PaTz Portal
De PaTz Portal is een ‘vergadertool’ met een PaTz-register dat informatie bevat over de actuele situatie van de
patiënt. Ook zitten er functies in voor het plannen, structureren en verslagleggen van PaTz-besprekingen.
Om misverstanden te voorkomen: de PaTz Portal is nadrukkelijk géén EPD, schaduwdossier of documentatie van
een zorgproces. Ook is het géén middel om buiten de vergaderingen informatie over de patiënt te communiceren.
Verschillen in rechten
Gebruikers van de PaTz Portal krijgen verschillende rechten, al naar gelang hun functie of rol in de PaTz-groep:
•
rechten als huisarts;
invoeren, inzien en wijzigen van patiëntengegevens in het register
•
rechten als verpleegkundige*;
invoeren, inzien en wijzigen van gegevens van alléén patiënten die
bij de eigen organisatie in zorg zijn
•
rechten als thuiszorg*;
inzien van alléén patiënten die bij de eigen organisatie in zorg zijn
•
rechten als consulent;
inzien van alle patiënten in het register
•
rechten als voorzitter;
huisartsrechten + bedienen van de vergaderfuncties
*per groep kan de keuze worden gemaakt of de verpleegkundigen rechten als ‘verpleegkundige’ of als ‘thuiszorg’
krijgen. deze optie is beschikbaar vanaf de release 2019.
Instructiefilmpjes PaTz Portal
Filmpje (klik op de titel)
Doelgroep
Duur
1. Wat zijn de functies van de PaTz Portal?
allen
8 min
2. Hoe werk ik met het register?
met rechten huisarts of verpleegkundige
6 min
3. Hoe gebruik ik de tools en interventies?
allen
5 min
4. Hoe plan ik de vergaderingen?
voorzitter
3 min
5. Hoe gebruik ik de portal bij een vergadering?
voorzitter/vice-voorzitter/notulist
5 min
NB:
de wijzigingen in de release 2019 van de PaTz Portal zijn niet in de filmpjes verwerkt; dit betreft
de mogelijkheid om bij een patiënt een ‘Vraag aan de vergadering’ te formuleren en de mogelijkheid
om aan een geformuleerd ‘Aandachtspunt’ (tbv de netwerkcoördinator) een categorie toe te kennen.
Toelichting inhoud per filmpje
1. Na inloggen komt het ‘Overzichtsscherm’ in beeld; dit filmpje laat zien welke functies geopend kunnen
worden vanuit de menubalk bovenin het overzichtsscherm.
2. Gebruikers met rechten als huisarts of verpleegkundige, kunnen patiënten toevoegen aan het register en
gegevens aanvullen of wijzigen bij patiënten die al in het register staan; dit filmpje laat zien hoe dat gaat.
3. Als een patiënt in het register wordt geopend, worden er suggesties zichtbaar voor interventies of tools die
men kan gebruiken in complexe of lastige situaties. Bijvoorbeeld wanneer de betrokken hulpverleners het
gevoel hebben onvoldoende zicht of grip op de situatie te hebben. Dit filmpje licht toe hoe de betreffende
functies in de portal werken gebruikt worden.
4. De voorzitter kan vooraf alle geplande vergaderdata invoeren in de PaTz Portal. De leden krijgen dan
automatisch een week tevoren een herinnering, met het verzoek om ook het register weer aan te vullen en
bij te werken. Dit filmpje laat zien hoe je de geplande data invoert..
5. De PaTz Portal wordt tijdens de PaTz-bespreking voor iedereen zichtbaar geprojecteerd. Dit filmpje laat
zien hoe iemand met voorzittersrechten inlogt in en de portal bedient. De aanwezigen en te bespreken
patiënten worden geselecteerd en de adviezen, afspraken en aandachtspunten worden genoteerd. Na
afsluiten van de vergadering wordt automatisch een vergaderverslag gegenereerd.
Indien u nog vragen heeft, kunt u die mailen naar portal@patz.nu
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