Straaat
‐ Num
mmer
‐ Bus
‐ Posttcode zorgveerlener
‐ Gem
meente zorgvverlener
‐ Deellgemeente zorgverlener
‐ Aanttal zorgplann
nen

14.3.2

Gege
evens over de patiëntten

m geopend voor
v
het
Na een druk op de link "Geggevens over de patiënten" wordt een scherm
downloaaden of het openen
o
van het
h bestand “GegevensP
Patienten.xls””.
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Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Code patiënt
‐ Geslacht
‐ Geboortedatum
‐ Lokale afdeling
‐ Postcode patient
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Datum schaal (laatste)
‐ Score schaal (laatsteà

14.3.3

Gegevens over de gesloten zorgplannen

Na een druk op de link "Gegevens over de gesloten zorgplannen" wordt een scherm geopend voor
het downloaden of het openen van het bestand “GeslotenZorgplannen.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Lokale afdeling
‐ Postcode patiënt
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Geboortedatum patiënt
‐ Datum opening
‐ Heropening/Afsluiting
‐ Datum
‐ Reden
‐ Reden (Overige)
‐ Opmerking

14.3.4

Financiële informatie

Na een druk op de link "Financiële informatie" wordt een scherm geopend voor het downloaden of
het openen van het bestand “FinanciëleInformatie.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Verzekeringsinstelling
‐ Lokale afdeling
‐ Zorgverlener 1
‐ Bedrag 1
‐ Zorgverlener 2
‐ Bedrag 2
‐ Zorgverlener 3
‐ Bedrag 3
‐ Zorgverlener 4
‐ Bedrag 4
‐ GDT (bedrag)
‐ Factuurdatum
‐ Betalingsdatum
‐ Referentie
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14.3.5

Overzicht facturen ‐ zorgverleners

Na een druk op de link "Overzicht facturen ‐ zorgverleners" wordt een scherm geopend voor het
downloaden of het openen van het bestand “FacturenZorgverleners.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ FactuurNummer
‐ Code patiënt
‐ Lokale afdeling
‐ Zorgbemiddelaar
‐ Zorgverlener 1 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 2 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 3 (vergoedbaar RIZIV)
‐ Zorgverlener 4 (indien vergoedbaar RIZIV)
‐ GDT (vergoedbare zorgverleners onder de koepel van de GDT)
‐ Overige (niet‐vergoedbare zorgverleners)

14.3.6

Tabel zorgplannen

Na een druk op de link "Tabel zorgplannen" wordt een scherm geopend voor het downloaden of het
openen van het bestand “Zorgplannen.xls”.
Dit is een Excel bestand met volgende velden:
‐ Code Patiënt
‐ GDT
‐ SEL
‐ Straat
‐ Nummer
‐ Bus
‐ Postcode patiënt
‐ Gemeente patiënt
‐ Deelgemeente patiënt
‐ Lokale afdeling
‐ Datum start (van het zorgplan(
‐ Datum vernieuwing (laatste)
‐ Schaal start (van het zorgplan)
‐ Datum evaluatie (laatste)
‐ Schaal evaluatie (laatste)
‐ Plaats zorgoverleg
‐ Datum zorgoverleg (laatste)
‐ Zorgbemiddelaar
‐ Huisarts
‐ Verpleegkundige
‐ Maatschappelijk werker
‐ Andere
‐ Datum afsluiten
‐ Reden afsluiten
‐ Reden afsluiten (overige)
‐ Reden afsluiting opmerking
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14.3.7

Lijst van
v organiisaties

Dit een lijst van alle organisaties
o
waaraan zorrgverleners in
i het e‐zorg
gplan gekopppeld zijn.
Dit is een
n Excel bestaand met volggende veldenn:
‐ Rubrieknummer (sociale
e kaart)
‐ Rubrieknaam
m (sociale kaart)
‐ Naam
‐ Postcode
‐ G
Gemeente
‐ Deelgemeen
nte
‐ SStraat
‐ Nummer
‐ Bus
‐ TTel
‐ G
GSM
‐ Email
‐ Fax
‐ O
Ondernemin
ngsnummer
‐ Bankrekenin
ngnummer

14.4. SStatistiekken
In het elektronisch zorgplan is ee
en hele reekks statistieken beschikbaa
ar voor een aaantal gebru
uikers. De
meen beperktt tot het we
erkgebied vaan de gebruiiker (SEL,
scope vaan deze stattistieken is in het algem
lokale affdeling van een
e SEL, provvinciebestuu r, interprovinciaal).
Binnen h
het werkgebied kan de se
electie nog aaangepast wo
orden (zie Figuur 163).

Figuur 1663: interprovinciaal: statisttieken selectiee werkgebied
d

De lijst vvan de besch
hikbare statisstieken worddt aangeboden onder de vorm van linnks die bij aa
anklikken
de statisstische gegevvens ontvouw
wen en bij oppnieuw aankklikken terug
g sluiten (zie Figuur 164).
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Figuur 1664: interprovinciaal: statisttieken openenn

Al deze statistieken kunnen als Excel‐bestannden gedownload worde
en. Daartoe wordt geklikkt op het
icoontje vóór de oveereenkomstigge statistiek..
De volgeende statistieeken zijn besschikbaar:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

A
Aantal zorgvverleners perr organisatie
A
Aantal zorgvverleners perr type zorgveerlener
A
Aantal zorgvverleners verrgoedbaar onnder een GDT zorgplan
ZZorgbemiddelaar / type
Mantelzorgeer / verwantsschap
Mantelzorgeer / aantal zo
orgbemiddelaaars
Mantelzorgeers / zorgplan
n
Mantelzorgeers meerdere
e / zorgplan
V
Vrijwilligers / zorgplan
Nieuwe zorggplannen / ja
aar
Doorlopendee zorgplanne
en / jaar
TTotaal zorgp
plannen / jaar
A
Afgesloten zorgplannen / jaar
A
Afgesloten zorgplannen / reden
O
Overige redeenen afgeslo
oten zorgplannnen
A
Afgesloten zorgplannen /heropeningg + reden
O
Overige redeenen herope
enen zorgpla nnen
A
Aantal SEL‐zorgplannen
A
Aantal overlegmomenten / reden
A
Andere redeenen overleg
A
Aantal zorgp
plannen zond
der verpleeg kundige
A
Aantal zorgp
plannen GDT
T‐conform (veergoedbaar) / jaar
TThuis / Elderrs
Leeftijd
Man / Vrouw
w
A
Aantal zorgp
plannen / lee
eftijd patiëntt
A
Aantal overleg / jaar / zo
orgplan
A
Aantal zorgp
plannen / lokkale afdeling
A
Aantal zorgp
plannen / SELL
A
Aantal zorgp
plannen / orgganisatie
A
Aantal zorgp
plannen / verrzekeringsinsstelling
A
Aantal zorgp
plannen / zorrgbemiddelaaar
G
GDT als zorggverlener
TType zorgverlener onderr GDT als zorrgverlener
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‐
‐
‐
‐
‐

Weckx aantallen/schaal
Redenen voor overleg
Facturen/Verzekeringsinstellingen
Facturen/organisatie
Facturen betaald/jaar

