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1. Inleiding 
Voor je ligt de handleiding om voor een patiënt een consultatie of verwijzing te verrichten.  
 
Het is nog niet mogelijk om te consulteren of te verwijzen via Caresharing Collab. Tot 1 februari 2016 
zal dit nog via Caresharing Chronisch gaan. In deze handleiding wordt beschreven hoe je vanuit 
Caresharing Collab naar Caresharing Chronisch gaat om je de consultatie of verwijzing voor je patiënt 
te doen. 
 
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. Vanuit Caresharing Collab naar Caresharing Chronisch 
o Vanaf iedere plek in Caresharing Collab kun je naar Caresharing Chronisch gaan.  

o Klik op < > 

o Scrol in de uitklaplijst naar beneden en klik op <ROHA, modules chronische zorg, HA of POH> 

 
o Je komt nu op het dashboard van Caresharing Chronisch. 
o Let op: Als je voor meerdere praktijken werkt moet je even checken of je in de juiste praktijk 

werkt.  

  

    

 

http://www.welkebrowserhebik.nl/
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3. Consultatie 
o Zoek je patiënt op naam of geboortedatum of via de patiëntenlijst 

 

 

 

 

 

Je mag voor iedere patiënt in Caresharing Collab een consultatie aanvragen, dus ook als deze patiënt 

geen geregelde zorg heeft. 

 

o Klik op <consultatie> 

 
o Je komt in de consultatie module 
o Klik aan <voeg nieuw onderwerp toe> 

 

 

 

 

 

o Noteer het onderwerp 
o Schrijf je consultatievraag in het bericht tekst vak 

 
o Klik de juiste zorgverlener aan 

 

 

 

 



ROHA | Collab handleiding [Consultatie of doorverwijzen 

ROHA | EV | 20-11-2015  Versie: 2015-001 Page 4 

o Klik op <maak bericht aan> 

 
o Het bericht is verstuurd 
o Je ontvangt daarvan een bericht retour 

Alle specialisten komen terecht in Caresharing Chronisch en zien dan de consultatievraag. Zij kunnen 

dan met een speciale knop terecht in Collab en daar alle informatie over de patiënt zien, die jij hebt 

ingevoerd, zoals ook laatste consult. 

4.  Verwijzing 
o Zoek je patiënt op naam of geboortedatum of via de patiëntenlijst 

 

 

 

 

 

Je mag alleen voor patiënten die binnen geregelde zorg vallen in Caresharing Collab een verwijzing 

aanvragen.  

 

o Klik op <Afspraken> 
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o Klik op <+nieuwe afspraak> 

o Selecteer het type afspraak 
o Klik op <zorgverlener> 
o Klik op <kies zorgverlener> 

o Klik op <datum> 
o Kies binnen welke periode de patiënt gebeld moet worden door de diëtiste 

 

o De afspraak staat er in 
o Klik aan <patiënt geeft toestemming voor inzage door hulpverlener> nadat je dit gevraagd 

hebt. 
o Klik aan <verstuur> 

 
o De verwijzing is nu definitief gemaakt 
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o In het tekstvak commentaar toevoegen kun je de reden van je verwijzing noteren 

5.  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 
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