Nieuwe cliënten invoeren en wijzigen

Handleiding
Hoe voer ik een nieuwe cliënt in en hoe wijzig ik
de cliëntgegevens?
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Inleiding
Vanwege strengere regels rondom het delen en verstrekken van persoonsgegevens, wordt
het invoeren van nieuwe cliënten in NCare verplaatst van de apotheek naar de
zorgorganisatie.
Dit heeft een aantal voordelen:
Geen datalekken meer mogelijk doordat de apotheek per ongeluk de cliënt- en
medicatiegegevens inspoelt bij een verkeerde zorgorganisatie.
Geen datalekken meer mogelijk doordat de apotheek per ongeluk teveel cliënten inspoelt
bij een zorgorganisatie.
De zorgorganisatie kan de cliënt gelijk goed indelen in de juiste afdeling, wijk en/of kamer.
De BEM-status kan gelijk goed worden ingesteld bij de cliënt
De apotheek krijgt de aanvraag van een nieuwe cliënt in een lijst te zien en kan met 1 druk
op de knop toestemming geven of weigeren.
Een apotheek kan de digitale toedienlijst van één cliënt aan meerdere zorgorganisaties
verstrekken die gezamenlijk zorg leveren aan dezelfde cliënt.

Schematische weergave
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Rollen en rechten
De medewerker dient rechten te hebben om cliëntgegevens te mogen wijzigen en/of
nieuwe cliënten te mogen toevoegen aan NCare. Deze rechten kunnen alleen door de
NCare-beheerder worden toegekend.
Ga naar de NCare web omgeving via de browser. Klik in het hoofdmenu op de menukeuze
“Instellingen” en vervolgens op “Rollen”.
1. Selecteer de rol waarvan de rechten moeten worden aangepast.
2. Klik op de knop “Wijzigen”

3. Vink de rechten aan die aan de betreffende rol moeten worden toegevoegd.
4. Klik op de knop “Wijzigingen opslaan”
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Let op: eventuele wijzigingen of toevoegingen aan een rol gelden voor alle medewerkers die
de rol in kwestie hebben.
De volgende rechten hebben betrekking op het toevoegen en/of wijzigen van de algemene
cliëntgegevens:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cliënten inzienCliënten toevoegen
Cliënten naam bewerken
Cliënten adres bewerken
Cliënten foto bewerken
Cliënten huisarts aanpassen
Cliënten verplaatsen naar een andere afdeling (of wijk)
Cliënten verplaatsen naar een andere locatie
Cliënten verplaatsen naar een andere apotheek
Cliënten blokkeren
Mag BEM-gegevens van patiënt inzien
Mag BEM-gegevens van patiënt aanpassen
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Invoeren van een nieuwe cliënt
Ga naar de NCare web omgeving via de browser. Klik in het hoofdmenu op de menukeuze
“Clienten”. Klik op de knop “Client toevoegen”.
1. BSN-nummer + geboortedatum + geslacht invoeren
2. Klik op de knop “COV Controle”. De volledige naam van de cliënt wordt automatisch
ingevuld.
3. Kies bij “Beheer medicatie” de juiste medicatie-verantwoordelijkheid
4. Selecteer bij “Adres” de juiste Afdeling/Wijk.
5. Vul (alleen in het geval van thuiszorg) het adres van de cliënt in.
6. Kies bij “Apotheek en Huisarts” tenminste de apotheek die verantwoordelijk is voor de
toedienlijst. Het ingeven van de verantwoordelijke huisarts is niet verplicht.
7. Klik op “Opslaan”

Stuur een e-mail naar de apotheek met de mededeling dat er een nieuwe cliënt is ingevoerd
en vraag de medicatiegegevens aan te vullen. Zet geen privacygevoelige cliëntgegevens in
de e-mail, dat is wettelijk verboden. De apotheek ziet in hun systeem om welke cliënt het
gaat.
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Wijzigen van een bestaande cliënt
Ga naar de NCare web omgeving via de browser. Klik in het hoofdmenu op de menukeuze
“Clienten” en selecteer de te wijzigen cliënt.

Met deze knop kan het BSN-nummer, de geboortedatum, het geslacht, de voorletters, de
tussenvoegsels en/of de achternaam worden gewijzigd. Let op: als het BSN-nummer, de
geboortedatum en/of het geslacht wordt gewijzigd, wordt alle bestaande medicatie gestopt
en dient de apotheek opnieuw toestemming te verlenen voor het verstrekken van een
nieuwe toedienlijst. Sommige velden zijn verplicht, zolang nog niet alle verplichte velden
zijn ingevuld, blijft de knop “Opslaan” grijs.
Deze knop is alleen zichtbaar in de Thuiszorg. Hier kunnen de adresgegevens, het
telefoonnummer en het e-mailadres worden gewijzigd.
Met de knop “Verhuizen” kan de cliënt worden verhuisd naar een ander wijkteam
(thuiszorg), een andere afdeling (intramuraal), een andere kamer (intramuraal) of naar een
andere locatie. Welke opties worden getoond, is afhankelijk van de rechten van de
medewerker.
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Met deze knop kan de apotheek worden gewijzigd.
Let op: bij het wijzigen van apotheek wordt alle bestaande medicatie gestopt en dient de
nieuwe apotheek eerst opnieuw toestemming te geven en de medicatie opnieuw toe te
voegen. Staat de apotheek niet in de keuzelijst? Geef dit dan door aan NCare. Wij nemen
dan contact op met de apotheek en zullen na overleg deze toevoegen aan de keuzelijst.
Met deze knop kan (optioneel, niet verplicht) de huisarts van de cliënt worden ingegeven.
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