Al deze statistieken kunnen afzonderlijk of gezamenlijk als Excel‐bestanden gedownload worden.
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15. Handleiding voor de gegevensaanleveraar
15.1. Registratie van een nieuwe gegevensaanleraar
Een gegevensaanleveraar in het e‐zorgplan is een gebruiker die gemachtigd is zorgverleners
rechtstreeks in te voeren in de databank van het e‐zorgplan. Daartoe moet hij eerst een specifiek
account (rol) gekregen hebben van de helpdesk. Deze toewijzing is volledig analoog aan de andere
accounts in het e‐zorgplan.
Sommige gegevensaanleveraars zullen reeds een account hebben als SEL‐verantwoordelijke en/of als
zorgverlener. In dat geval zijn ze geregistreerd in verschillende rollen. Ze moeten dan hun rol van
gegevensaanleveraar selecteren bij de keuze van een rol.
Voor de registratie van een gegevensaanleveraar moeten de volgende gegevens door de helpdesk
ingevoerd worden: voornaam*, naam*, straat*, huisnummer*, bus, postcode*, deelgemeente*,
telefoon, gsm, e‐mail* (* = verplicht veld).
Er moet ook vermeld worden of de gegevensaanleveraar lid is van een organisatie. Als men zeker
weet dat de organisatie voor het aanleveren van gegevens reeds bestaat in de databank, volstaat de
naam van de organisatie. Deze lijst van organisaties is niet dezelfde als deze van de zorgverleners.
Voor de registratie van een nieuwe organisatie moeten ook de volgende gegevens ingevoerd
worden: naam*, straat*, huisnummer*, bus, postcode*, deelgemeente*, telefoon, fax, e‐mail (* =
verplicht veld).

15.2. Formaat voor de aanlevering van de gegevens
Het bestand dat gebruikt wordt voor de aanlevering van de gegevens van de zorgverlener(s) is een
csv‐bestand. Een csv‐bestand is een tekstbestand waarin gegevens staan in een bepaalde
afgesproken volgorde gescheiden door een afgesproken delimiter. Dit bestand is editeerbaar in een
klassieke editor waarvan de meest verspreide het kladblok is van Windows. Csv‐bestanden kunnen
ingevoerd worden in een rekenblad programma (Excel, OpenOffice calc, enz) en kunnen ook
geëxporteerd worden door deze programma’s.
Een omstandige beschrijving van de procedure voor de import en de export van csv‐bestanden,
zowel voor Excel (Office) als voor Calc (OpenOffice), vindt u als bijlage (bijlage 17.2 Csv‐bestanden
importeren en exporteren).
De velden van dit csv‐bestand zijn de volgende:
rijksregister, riziv, naam, voornaam, aanspreking, geslacht, straat, nr, box, postcode, deelgemeente,
telefoon, telefoon alternatief, gsm, gsm publiek, fax, email, type, bankrekening, iban, bic,
bereikbaarheid, naam organisatie, straat organisatie, nr organisatie, box organisatie, postcode
organisatie, deelgemeente organisatie, telefoon organisatie, gsm organisatie, fax organisatie, email
organisatie
De velden zijn gescheiden door een delimiter die in dit geval een “|” symbool (pipe) is. Ook een punt‐
komma “;” is een mogelijkheid. Een punt‐komma is meestal de standaard bij de landinstellingen van
de PC’s van de gebruikers (zie bijlage 17.2 Csv‐bestanden importeren en exporteren). De
voorbeelden in dit hoofdstuk gebruiken “|”.
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De namen van de velden moeten in de eerste regel van het csv‐bestand te vinden zijn in de juiste
volgorde. Dus de eerste lijn van dit bestand is steeds de volgende:
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm
publiek|fax|email|type|bankrekening|iban|bic|bereikbaarheid|naam organisatie|straat
organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon
organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email organisatie
Het rijksregisternummer moet altijd ingevuld zijn. Op basis van dit unieke nummer kunnen de
zorgverleners die reeds in de databank van het e‐zorgplan opgenomen zijn teruggevonden worden.
Indien er twee zorgverleners met hetzelfde rijksregisternummer in de databank te vinden zijn,
worden ze onderscheiden door het veld ”type”.
Het veld “type” wordt dus gebruikt voor de verdere differentiëring van zorgverleners met hetzelfde
rijksregisternummer. Indien men toch het type van een zorgverlener wil aanpassen dient het type
voorafgegaan te worden door “@@@” bvb. “@@@verpleegkundige”.
Indien een rizivnummer van een nieuwe zorgverlener ingevoerd wordt moet er ook een
bankrekeningnummer en/of iban‐nummer zijn om rechtstreekse facturatie door het e‐zorgplan
mogelijk te maken.
Wanneer in het bestand alle andere velden leeg zijn, zal de zorgverlener geschrapt worden.
Voor het toevoegen van een nieuwe zorgverlener dienen de velden naam, voornaam, aanspreking,
geslacht, straatnaam, postcode en type zorgverlener ingevuld te zijn. De andere velden zijn
optioneel.
Wanneer velden leeg gelaten worden, worden de oude gegevens bewaard. Gegevens kunnen gewist
worden met de code “###” (zonder de aanhalingstekens).
Er zijn enkele velden waarvan de inhoud een bepaalde waarde moet hebben. Anders wordt er een
foutmelding gegenereerd. Het zijn de velden aanspreking, geslacht en type.
De mogelijke waardes voor de inhoud van het veld “aanspreking” zijn: mr, mv, dr, prof_dr.
Deze lijst komt overeen met de mogelijke waardes in het e‐zorgplan. Deze lijst kan later aangepast
worden. Indien dit gebeurt zal er melding van gegeven worden in het startscherm voor de
aanlevering van de gegevens.
De mogelijke waardes voor de inhoud van het veld “geslacht” zijn: m, v.
De mogelijke waardes voor het veld met de types zorgverleners “type” zijn: doctor, mantelzorger,
ext_doctor, Verpleegkundige, kinesitherapeut, psycholoog, maatsch_werker, tandarts, gezinszorg,
apotheker, ergotherapeut, psych_thuiszorg, logopedie, psychotherapie, uitleendienst, adm_steun,
vrijwilliger, pall_verpleegk, paramed_mwerker, psychiater, podologie, dietist(e), bewindvoerder,
kortverblijf, verpl_sociaal, verpl_int_mur, zorgkundige, overleg_org, poetsdienst, dagcentrum.
Deze lijst komt overeen met de mogelijke waardes in het e‐zorgplan. Deze lijst kan eventueel
aangepast worden. Indien dit gebeurt zal er ook melding van gemaakt worden in het startscherm
voor de aanlevering van de gegevens.
Het veld “bereikbaarheid” voegt een zorgverlener toe in het blad bereikbaarheid van het e‐zorgplan.
Daartoe wordt de inhoud van de velden “naam”, “voornaam”, “type”, “telefoon”, “telefoon
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alternatief” en “gsm publiek” gebruikt voor zover deze velden ingevuld zijn. Het veld
“bereikbaarheid” vult het vrij veld in dat overeenkomt met deze zorgverlener in het blad
bereikbaarheid van de betrokken zorgplannen. In dit veld kan geen enter ingebracht worden. De
eventuele verdere vormgeving van dit veld dient dan in het e‐zorgplan zelf te gebeuren.
Er kunnen een onbeperkt aantal zorgverleners verwerkt worden in één csv‐bestand. Daartoe wordt
voor Iedere zorgverlener één regel met de nodige gegevens toegevoegd.
Indien enkel de naam van de organisatie is ingevuld en het een bestaande organisatie betreft, zal de
zorgverlener lid worden van deze organisatie.
Voor het toevoegen van een nieuwe organisatie dienen de velden naam organisatie, straat
organisatie, postcode organisatie ingevuld te zijn. De andere velden zijn optioneel. Vooraleer een
nieuwe organisatie kan toegevoegd worden, zal de gebruiker bevestiging hiervan moeten geven.
Organisaties kunnen niet verwijderd worden via de import.
Indien een reeks zorgverleners van dezelfde nieuwe organisatie ingevoerd wordt dienen de volledige
gegevens van de organisatie enkel ingevoerd worden bij de eerste zorgverlener in het bestand. Bij de
volgende volstaat dan de juiste naam van de organisatie.
Voorbeelden van csv‐bestanden voor invoer:
Het volgende bestand voert een nieuwe verpleegkundige in met deze gegevens.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12|Walraet|Jan|mr|m|Pachthofdreef|36||1970||||||||verpleegkundige|001‐
0154934‐04|||||||||||||
Het volgende bestand verandert het huisnummer van de zorgverlener in 46.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12||||||46||||||||||||||||||||||||
Het volgende bestand wist het veld “box”.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12|||||||###|||||||||||||||||||||||
Het volgende bestand verwijdert een zorgverlener uit de databank.
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rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12||||||||||||||||||||||||||||||
Het volgende bestand voegt een nieuwe zorgverlener aan een bestaande organisatie toe.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12|Walraet|Jan|mr|m|Pachthofdreef|36||1970||||||||verpleegkundige|001‐
0154934‐04||||Verpleegeenheid Wezembeek‐Oppem|||||||||
Het volgende bestand voegt een nieuwe zorgverlener toe en een nieuwe organisatie.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12|Walraet|Jan|mr|m|Pachthofdreef|36||1970||||||||verpleegkundige|001‐
0154934‐04||||Verpleegeenheid Wezembeek‐Oppem|Pachthofdreef|36||1970|||||
Er moet rekening gehouden worden met het rijksregisternummer en/of het rizivnummer om de
zorgverlener te identificeren. Daarnaast moeten bij een nieuwe zorgverlener en/of organisatie de
verplichte velden ingevuld zijn. Bij een rizivnummer hoort ook een verplichte bankrekening.
Indien er meerdere gebruikers zijn met dezelfde rijksregisternummer kunnen ze onderscheiden
worden door het veld “type” (zorgverlener).
Het volgende bestand voert een nieuwe zorgverlener toe en verandert een bestaande. Het gaat
tweemaal om dezelfde persoon maar met een verschillende functie.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
organisatie
|4‐12345‐123‐12|Walraet|Jan|mr|m|Pachthofdreef|36||1970||||||||verpleegkundige|001‐
0154934‐04|||||||||||||
|4‐12345‐123‐12||||||46||||||||||adm_steun||||||||||||||
Het volgende bestand verandert het type van een bestaande zorgverlener.
rijksregister|riziv|naam|voornaam|aanspreking|geslacht|straat|nr|box|postcode|deelgemeente|t
elefoon|telefoon alternatief|gsm|gsm publiek|fax|email|type| bankrekening|iban|bic|
bereikbaarheid|naam organisatie|straat organisatie|nr organisatie|box organisatie|postcode
organisatie|deelgemeente organisatie|telefoon organisatie|gsm organisatie|fax organisatie|email
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organisaatie
|4‐12345‐123‐12||||||||||||||||@@@ad m_steun||||||||||||||
Bij een cconflict tusseen het rijksre
egisternumm
mer en het rizzivnummer wordt
w
een fo utmelding gegeven.

