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1. Inleiding 
Voor je ligt de handleiding voor het gebruik van Caresharing Collab bij een jaarconsult Diabetes. Als 
eerste zie je straks de workflow van het jaarconsult diabetes met de verschillende stappen en 
beslismomenten in relatie tot het gebruik van het systeem behorend bij dit consult. 
 
Voor het goed functioneren van Caresharing en het optimaliseren van de beveiliging is het 
noodzakelijk dat de gebruikte browsers en besturingssystemen van de praktijken up to date zijn. 
Wanneer je met een browser werkt die niet meer wordt ondersteund kan het werken met 
Caresharing Collab, net als de beveiliging niet optimaal zijn. 
 
De voorkeur gaat uit om te werken in Google Chrome maar je kan ook Firefox of Internet Explorer 9  
gebruiken. Al deze versies kan je eenvoudig van het internet installeren. 
 
Wanneer je niet weet in welke browser je werkt dan kan je dit zien op www.welkebrowserhebik.nl. 

2. Workflow jaarconsult diabetes 
 

 

  

http://www.welkebrowserhebik.nl/
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3. Instructie stap voor stap ‘jaarconsult Diabetes’ 

3.1. Inloggen in Caresharing Collab  

 

o Ga naar Caresharing via https://home.caresharing.eu 

 

 

 

 

 

 

o Vul je gebruikersnaam in 

o Vul je wachtwoord in 

o Klik op <Enter> 

o Bij problemen met inloggen klik op <E-mail de helpdesk voor direct support> en volg de 

instructies die dan zichtbaar worden 

o Wanneer je ingelogd bent dan kom je op het patiëntenblad in Caresharing Collab 

 

3.2 Bestaande patiënt opzoeken 

o Wanneer je een nieuwe patiënt toevoegt, kijk dan bij 3.4. Nieuwe patiënt invoeren 

o Vul (deel) achternaam of geboortedatum in van de patiënt 

 

 

x

 

https://home.caresharing.eu/
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o Klik op <Enter> 

o Je ziet de juiste patiënt of meerder patiënten met dezelfde geboortedatum (of naam) 

 

o Klik de (juiste) <patiënt> aan 

o Je komt meteen in het juiste patiëntendossier 

 

3.3 Instructie stap voor stap ‘jaarconsult Diabetes’  

o Ga naar het jaarprotocol 

o Klik op het <plusje> 

o Klik op <jaarprotocol> 

 
 

 

 

 

 

 

o Je komt meteen in het jaarprotocol 

o Je maakt gebruik van de keuzebalk, hier kan je alles op aanklikken.     

 

         3.3.1  CONSULTINFO                        

o Het eerste item “consultinfo”  ben je altijd verplicht in te vullen. Anders kun je het consult 

straks niet opslaan en bewaren. 

o De daarop volgende items vul je in naarmate je vordert met je consult. 
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o De monitor die je daarna rechts in je scherm ziet, geeft aan welke items je van een patiënt 

hebt geregistreerd in het afgelopen jaar, oftewel in dit geval de afgelopen 365 dagen (en 

voor de fundus geldt het afgelopen 2 jaar). Deze items worden dan groen. 

 

3.3.2 KLACHTEN EN VRAGEN 

 

o Vraag naar de klachten en vragen en schrijf deze op. 

 

o Deze tekst wordt meteen doorgezet naar de “samenvatting” welke als laatste in de 

keuzebalk staat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.3  DIABETES ANAMNESE 

 

o Klik de juiste items aan 

o Vul eventueel de vrije tekst, in diabetes gerelateerde klachten, in. 
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Let op: deze tekst komt niet in je samenvatting of HIS terug. 

 

3.3.4  LICHAMELIJK ONDERZOEK 

 
o Noteer de controles in het basis LO 

 
o Wanneer je aanvullingen hebt op uitgevoerde controles 

o Klik <Toon vragen buiten protocol aan> 

 

Je kunt overige controles invullen in het “uitgebreide protocol. 

o Klik < > en het uitgebreide protocol opent zich. 
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3.3.5  LEEFSTIJL 

 
Roken 

o Vul de items bij roken in 

 

o Wanneer je “ja” invult dan verschijnen er extra vragen welke ook ingevuld dienen te worden 

o Klik < >  wanneer je de laatste 2 items wil invullen, er rolt dan een keuze scherm uit 

 
Bewegen en Voeding 

o Vul de items bij bewegen en voeding in 

o In het vrije tekstveld kun je nog opmerkingen zetten.  

Let op: deze tekst komt niet in je samenvatting of HIS terug. 
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Alcohol 

o Vul de items bij alcohol in 

o In het vrije tekstveld kun je nog opmerkingen zetten.  

Let op: deze tekst komt niet in je samenvatting of HIS terug. 

o Wanneer nodig klik <Toon vragen buiten protocol> aan. 

Je komt nu bij de five-shot vragenlijst om een indruk te krijgen over alcoholgebruik. 

 

 
Drugs 

o Wanneer je vragen wilt stellen over drugs, klik < > aan. 

 
o Wanneer je “ja” aanklikt dan krijg je een lijst met soort drugs welke je kunt invullen 

 

 

 

 

 

              

 

 

    

      

    

Five-shot vragenlijst 
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3.3.6  HART EN VAATZIEKTEN (HVZ) 

 
o Klik aan <nee> of <ja> aan 

                 
 

o Wanneer je ‘ja’ aanklikt dan krijg je aanvullende vragen 

 

 

 

 

 

o Er zijn nog 3 aanvullende items optioneel om aan te klikken, nl: 

o Risicoscore HVZ 

o Familie 

o Psychosociaal 

o Wanneer je een item wil invullen, klik < > aan 

o Het blad opent zich met aanvullende vragen 
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3.3.7 MEDICATIEANAMNESE  

 
o Vul de items van de medicatieanamnese in 

o Wanneer patiënt baxterrol gebruikt klik aan <Toon vragen buiten protocol> 

 

3.3.8 VOETSCREENING 

o Wanneer je een voetcontrole wilt uitvoeren, klik < > aan. 

