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Quick Reference COVID-19 portaal

1 Ingebruikname en inloggen COVID-19 portaal
•
•

•
•

Printed copies are uncontrolled unless authenticated

•

Via de door uw organisatie aangewezen key user(s) ontvangt u gegevens voor eerste inlog
Omdat het portaal werkt met tweestapsverificatie, heeft u een Authenticator-app nodig op uw
smartphone, bijvoorbeeld die van Google:
o https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator
2
o https://apps.apple.com/us/app/google-authenticator/id388497605
Het adres van het COVID-19 portaal is:
o https://covid19.cloud.forcare.com/viewer
U volgt dan de volgende stappen:
o Log in met uw e-mailadres en het wachtwoord uit de e-mail;
o Lees de Gebruiksvoorwaarden nauwkeurig door en ga akkoord;
o Stel de tweestapsverificatie in door de QR-code te scannen met de Authenticator-app;
o Verander uw inlogwachtwoord door een (sterk) nieuw wachtwoord;
o Klik op de verificatielink die u nu per e-mail krijgt toegestuurd.
Vanaf nu is uw account geactiveerd en kunt u informatie inzien en beschikbaar stellen.

2 Patiënt inschrijven en informatie beschikbaar stellen
•
•
•
•

•

•

•

Log in op het COVID-19 portaal en zoek de patiënt op basis van BSN en geboortedatum;
Als de patiënt niet is gevonden, kunt u de patiënt registreren met de knop 'Patiënt registreren';
Vul alle velden nauwkeurig in en klik 'Registreren'. Het portaal checkt nergens op juistheid!
Als u een radiologisch onderzoek (DICOM) wilt toevoegen, klikt u op 'Studie toevoegen':
o Zorg ervoor dat u de DICOM uit PACS heeft geëxporteerd;
o Indien u niet over een DICOMDIR beschikt:
§ Zorg ervoor dat alle bestanden inclusief DICOMDIR in een ZIP zijn ingepakt;
o Kies voor 'ZIP' of 'DICOMDIR'
o Blader vanuit het ImageUpload-scherm naar ofwel
§ de geZIPte DICOM-studie;
§ de directory met DICOM-bestanden inclusief DICOMDIR
o Klik op 'Volgende' en wacht tot het bestand is geüpload naar het portaal;
o Controleer op afwijkingen in de gegevens tussen de upload en de huidige patiënt, het
portaal geeft aanwijzingen op welke punten de DICOM afwijkt;
o Selecteer de te uploaden studies (bijvoorbeeld 'CT') en klik op 'Verzenden').
Als u een verslag (PDF) wilt toevoegen, klikt u op 'Document toevoegen'
o Zorg ervoor dat u het verslag als PDF beschikbaar hebt;
o Blader vanuit het Upload PDF-scherm met de knop 'Kies' naar de PDF;
o Vul titel en commentaar in, en verander de datum naar de onderzoeksdatum;
o Pas de documentsoort en de classificatie aan en klik op 'Submit'.
Als u een BGZ (XML-bestand) wilt toevoegen, klikt u op 'Document toevoegen'
o Zorg ervoor dat u de BGZ als XML-bestand beschikbaar hebt;
o Blader vanuit het Upload BGZ-scherm met de knop 'Kies' naar de XML;
o Vul titel en commentaar in, en verander de datum naar de onderzoeksdatum;
o Klik op 'Submit'.
Vergeet niet patiënttoestemming vast te leggen!
o Klik in de documentenlijst van de patiënt op het tabblad 'Patiënttoestemming'
o Vink de instelling(en) aan waar de patiënt naartoe vervoerd zal worden1;
o Klik op de knop 'Opslaan' onderaan de lijst met instellingen.

1

Let erop dat de ontvangende zorgverlener optreedt als uw vervanger bij de uitvoering van de
behandelovereenkomst met de patiënt of daarbij rechtstreeks wordt betrokken. In dat geval staat de WGBO
toe dat u die zorgverlener inzage geeft in de door u beschikbaar gemaakte gegevens en is geen expliciete
toestemming nodig van de patiënt.
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3 Informatie raadplegen
•
•
•
•

•

Printed copies are uncontrolled unless authenticated

•

•

Log in op het COVID-19 portaal en zoek de patiënt op basis van BSN en geboortedatum;
Als de patiënt niet is gevonden, is de patiënt niet ingeschreven en is geen informatie beschikbaar. Neem contact op met de verwijzende zorgverlener als u meent dat dit niet juist is;
Als de patiënt wel is gevonden, ziet u een lijst met documenten. Door te klikken op een
document kunt u het document (verslag, beeld, BGZ) inzien;
U kunt documenten ook downloaden door een document (één document per keer) te
selecteren en dan de optie 'Downloaden te kiezen;
o Radiologische beelden worden gedownload als geZIPte DICOMDIR;
o Een PDF wordt gedownload als PDF
o Een BGZ wordt gedownload als XML-bestand.
Als u een leesbare versie wil van de BGZ in plaats van een XML-bestand, kiest u voor 'Print'
in plaats van 'Download'. Als uw werkstation beschikt over een PDF-printer, kunt u de BGZ als
PDF 'printen';
Als u meent dat de documentenlijst onterecht leeg of anderszins incompleet is, neem dan
eerst contact op met de verwijzende zorgverlener. Mogelijk is er sprake van ontbrekende
registratie van patiënttoestemming;
Als dat in het kader van accute zorgverlening niet mogelijk is, kunt u met het slotje het
gebruiksdoe veranderen (break-the-glass):
o Klik op het slotje-icoon boven de documentenlijst;
o Geef een geldige reden op om het gebruiksdoel te wijzigen (break-the-glass);
§ Let op: deze reden wordt gelogd;
o Er verschijnt een lijst met documenten of er verschijnen aanvullende documenten;
o Zodra u weg navigeert uit de documentenlijst, wordt het gebruiksdoel hersteld.
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4 Versiegeschiedenis
Release Date

Author

Description of changes

1

26-3-2020

Maarten Festen

Draft, eerste versie

2

27-3-2020

Pascalle Thoren

Wijzigingen na L&R review

4

28-3-2020

Maarten Festen

Aanpassingen in de stappen. Er is geen versie 3
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