15.3. A
Aanleverring van gegeven
ns
Als de geebruiker zich
h aanmeldt als
a gegevenssaanleveraarr wordt hem
m in het begi nscherm gevvraagd in
het invulveld een beestandsnaam
m (met pad) i n te geven voor
v
de invoe
er. Indien noodig kan hij op
o zijn PC
bladeren
n om het bestand te vinden enn in te voe
eren. Via de
d knop “BBeschrijving van het
bestandssformaat weeergeven” ka
an een sameenvatting vaan het bestandsformaat opgeroepen
n worden
dat ook opnieuw kan
n verborgen worden (zie Figuur 165).

Figuur 1665: gegevensaaanleveraar: startpagina
s

Na het invullen van de bestandssnaam met ppad klikt de gebruiker
g
op
p de knop “N
Nieuwe zorgvverleners
importerren”.
n ook met dee knop “Bladeren” een beestand zoeke
en.
Men kan
De inhou
ud van het cssv‐bestand, dat
d hier als vvoorbeeld ge
ebruikt wordt, is de volgeende:
w|12|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
|4‐12345‐123‐12|jw
04||||V
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
|4‐12345‐123‐13|jw
w|13|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
04||||V
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
|4‐12345‐123‐14|jw
w|14|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
04||||V
|4‐12345‐123‐15|jw
w|15|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
04||||V
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
|4‐12345‐123‐16|jw
w|16|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
04||||V
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
|4‐12345‐123‐17|jw
w|17|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
04||||V
Verpleegeenh
heid Wezembeek‐Oppem
m|||||||||
|4‐12345‐123‐18|jw
w|18|mr|m|Pachthofdreeef|36||1970||||||||ve
erpleegkund ige|001‐015
54934‐
04|&&||||||||||
In het vo
olgende scheerm (zie Figu
uur 166) woorden de resultaten geto
oond van de analyse van
n het csv‐
bestand door het systeem (zie
e hoger: foormaat voorr de aanlevering van ggegevens). Indien er
moeilijkh
heden zijn worden
w
er ee
en aantal m
mogelijke foutmeldingen (zie verder Foutmeldinggen 15.5)
gegenereerd.
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Figuur 1666: gegevensaaanleveraar: analyse
a
invoeer

Als er zich geen pro
oblemen voordoen worrden de voo
orgestelde wijzigingen
w
oopgelijst voor nazicht
alvorenss uitgevoerd te worden.
De knop “Terug” voeert terug naa
ar het vorige invoerscherrm.
Als de geebruiker nu op
o de knop “Voer
“
de vooorgestelde wijzigingen
w
uiit” drukt worrden deze uitgevoerd
(zie Figuur 167).

Figuur 1667: gegevensaaanleveraar: doorgevoerde
d
e wijzigingen

herm worden dan de effe
ectief doorgeevoerde wijzzigingen opgelijst.
In dit sch
Met de kknop “Terug”” gaat men terug
t
naar heet invoerscherm.
Er wordeen van alle invoersessiess invoerlogs bewaard. Met
M de knop “Invoerlogs
“
bbekijken” kan men in
deze invvoerlogs in deetail bekijken
n wat er effeectief uitgevo
oerd werd en
n gelogd (ziee Figuur 168).
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Figuur 1668: gegevensaaanleveraar: invoerlog bekkijken

Met de kknop “Terug”” gaat men terug
t
naar heet invoerscherm.
Met de kknop “Naar invoerpagina
a” komt menn terug in hett invoerscherm.
Eventuele foutmeldingen worden ook hier w
weergegeven maar in het rood.
Als men
n op de link “Details” drukt krijgt m
men een sch
herm met de details vaan iedere individuele
wijzigingg (zie Figuur 169).