 

 

o Vul het formulier voetscreening in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o De conclusie wordt automatisch ingevuld  
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o Klik <historie> aan om deze terug te kijken 

 

 

3.3.9  INSULINE 

 
Wanneer de patiënt insuline gebruikt kun je gebruik maken van de volgende 3 mogelijkheden 

o Glucosedagboek 
o Anamnese glucosedagboek 
o Materialen info 

 
Glucosedagboek 
In het glucosedagboek kun je bloedsuikercurves noteren en welke insuline de patiënt 
gebruikt. 

 
Anamnese glucosedagboek 
In de anamnese kun je zaken bijhouden die voor jou, als POH-S belangrijk zijn. 
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Materialen info 
Hier kun je bijzonderheden betreffende het materiaal invullen 

 

3.3.10  FUNDUS 

  
Voor het plannen van een fundusfoto moet je gebruik maken van de fundus agenda 

 
o Klik aan wie er verantwoordelijk is voor de oogcontrole 
o Klik aan <bewaar> 

 

o Klik aan <kies datum> bij datum nieuwe afspraak en volg de stappen 

 

 

 

 

 



ROHA | Collab handleiding [Jaarconsult Diabetes] 

 

ROHA | EV | 20-11-2015  Versie: 2015-001 Page 13 

 

3.3.11  FUNCTIEONDERZOEKEN 

 

Wanneer de patiënt aanvullende onderzoeken heeft ondergaan dan kun je dit noteren bij de 

functieonderzoeken. 

Je kunt de uitslagen invullen van de: 

o 24 uurs bloeddrukmeting 

o Enkel-arm index 

Bij de overige aanvullende diagnostiek kan je invullen: 

o ECG 

o Doppler 

Wanneer je nog aanvullende opmerkingen hebt dan kan je deze invullen bij  

o Belangrijke opmerkingen 

 

3.3.12 SAMENVATTING  

 

Aan het einde van het consult vul je de samenvatting in. Deze regels komen ook de volgende dag in 

het journaal van je HIS te staan. 
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o Vul het controlebeleid in   

o noteer de volgende afspraak 

o Klik op <bewaar> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4 Nieuwe patiënt invoeren 

Indien je een nieuwe patiënt toe wilt voegen, dan kun je dat via OZIS doen. De handleiding hiervoor 

staat uitgebreid beschreven op de support-website van Caresharing: 

https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/202846091-Hoe-voeg-ik-een-pati%C3%ABnt-toe-via-

OZIS- 

Als het bij een patiënt nog niet duidelijk is of deze Astma of COPD heeft en je deze patiënt eerst wilt 

zien en onderzoeken, dan voeg je de patiënt via OZIS toe in de “intake” fase. Deze patiënten komen 

dan automatisch terecht in de diagnostische fase. Je kunt daarna gemakkelijk bij deze patiënt de 

juiste module activeren wanneer dit duidelijk is, door middel van de knop “activeer module”: 

 

Aan de hand van de module informatie kun je telkens een module bij een patiënt toevoegen of 

inactiveren, wanneer deze niet meer relevant is. Je vult dan de informatie in, zoals deze bij die 

patiënt van toepassing is, zoals wie hoofdbehandelaar is en sinds wanneer de diagnose is gesteld. Zie 

een voorbeeld van de module-informatie van COPD hieronder: 

 

 

 

https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/202846091-Hoe-voeg-ik-een-pati%C3%ABnt-toe-via-OZIS-
https://support.caresharing.nl/hc/nl/articles/202846091-Hoe-voeg-ik-een-pati%C3%ABnt-toe-via-OZIS-


ROHA | Collab handleiding [Jaarconsult Diabetes] 

 

ROHA | EV | 20-11-2015  Versie: 2015-001 Page 15 

 

In een patiëntkaart kunnen twee combinaties van modules niet mogelijk zijn: 

 Diabetes en CVRM kunnen niet allebei actief zijn. 

 COPD en Astma kunnen vooralsnog niet allebei actief zijn (de registratie van de dubbel-

diagnose onderzoeken we momenteel). 

Wanneer je bijvoorbeeld de diabetesmodule toevoegt aan een patiënt die al een CVRM-module had, 

komt de diabetesmodule in plaats van de CVRM-module. In de diabetesmodule zijn vervolgens alle 

relevante meetwaarden en registraties beschikbaar die in het verleden bij deze patiënt zijn gedaan in 

de CVRM-module. Er worden dus geen gegevens verwijderd. 

4. Contact 
Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over het programma Caresharing 

Collab dan kun je altijd contact opnemen met een helpdeskmedewerker van Caresharing middels 

mail of telefoon. 

Mocht je meer algemene vragen hebben betreffende de ketenzorg dan kun je altijd het kantoor van 

de ROHA bellen. De bureau coördinator zal je met de juiste persoon doorverbinden.  

o Caresharing    ROHA 
o telefoon: 020 214 9222   telefoon: 020 344 5717 
o E-mail: support@Caresharing.nl mail: info@rohamsterdam.nl 

 

 

mailto:support@caresharing.nl
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