


Voorbereiding

De patiënt moet zijn geïnformeerde toestemming gegeven
hebben en een therapeutische relatie met u hebben vooraleer
u toegang krijgt tot zijn medicatieschema bij Vitalink.
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Geïnformeerde toestemming

De kleur van het eHealth-icoon
is de indicator van de status.
Uitleg verschijnt in een pop-up.
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Wanneer u klikt op de knop “Geïnformeerde toestemming”
kan u de status voor de patiënt aanpassen:



Therapeutische relatie
De kleur van het icoon
is de indicator van de status.
Uitleg verschijnt in een pop-up.

- De patient moet reeds zijn geïnformeerde toestemming gegeven hebben
(zijn eHealth-akkoord).

- Door te klikken op de knop “Therapeutische relatie” kan u die relatie
eventueel zelf aanmaken. De patiënt kan die weer ongedaan maken, u niet.

- Indien de lezing van de eID nog geldig is, wordt de therapeutische relatie
automatisch aangemaakt, anders moet u de eID-gegevens invoeren.

- Raadpleging van het medicatieschema is altijd mogelijk zonder een
therapeutische relatie, via “Break the Glass” ( ).
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Break-the-Glass
- Via “Break the Glass” is enkel raadpleging van het Vitalink-schema mogelijk.
- U moet een reden opgeven, wetend dat uw consultatie zichtbaar zal zijn

voor de patiënt en de verantwoordelijken van Vitalink.
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Het lokale medicatieschema

- Indien u ineens op “Vitalink schema” klikt, opent u het gedeelde medicatie-
schema, van waaruit u ook het lokale schema kan aanpassen.

- U kan beide schema’s eveneens openen vanuit de patiëntenfiche:

U vindt in uw medicatieschema’s, naast chronische
en tijdelijke medicatie, nu ook “Adhoc” medicatie:
(Adhoc is wat de patiënt enkel gebruikt als het nodig is).
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Het lokale medicatieschema blijft behouden.
Een klik op de knop “Lokaal schema” brengt u
op de vertrouwde pagina.



Het gedeelde medicatieschema

Het gedeelde medicatieschema is altijd bereikbaar tijdens het afleveren
via de knop “Vitalink schema” of via de grote knop met het Vitalink-icoon:

Het gedeelde medicatieschema is ook
bereikbaar vanuit de patiëntenfiche:
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Naast de Vitalink-kluis zijn er ook kluizen met
medicatieschema’s in Brussel (Abrumet) en
Wallonië (RSW). Op nationaal vlak spreken we
daarom van het “gedeelde” medicatieschema.



Afleveren
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Posologie
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Het gedeelde medicatieschema

10Handleiding Vitalink

Bovenaan: de gegevens van de patiënt, de laatste persoon die het schema
aanpaste (en wanneer) en het versienummer.
In het midden: 3 blokken medicatie met de belangrijkste gegevens
Onderaan: product-detailinformatie beschikbaar in het schema



3 Medicatieblokken
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Naast chronische en tijdelijke
medicatie kan u ook “Adhoc” ingeven
als type medicatie,
zowel voor het lokale als voor het
gedeelde medicatieschema.
De medicatie wordt voorgesteld in 3
grote blokken, 1 per type.

“Adhoc” mag u beschouwen als “zo
nodig”: zaken die de patiënt in huis
heeft “voor het geval dat”.
Zoals cremes, iets tegen de pijn, enz.



De voornaamste informatie
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U vindt de essentiële informatie over elk product terug in dit blok:
- De eenheid (tabletten ,druppels, ...)
- De toedieningswijze
- Indien gespecifiëerd het begin- en het eindmoment,

evenals een tijdelijke opschorting
- Alle aanwezige innamemomenten in de posologie

Wanneer u op een lijn klikt verschijnt onderaan de pagina de rest van de
informatie die in het medicatieschema voor het product aanwezig is:



Uitgebreide informatie
1 Klik op een lijn opent de informatie aanwezig in het gedeelde schema.
(Tip: dubbel klikken op een lijn opent de posologie.)
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6 Gegevens hiervan kunt u zelf aanpassen of invoeren:



Aanpassen van gegevens

Eén klik op de lijn van een product opent het venster met alle details.
- U kunt met de pijltjes de aanpassing doen tussen chronisch, tijdelijk of adhoc.
- De posologie kunt u aanpassen met de aanwezige knop.
- De knop “Editeren” opent de 6 gegevensvelden die u kunt aanpassen.
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Aanpassen van gegevens

Na de nodige aanpassingen aan dit product klikt u op “Opslaan”.

Wanneer u het aangepaste schema op het einde gaat verzenden, wordt u de
verantwoordelijke van dit product (deze lijn).
De informatie bij “Laatste wijziging” en “door” wordt dan automatisch bijgewerkt.
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Uitwisselen tussen schema’s
Links zijn er 3 kolommen voor het lokale + 3 voor het gedeelde medicatieschema.
Om een product toe te voegen uit het andere schema: klik op het lege vakje
onder de “+”:
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Lokaal | Gedeeld



Uitwisselen tussen schema’s
Door de “+” bovenin een kolom aan te klikken kunt u in 1 keer de
producten van het ene schema in het andere schema overnemen.
Zowel van het lokale naar het Vitalink medicatieschema,
als omgekeerd.
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Een product toevoegen

U kunt zelf een product toevoegen aan het schema, evenals een
product uit de historiek van de patiënt, of aanwezig in het GFD.
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Kleurcodes van de productlijnen

Een productlijn in het gedeelde schema kan verschillende kleuren vertonen:
- GROEN: Product toegevoegd als nieuw product vanuit de aflevering.
- GEEL: U hebt iets aangepast aan de gegevens van het product.
- WIT: Deze lijn werd geschrapt.
- ROOD: Gelieve al de ontbrekende gegevens in te vullen

(anders neemt Vitalink uw schema niet aan).
Wanneer u met de muis over de lijn gaat ziet u in de pop-up wat er ontbreekt.
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Afsluiten en verzenden

Met de knop “END/Bevestigen” kunt u uw aanpassingen afsluiten.
Pas na het verzenden zijn deze definitief.

Nota: de knop “Later verzenden” is bedoeld om het schema
tijdelijk te kunnen “opsparen” voor een rustiger moment.
Deze mogelijkheid is momenteel nog niet ontwikkeld.
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Afdrukken
Na het verzenden van het schema stuurt Vitalink een PDF terug die
automatisch kan afgedrukt worden om mee te geven aan de patiënt.
(Dit automatisch afdrukken kunt u instellen bij de parameters.)
Via “F5” kunt u de ontvangen PDF ook zelf afdrukken.
Info: de afdruk van het schema is identiek aan het schema dat de patiënt
(thuis) zelf kan afdrukken via de “MyHealthViewer”.
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Indien u nog vragen hebt, kunt u terecht bij de helpdesk
ofwel een berichtje sturen naar info@pharmagest.be .

BE Pharmagest Belgium 04/19
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