Figuur 1669: gegevensaaanleveraar: invoerlog detaails

Als men op de knop
p “Terug” drukt keert m en terug in het vorige scherm met het overzich
ht van de
huidige iinvoersessie.
Als men op de knop “Naar invoerpagina” druukt komt men terug in he
et invoerscheerm.
Al de efffectief doorggevoerde wiijzigingen zij n geïntegree
erd en onmiddellijk ter bbeschikking in het e‐
zorgplan
n.
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15.4. FFuncties beschikb
baar via het hooffdmenu
In het ho
oofdmenu zijn een aantal functies iddentiek aan deze in de schermen
s
vaan andere ge
ebruikers
van het ee‐zorgplan. Voor
V
de bescchrijving hierrvan wordt verwezen
v
naar de handleeiding die te vinden is
op de weebsite van de provincie Vlaams‐Brab
V
bant en in het hoofdmenu van iederee gebruiker van
v het e‐
zorgplan
n.
Deze functies zijn: “Startpagina
a”, “Mijn geegevens”, “Handleiding””, “Regelgevving”,“Nuttigge links”,
“Helpdesk (bericht)”” en “Afmelden”.
Daarnaaast zijn er nog
n andere functies speecifiek voor de gegevensaanleveraaar. Enkele van
v deze
functies werden reed
ds beschreve
en (zie.Figuuur 170).

Figuur 1770: gegevensaaanleveraar: hoofdmenu
h

De funcctie “Gebruikkers zoeken en bewerkken” (Gebru
uikersbeheer) laat toe dde gegevenss van de
zorgverleeners na te kijken
k
zonder evenwel deeze gegevens hier te kun
nnen aanpasssen.
De functtie “Zorgverleners importteren” (Impoorteren) werrd hierboven reeds beschhreven.
De functtie “Invoerlogs bekijken” (Importerenn) werd reed
ds gedeeltelijjk hierbovenn beschreven.
uiker krijgt eerst
e
een lijsst te zien meet al de invo
oerlogs waarop hij leesreecht heeft (zzie Figuur
De gebru
171). Zee zijn chrono
ologisch gera
angschikt meet de meest recente bovvenaan. In zzijn lijst staan ook de
invoerlogs van de an
ndere gegeve
ensaanleveraaars die tot zijn
z organisattie behoren.
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Figuur 1771: gegevensaaanleveraar: invoerlogs be kijken

Als men op de link “Aanpassinggen bekijkenn” drukt kom
mt men in een scherm w
waarin een overzicht
gegeven
n wordt van de
d aanpassin
ngen uitgevooerd tijdens de
d gekozen in
nvoersessie.
Voor heet overige veerloopt de procedure zzoals hierboven beschre
even bij hett importeren
n van de
gegeven
ns van de zorgverleners

15.5. FFoutmeld
dingen
[...] omvvat de concreete identifica
atiegegevenss van de zorggverlener en//of de organ isatie.
Het csv‐b
bestand vold
doet niet aan
n het juiste foormaat.
De kolom
mmen in de titelrij
t
zijn nieet correct
v
veelden ingevuld.
In de reggel van [...] zijn niet alle verplichte
Geen rijkksregisternum
mmer
De regeel van [...] kan
k
niet uittgevoerd woorden omdaat naam, vo
oornaam, aaanspreking, geslacht,
straatnaam, postcod
de en type zo
orgverlener nniet gewist kunnen worden.
plichte veldeen
Verwijdeeren van verp
De regel van [...] kan niet uitgevoerd wordeen omdat ee
en bankreke
eningnummeer verplicht is
i bij een
rizivnum
mmer.
Bankrekeningnummeer mag niet verwijderd
v
w
worden als err een rizivnum
mmer is opg egeven
Niet alle verplichte velden
v
zijn in
ngevuld
Geen rijkksregisternum
mmer of rizivvnummer
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Ongeldig type zorgverlener. De geldige types zijn [lijst]
Ongeldig type zorgverlener
Een bankrekeningnummer dient opgegeven te worden wanneer er een rizivnummer is ingevuld
Geen bankrekeningnummer als een rizivnummer opgegeven is
Een rizivnummer dient opgegeven te worden voor dit type zorgverlener
Geen rizivnummer bij type waarbij dit verplicht is
Ongeldig rekeningnummer
Ongeldig email adres
Ongekende gemeente
Postcode niet gevonden
Ongekende deelgemeente voor postcode
Deelgemeente hoort niet bij postcode
Ongeldig rijksregisternummer
Ongeldige aanspreking. De geldige aansprekingen zijn [lijst]
Niet in lijst
Ongeldig rizivnummer
Ongeldig geslacht
Moet m of v
Ongeldige postcode
De straat dient opgegeven te worden
Geen straat
Ongeldig adres voor de opgegeven organisatie
Foutief formaat
Onverwachte fout (komt normaal niet voor)
De volgende regel voldoet niet aan het juiste formaat: [...].
Fout aantal kolommen in de regel
Er trad een fout op tijdens het verwerken van het csv‐bestand.
Onverwachte fout (komt normaal niet voor)
De regel van [...] kan niet worden uitgevoerd wegens weigering van de zorgverlener.
Zorgverlener weigert overschreven te worden
De regel van [...] kan niet worden uitgevoerd omdat er meer dan 1 zorgverlener mee overeenkomt.
Dubbele zorgverlener
De regel van [...] kan niet worden uitgevoerd omdat niet alle verplichte velden ingevuld zijn.
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Zorgverlener kan niet toegevoegd worden
Een bankrekeningnummer dient opgegeven te worden wanneer er een rizivnummer is ingevuld
Geen bankrekeningnummer als rizivnummer is ingegeven
De regel van [...] kan niet worden uitgevoerd omdat er meer dan 1 organisatie mee overeenkomt.
Dubbele organisatie
De regel van [...] kan niet worden uitgevoerd omdat de nieuwe organisatie [naam] een geldig adres
moet hebben alvorens deze organisatie kan worden toegevoegd.
Niet alle verplichte velden zijn ingevuld om een organisatie aan te maken

15.6. Algemene opmerkingen bij wijziging van gegevens
De identificatie van de individuele zorgverlener gebeurt in eerste instantie door het
rijksregisternummer. De gegevens van een individuele zorgverlener kunnen door de
gegevensaanleveraar van zijn werkgever of organisatie aangepast worden. Daarvoor is de
toestemming vereist van de zorgverlener. Daarom is er in het scherm “Mijn gegevens” van de
zorgverleners een aanvinkvak dat bevestigt dat de zorgverlener akkoord is dat zijn gegevens kunnen
aangepast worden door zijn werkgever of organisatie. Dit vak is default aangevinkt maar kan door de
zorgverlener uitgevinkt worden. In dat geval kunnen de gegevens van de zorgverlener niet gewijzigd
worden door het systeem van gegevensaanlevering. Dit geeft dan aanleiding tot een specifieke
foutmelding.
Door het gebruik van het rijksregisternummer moeten de zorgverleners akkoord gaan met de
bepalingen van het privacybeleid van het e‐zorgplan. Daarom is er in hetzelfde scherm “Mijn
gegevens” een aanvinkvak waarmee bevestigd wordt dat de zorgverlener akkoord gaat met de
bepalingen van dit privacybeleid. Dit vak is default uitgevinkt maar kan door de zorgverlener
aangevinkt worden. Het is enkel bij actieve toestemming dat het e‐zorgplan kan gebruikt worden.
Als de bestaande of de nieuw aangemaakte zorgverlener zich aanmeldt in het e‐zorgplan wordt er
nagekeken of de privacybepaling reeds aangevinkt werd in het scherm “Mijn gegevens”.
Indien dit niet het geval is wordt de zorgverlener onmiddellijk afgeleid naar het scherm met zijn/haar
gegevens om daar de nodige elementen aan te vullen alvorens verder te gaan. De tekst van de
privacybepaling kan daar via een bijkomende link nagekeken worden.
Bij een volgende login gaat de gebruiker dan gewoon verder zoals hij/zij nu gewoon is.
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16. Privacy en aanverwanten
Voor de eenduidige identificatie van de individuele zorgverleners in het elektronisch zorgplan wordt
het rijksregisternummer gebruikt. Vermits het rijksregisternummer in de uitbouw van het
elektronisch zorgplan dus bepalend is voor de identiteit van een zorgverlener is het nuttig om nu
reeds zo snel mogelijk alle rijksregisternummers in te zamelen. Daarenboven verloopt de
inlogprocedure via het eHealthportaal (Fedict: e‐id of token) waarbij gebruik gemaakt wordt van het
rijksregisternummer voor de authenticatie van de persoon (zorgverlener of patiënt) die inlogt op het
systeem. Dit houdt dus in dat in het e‐zorgplan iedere zorgverlener moet gekoppeld zijn aan een
rijksregisternummer. Ingewonnen informatie beveelt daarenboven aan dat ook het privacybeleid zelf
best door de gebruiker formeel voor akkoord bevestigd wordt.
De gegevens van een individuele zorgverlener kunnen ook door de gegevensaanleveraar van zijn
werkgever of organisatie aangepast worden. Daarvoor is de toestemming vereist van de
zorgverlener. Daarom is er in het scherm “Mijn gegevens” een aanvinkvak dat bevestigt dat de
zorgverlener akkoord is dat zijn gegevens kunnen aangepast worden door zijn werkgever of
organisatie. Dit vak is default aangevinkt maar kan door de zorgverlener uitgevinkt worden. In dat
geval kunnen de gegevens van de zorgverlener niet gewijzigd worden door het systeem van externe
gegevensaanlevering. Dit geeft dan aanleiding tot een specifieke foutmelding.
De gebruikers van het e‐zorgplan moeten ook akkoord gaan met de bepalingen van het privacybeleid
van het e‐zorgplan. Daarom is er in het scherm “Mijn gegevens” een aanvinkvak waarmee bevestigd
wordt dat de gebruiker akkoord is met de bepalingen van dit privacybeleid. Dit vak is default
uitgevinkt maar kan door de gebruiker aangevinkt worden. Het is enkel bij actieve toestemming dat
het e‐zorgplan kan gebruikt worden. Er is dus een melding dat het e‐zorgplan enkel kan gebruikt
worden mits akkoord met de privacyregels van het e‐zorgplan.
Buiten het veld voor het rijksregisternummer is er een bijkomend logisch veld (aanvinkveld) voor
akkoord met de privacybepalingen rond het e‐zorgplan.
De formulering van de privacybepalingen van het elektronisch zorgplan luidt als volgt:
Aansprakelijkheid voor de inhoud
De provincie Vlaams‐Brabant besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van
het elektronisch zorgplan. De provincie Vlaams‐Brabant kan echter niet de juistheid garanderen van
de informatie die hierin opgeslagen wordt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de
informatie zonder voorafgaande kennisgeving door andere daartoe gemachtigde gebruikers
gewijzigd kan worden. De provincie Vlaams‐Brabant kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor
de inhoud van het elektronisch zorgplan of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. De
provincie Vlaams‐Brabant kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en het bestaan
van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.
Wet op de privacy
De persoonlijke gegevens van de gebruikers van dit elektronisch zorgplan worden behandeld in
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992, en de aanpassing hierop van
11 december 1998, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Bovendien heeft de gebruiker
toegang tot zijn persoonsgegevens en mag de juistheid ervan nagekeken worden. De gebruiker heeft
de mogelijkheid om eventuele onjuistheden in verband met de persoonlijke gegevens te laten
verbeteren. De provincie Vlaams‐Brabant verbindt zich ertoe de persoonsgegevens enkel te
gebruiken voor de doelstellingen van het elektronisch zorgplan. De provincie Vlaams‐Brabant
behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen mits iedere gebruiker hiervan op de hoogte
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te stellen bij de toegang tot het elektronisch zorgplan.
Bij vragen of problemen met gegevens betreffende bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan
steeds contact opgenomen worden met de helpdesk.
Als de bestaande of de nieuw aangemaakte zorgverlener zich aanmeldt in het e‐zorgplan wordt er
nagekeken of het rijksregisternummer reeds ingegeven is en of de privacybepaling reeds aangevinkt
werd in het scherm “Mijn gegevens”.
Indien dit niet het geval is wordt de gebruiker onmiddellijk afgeleid naar het scherm met zijn/haar
gegevens om daar de nodige elementen aan te vullen alvorens verder te gaan. De tekst van de
privacybepaling kan daar via een bijkomend scherm (link) nagekeken worden.
Bij een volgende login gaat de gebruiker dan gewoon verder zoals hij/zij nu gewoon is.
Op die manier wordt tegemoet gekomen aan de wettelijke vereisten en zijn de meeste
rijksregisternummers waarschijnlijk vrij snel ingevuld. Dan worden ook de SEL‐verantwoordelijken
niet lastig gevallen met vragen en problemen rond de privacy van een zorgverlener. Ook de
zorgbemiddelaars kunnen verder het multidisciplinair overleg beheren zoals voordien.
Het gebruik van het rijksregisternummer voor de unieke identificatie van de patiënten zelf heeft geen
aanleiding gegeven tot bezwaren vanwege de privacycommissie.
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17. Bijlagen
17.1. Firefox WIN configuratie voor eID kaart
Vóór u deze handleiding volgt
Zorg dat de eID Viewer op uw PC staat. U kunt die installeren met de “eID Quick Install”:
http://eid.belgium.be/nl/Hoe_installeer_je_de_eID/Windows/.
U kan Firefox gebruiken met uw Belgium eID. Hiervoor dient u twee zaken in te stellen in Firefox:


Installatie PKCS#11 module: deze module zorgt voor de communicatie met de eID



Configuratie Root CA: nodig opdat Firefox uw certificaten kan gebruiken

Identiteitskaart in kaartlezer
Steek de kaart in de kaartlezer. Straks wordt die uitgelezen door Firefox.

Installatie PKCS#11 module
Hoe de installatie van de PKCS11 module gebeurt, hangt af van uw Firefox versie.

Tip: u kunt de versie van Firefox controleren via “Help” > “Over Mozilla Firefox”

Tot Firefox 3.0.x
Open een venster in Firefox 3.0.x met het volgende webadres: http://eid.belgium.be/pkcs11.jsp om
de beveiligingsmodule automatisch te installeren.
Zorg ervoor dat u hiervoor Firefox gebruikt, want Internet Explorer is mogelijk uw default browser.
Na de installatie kan u verder gaan naar “Configuratie certificaten”.
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Vanaf FFirefox 3.5
5.x
De autom
matische pro
ocedure werkt niet meerr. We dienen
n de module manueel te iinstalleren. Open
O
hiervoorr “Opties” viaa “Extra” > “Opties…”

naar “Geavan
nceerd” > “E
Encryptie” enn klik op “Bevveiligingsapp
paraten”
Ga dan n
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Klik op LLaden.

Geef als modulenaam
m: Belgium eID
e PKCS #111 Module
Geef als modulebesttandsnaam: beidpkcs11.d
dll
b
En klik op OK
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De Belgium eID PKCSS #11 Module is nu geïnsstalleerd.
Klik op O
OK om de Apparaatbehee
erder af te slluiten.
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Config
guratie ceertificate
en
Belanggrijk: zorg daat de uw iden
ntiteitskaart zeker in de kaartlezer
k
zitt.
Bij “Optiies” > “Geavaanceerd” > “Encryptie”
“
kklikt u op “Ce
ertificaten be
ekijken”
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Herhaaal de volgend
de 4 stappen
n voor de cerrtificaten “Be
elgium Root CA” en “Bellgium Root CA2”.
C
Indien u slechts één certificaat vindt, voert u de stappe
en maar één maal uit.
1. Zoekk het certificaat “Belgium
m Root CA” oof “Belgium Root CA2” en klik de lijn onder het pijltje
p
aan.
op “Bewerkeen…”
2. Klik o

3. Zet aalle drie de vinkjes
v
aan
4. Klik o
op “OK”

Config
guratie vo
oltooid
Klik op tw
wee maal op
p OK om de Certificatenb
C
beheerder en
n de Opties af
a te sluiten.
Start Fireefox opnieuw
w op om uw elektronischhe identiteitsskaart te kun
nnen gebruikken.
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17.2. C
Csv‐bestanden im
mportereen en exp
porteren
n
17.2.1

Excell (Office) en csv‐bestanden

osoft Office Excel
E
kunt u op
o twee mannieren gegevvens importe
eren uit een tekstbestand: u kunt
In Micro
het tekstbestand openen
o
in Excel of u kunt een tekstbestan
nd importerren als een
n extern
gegeven
nsbereik (exxterne gege
evensreeks: een reekss gegevens die in eeen werkblad
d wordt
weergeggeven, maar ergens buite
en Excel is oppgeslagen, bijvoorbeeld
b
in een databbase of teksttbestand.
In Excel kunt u deze gegevens op
p dezelfde m
manier opmaaken of berekenen als allle andere ge
egevens.).
n Excel exporrteren naar eeen tekstbesstand met de
e opdracht O
Opslaan als.
U kunt ggegevens van
De tweee, meest gebrruikte indelin
ngen voor teekstbestande
en zijn:
 T
Tekstbestanden met sch
heidingstekeens (txt‐bestanden), waa
arin de afzonnderlijke tekkstvelden
zzijn gescheid
den door een
n tab (ASCII‐ttekencode 009).
 T
Tekstbestanden met do
oor een kom
mma gesche
eiden waard
den (csv‐besstanden), waarin
w
de
aafzonderlijkee tekstvelden
n zijn gescheeiden door ee
en komma (,,).
U kunt vvoor txt‐ en csv‐bestand
den een andder scheidingsteken kiezzen, wat noddig kan zijn als u de
gegeven
ns op uw man
nier wilt importeren of eexporteren.

17.2.1.1 Een te
ekstbestand importer en door het te openen
n in Excel
U kunt een tekstbeestand dat u in een annder program
mma hebt gemaakt
g
als een Excel‐w
werkmap
en. Als u eenn tekstbestand in Excel opent,
o
wordtt de indelingg van het
openen met de opdracht Opene
bestand niet gewijziggd. In de tite
elbalk van Exxcel kunt u ziien dat de na
aam van hett bestand de extensie
voor een
n tekstbestan
nd behoudt (bijvoorbeeld
(
d .txt of .csv).
1. Klik op de Microsoft
M
Offiice‐knop
O
en klik vervvolgens op Openen.
V
Vervolgens wordt
w
het dia
aloogvensterr Openen we
eergegeven.
2. O
Op een computer waaro
op Windowss Vista wordtt uitgevoerd
 Selecteer Tekstb
bestanden inn de lijst.
O
Op een computer waaro
op Microsoftt Windows XP
X wordt uitg
gevoerd
 Seleccteer de optie Tekstbesttanden in de lijst Bestand
dstype.
3. O
Op een computer waaro
op Windowss Vista wordtt uitgevoerd
 Dubbelklik op de
e Adresbalk oop het tekstbestand dat u wilt openeen.
O
Op een computer waaro
op Microsoftt Windows XP
X wordt uitg
gevoerd
 Dubb
belklik in de lijst Zoeken in op het tekstbestand dat
d u wilt opeenen.
 Als het
h bestand een
e tekstbesstand is (.txt)), wordt de wizard
w
Tekst importeren gestart.
V
Volg de instructies in de
eze wizard TTekst importteren. Klik op Help
vvoor meer in
nformatie
o
over het geb
bruik van de wizard Teksst importeren. Wanneer u alle stapppen in de wizzard hebt
u
uitgevoerd, klikt
k u op Vo
oltooien om hhet importerren te voltoo
oien.
 Als het
h bestand een csv‐beestand is, wordt
w
het au
utomatisch iin Excel geo
opend en
word
den de gegevvens in een nnieuwe werkkmap weerge
egeven.
Opmerkking Wanneeer in Excel een csv‐bestaand wordt geopend, wordt met de sstandaardinsstellingen
van de ggegevensopm
maak bepaa
ald hoe elke kolom mett gegevens wordt
w
geïmpporteerd. Alss u meer
mogelijkkheden wilt hebben
h
om kolommen nnaar de versschillende ge
egevensopmaaken te convverteren,
kunt u de wizard Tekkst importeren gebruikenn. De opmaaak van een ge
egevenskoloom in het csvv‐bestand
kan bijvo
oorbeeld MD
DJ zijn, terw
wijl de standaaardgegeven
nsopmaak va
an Excel JMD
D is. Het kan
n ook zijn
dat u bijvoorbeeld een kolom met getallen m
met voorloop
pnullen wilt converterenn naar tekst, zodat de
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voorloop
pnullen beh
houden blijvven. U kunnt de wizaard Tekst importeren uitvoeren door de
bestandssextensie .cssv te wijzige
en in .txt vooordat u hett bestand op
pent of u kuunt een teksstbestand
importerren door er verbinding
v
mee
m te make n.

17.2.1.2 Een te
ekstbestand importer en door er verbinding mee te maaken
U kunt gegevens uit
u een teksstbestand inn een bestaaand werkblad importeeren als een extern
gegeven
nsbereik (exxterne gege
evensreeks: een reekss gegevens die in eeen werkblad
d wordt
weergeggeven, maar ergens buite
en Excel is oppgeslagen, bijvoorbeeld
b
in een databbase of teksttbestand.
In Excel kunt u deze gegevens op
p dezelfde m
manier opmakken of berekenen als allee andere geggevens.):
1. Klik op de ceel waarin u de gegevens uuit het tekstb
bestand wilt plaatsen.
2. Klik op het taabblad Gege
evens in de ggroep Externe gegevens ophalen
o
op V
Van tekst.

3. O
Op een computer waaro
op Windowss Vista wordtt uitgevoerd
 Dubbelklik op de
e Adresbalk oop het tekstbestand dat u wilt imporrteren.
O
Op een computer waaro
op Microsoftt Windows XP
X wordt uitg
gevoerd
 Dubb
belklik in de lijst Zoeken in op het tekstbestand dat
d u wilt impporteren.
V
Volg de instructies in de
eze wizard TTekst importteren. Klik op Help
vvoor meer in
nformatie
o
over het geb
bruik van de wizard Teksst importeren. Wanneer u alle stapppen in de wizzard hebt
u
uitgevoerd, klikt
k u op Vo
oltooien om hhet importerren te voltoo
oien.
4. V
Voer in het dialoogvenst
d
ter Gegevenss importeren
n de volgend
de handelingg uit:
 U ku
unt eventuee
el op Eigenscchappen klikkken en de ge
ewenste optties instellen voor het
vern
nieuwen, opm
maken en inddelen van de
e geïmportee
erde gegevenns.
 Voerr een van de volgend
de handelinggen uit ond
der Waar w
wilt u de gegevens
g
plaaatsen?:
 Als u de
e gegevens op de gese
electeerde lo
ocatie wilt iinvoegen, klikt u op
Bestaand werkblad..
 Als u de
e gegevens in de linkerbovenhoek van het niieuwe werkblad wilt
plaatsen
n, klikt u op N
Nieuw werkb
blad.
5. Klik op OK.
Het exteerne gegeven
nsbereik worrdt op de dooor u opgegevven locatie geplaatst.
g

17.2.1.3 Gegevvens exporteren naar een tekstbestand doo
or het op tee slaan
U kunt eeen Excel‐weerkblad conve
erteren naarr een tekstbe
estand met de
d opdracht O
Opslaan als.
1. Klik op de Microsoft
M
Offiice‐knop
en klik vervvolgens op Opslaan
O
als.
H
Het dialoogvvenster Opsla
aan als worddt weergegevven.
2. Kies in het vaak Opslaan als
a de bestanndsindeling waarin
w
u het werkblad w
wilt opslaan.
K
Klik bijvoorrbeeld op Tekst (taab is sche
eidingsteken
n) of csv (gescheide
en door
llijstscheidinggsteken).
Op een com
mputer waaro
op Windowss Vista wordt uitgevoerd
d
 Ga op
o de Adresb
balk naar dee locatie waaar u het nieu
uwe tekstbesstand wilt op
pslaan en
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klik op Opslaan.
Op een computer waarop Microsoft Windows XP wordt uitgevoerd
 Blader in het vak Opslaan in naar de locatie waar u het nieuwe tekstbestand wilt
opslaan en klik op Opslaan.
4. Vervolgens verschijnt er een dialoogvenster met de mededeling dat alleen het huidige
werkblad wordt opgeslagen in het nieuwe bestand. Als u inderdaad alleen het huidige
werkblad wilt opslaan als tekstbestand, klikt u op OK. U kunt andere werkbladen opslaan als
afzonderlijke tekstbestanden door deze procedure te herhalen voor elk werkblad.
5. Daarna verschijnt er een tweede dialoogvenster met de mededeling dat uw werkblad
mogelijk functies bevat die niet worden ondersteund door bestandsindelingen. Als u alleen
bent geïnteresseerd in het opslaan van de werkbladgegevens in het nieuwe tekstbestand,
klikt u op Ja. Als u twijfelt en meer wilt weten over de Excel‐functies die niet worden
ondersteund door bestandsindelingen, klikt u op Help voor meer informatie.

17.2.1.4 Scheidingsteken in een tekstbestand wijzigen
Als u een tekstbestand importeert met de wizard Tekst importeren, kunt u het scheidingsteken dat
voor een tekstbestand met scheidingstekens wordt gebruikt van een tabteken in een ander teken
wijzigen in stap 2 van de wizard Tekst importeren. In deze stap kunt u ook de manier wijzigen waarop
dubbele scheidingstekens, zoals twee aanhalingstekens na elkaar, worden verwerkt.

17.2.1.5 Het scheidingsteken in alle csv‐tekstbestanden wijzigen
1. Klik in Microsoft Windows op de knop Start en klik op Configuratiescherm.
2. Open het dialoogvenster Landinstellingen.
3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 Klik in Windows Vista op het tabblad Indelingen en klik vervolgens op Deze instelling
aanpassen.
 Klik in Windows XP op het tabblad Landinstellingen en klik vervolgens op Aanpassen.
4. Typ een nieuw scheidingsteken in het vak Lijstscheidingsteken.
5. Klik tweemaal op OK.
Opmerking Nadat u het lijstscheidingsteken voor uw computer hebt gewijzigd, wordt in alle
programma's voortaan het nieuwe teken als lijstscheidingsteken gebruikt. Via dezelfde procedure
kunt u de standaardinstelling voor het lijstscheidingsteken weer herstellen.

17.2.2

OpenOffice Calc: csv‐tekstbestanden openen en opslaan

Comma Separated Values (csv) is een indeling voor tekstbestanden waarmee u gegevens uit een
database of werkblad kunt uitwisselen met andere toepassingen. Elke regel in een csv‐tekstbestand
staat voor een record in de database of een rij in een werkblad. De velden in een databaserecord of
cellen in een werkblad worden meestal door komma's gescheiden. U kunt echter andere tekens
gebruiken om een veld te begrenzen, zoals een tabulatorteken of een | teken.
Als de inhoud van een veld of cel een komma bevat, moet de inhoud van het veld of de cel tussen
enkele (') of dubbele (") aanhalingstekens staan.
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17.2.2.1 Een tekst‐ en/of csv‐bestand openen in Calc
1. Kies Bestand ‐ Openen.
2. Zoek het csv‐bestand dat u wilt openen.
Als het bestand een *.csv‐extensie heeft, selecteert u het.
Heeft het csv‐bestand een andere extensie, dan selecteert u het bestand en kiest u daarna
'Tekst CSV' in het vak Bestandstype.
3. Klik op Openen.
Het dialoogvenster Tekstimport opent.
4. Specificeer de opties om de tekst in het bestand in kolommen te verdelen.
Onder in het dialoogvenster Tekstimport ziet u een voorbeeld van de lay‐out van de
geïmporteerde gegevens.
Rechtsklik in een kolom in het voorbeeld om de opmaak in te stellen of de kolom te
verbergen.
Vink het vakje voor het scheidingsteken voor de tekst aan dat overeenkomt met het
scheidingsteken dat in het bestand wordt gebruikt. In het geval van een niet benoemd
scheidingsteken, type het teken in het invoervak.
5. Klik op OK.

17.2.2.2 Een blad als een csv‐tekstbestand opslaan
Wanneer u een werkblad naar csv‐indeling exporteert, worden alleen de gegevens op het huidige
blad opgeslagen. Alle andere informatie, inclusief formules en opmaak, gaat verloren.
1. Open het Calc‐blad dat u als een csv‐tekstbestand wilt opslaan.
Alleen het huidige blad kan geëxporteerd worden.
2. Kies Bestand ‐ Opslaan als.
3. In het vak Bestandsnaam voert u een naam voor het bestand in.
4. In het veld Bestandstype, selecteer "Tekst CSV".
5. (Optioneel) Stel de veldopties in voor het csv‐tekstbestand.
Selecteer Filterinstellingen bewerken.
Selecteer de gewenste opties in het dialoogvenster Tekstbestanden exporteren.
Klik op OK.
6. Klik op Opslaan.
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17.3. ZZelfregistratie va
an de geggevens van de ge
ebruikerss
Om zich te registrereen in het e‐zo
orgplan zijn er verschillende mogelijkkheden.
Men kan
n zich registrreren via de link in het aaanmeldscherrm (zie Figuu
ur 172). In di t scherm kunnen alle
gegeven
ns ingevuld worden.
w

Figuur 1772: registratie
e gebruiker

Opmerkkingen bij hett invoeren van
v de gegevvens
De veldeen Voornaam
m en Naam niet
n volledig in hoofdlettters zetten, dus
d niet JEF TESTER maa
ar wel Jef
Tester.
Telefoon
nnummers (vvelden Tel en
n GSM) als vvolgt invoere
en: 016‐11 22
2 33 en 02‐1123 45 67 en
n 0476‐12
34 56.
Deze geggevens word
den immers verder
v
in geggenereerde documenten
d
gebruikt.
Opletten
n voor het om
mwisselen va
an voornaam
m en naam!
Opgelet:
Het in tee voeren RIZZIV nummerr bestaat uit 11 cijfers. Sommige
S
personen hebbben echter een
e RIZIV
nummerr dat bestaatt uit 12 cijferrs. In dit laattste geval mo
oeten de laatste 11 cijferrs ingevoerd worden;
het eerstte cijfer worrdt weggelate
en.
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Er wordtt een zekere controle ged
daan op de iingevoerde RIZIV‐numme
R
ers. Artsen hhebben als begincijfer
een “1”, verpleegkun
ndigen een “4”,
“ kinesith erapeuten een
e “5” enz. In geval vann conflict kom
mt er een
specifiekke foutmelding.
Indien eeen RIZIV‐num
mmer opgegeven wordt is een bankrrekeningnum
mmer verplichht.
an een orga nisatie geven meestal het adres op van hun orgganisatie.
Gebruikeers die gekoppeld zijn aa
Dit is immers hun werkadre
es waaruit ze meestaal opereren. Ze gevenn meestal ook het
bankrekeeningnummer op van hun organissatie. Indien ze vergoed
dbaar zijn bbinnen een zorgplan
worden de honorariia dan op die
e rekening ggestort. Sommige organisaties wordeen niet vergoed voor
hun inbrreng. Dan is de
d invoer van een bankreekeningnum
mmer natuurlijk niet verpllicht.
Om elekktronisch toeegang te heb
bben tot hett e‐zorgplan is uiteraard een emailaadres noodza
akelijk en
dus een verplicht geggeven.
Mogelijkke types zorgverlener
z
r: adm. o ndersteuning, apothekker, bewinddvoerder, diëtist(e),
d
ergotherrapeut, exteerne arts, gezinszorg, huisarts; kinesitherape
eut, logopeddie, maatschappelijk
werker, mantelzorger, paramed
disch medew
werker, podologie, psycchiater, psycchiatrische thuiszorg,
t
psycholo
oog, psycho
otherapie, verpleegkund
v
dige, verple
eegkundige (intramuraaal), verpleegkundige
(palliatieef), zorgkund
dige.
e
van toe
epassing als bbij type zorggverlener voo
or mantelzorrger gekozen
n wordt.
Type maantelzorger enkel
Mogelijkke types: kind
d, familie, vrriend, vrijwillliger, buur, andere
a
Het typee “externe arrts” vergt gee
en RIZIV‐num
mmer en ban
nkrekeningnu
ummer.
n een organissatie verschiijnt er een biijkomend
Als aanggevinkt wordt dat een gebruiker gekooppeld is aan
deelscheerm met een
n uitrolmenu
u met de reeeds in de databank
d
ing
gevoerde orgganisaties (zie Figuur
173). Daaruit kan een organisatie
e gekozen w
worden.

Figuur 1773: registratie
e lid van organ
nisatie

Als de beedoelde orgaanisatie niett teruggevonnden wordt in de lijst kan
n de link ‘Of voeg een orrganisatie
toe” geb
bruikt worden. Dan verscchijnt het vollgende scherrm (zie Figuu
ur 174).
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Figuur 1774: registratie
e nieuwe orga
anisatie

Door de knop “Bewaaren” wordt de organisattie, na controle door de helpdesk, bijij de lijst gevoegd van
beschikb
bare organisaaties.
Het geheeel wordt afggerond door in het eerst e scherm de
e knop “Aanm
melden” te ggebruiken.
Na conttrole van dee aanmeldingg door de hhelpdesk (fo
oute gegevens, dubbels enz.) wordtt dan de
account van de gebruiker geactivveerd. Dit woordt zo snel als mogelijk uitgevoerd.
Indien onmiddelijk uit
u de ingevo
oerde gegeveens blijkt datt er een risicco is op dubbbele invoer wordt
w
dit
aan de ggebruiker geemeld met de
d vraag co ntact op te nemen mett de helpdessk. Dit kan door
d
een
bericht tte sturen met de gegevens via de l ink in hetze
elfde aanmeldscherm va n het e‐zorggplan. De
nodige ggegevens zijn
n dezelfde die ingevoerd worden via de elektronische zelfregiistratie.

17.4. FFormulie
er voor re
egistratiee
Dit form
mulier kan elektronisch ingevuld woorden of afggedrukt en manueel
m
inggevuld worden. Het
wordt d
dan al dan niet
n
elektronisch bezorggd aan de SEL‐verantw
woordelijke vvan uw SEL, aan de
helpdeskk van het eleektronisch zorgplan (hellpdesk@e‐zo
orgplan.be) of
o aan de di enst gezond
dheid van
de provvincie Vlaam
ms‐Brabant, provinciepleein 1 te 301
10 Leuven (gezondheidd@vlaamsbra
abant.be,
dr. Jan W
Walraet 016‐26 73 92)
Er bestaaat ook een elektronische
e
e versie met uitrolmenuss voor de keu
uzemogelijkhheden.
Voor dee beschrijving van de in
nvulgegevenss zie deel 17.3
1
Zelfregisstratie van dde gegevens van de
gebruikeers.
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Registratie

Elektronisch zorgplan

*= gegevens die verplicht zijn
Persoonlijke gegevens
Geslacht*
Voornaam*
Straat*
Postcode*
Telefoon
Emailadres*
Rijksregisternr.*
Bankrekeningnr.*
RIZIV‐nummer*
Type zorgverlener*
Type mantelzorger*
Organisatie

Aanspreektitel*
Naam*
Huisnummer*
Gemeente*
GSM (publiek)
GSM (privé)

Bus

j/n

Gegevens organisatie (indien toepasselijk)
Naam*
Straat*
Postcode*
Telefoon
Fax
Emailadres

Huisnummer*
Gemeente*
GSM

Bus

Commentaar of bijkomende inlichtingen

Mogelijke aanspreektitels: Dhr., Mevr., Dr., Prof. Dr.
Het adres van een zorgverlener kan ook het werkadres zijn of het adres van zijn/haar organisatie.
RIZIV‐nummer enkel indien van toepassing op de individuele zorgverlener.
Bankrekeningnummer indien de zorgverlener vergoedbaar is. Dit kan het rekeningnummer van de
organisatie zijn. Bij het RIZIV‐nummer is een bankrekeningnummer verplicht.
Mogelijke types zorgverlener: adm. ondersteuning, apotheker, bewindvoerder, diëtist(e),
ergotherapeut, externe arts, gezinszorg, huisarts; kinesitherapeut, logopedie, maatschappelijk
werker, mantelzorger, paramedisch medewerker, podologie, psychiater, psychiatrische thuiszorg,
psycholoog, psychotherapie, verpleegkundige, verpleegkundige (intramuraal), verpleegkundige
(palliatief), zorgkundige.
Type mantelzorger enkel van toepassing als bij type zorgverlener voor mantelzorger gekozen wordt.
Mogelijke types: kind, familie, vriend, vrijwilliger, buur, andere
De tabel met de gegevens van organisaties is slechts in te vullen indien van toepassing.
Om u aan te melden hebt u een token of e‐ID (kaartlezer) nodig.
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