Mutaties doorgeven aan de NTD
Op organisatie- en teamniveau
Wijzigingen z.s.m. e-mailen naar zorg@ntd.nl
•
•
•
•
•

Naam van een organisatie of team
Adresgegevens van een organisatie of team
Telefoonnummer van een organisatie of team
E-mailadres van een organisatie of team
Verhuizing teamlid/medewerkers account binnen de instelling naar ander GTZ team
(naammedewerker/naam oude team/naam nieuwe team/ ingangsdatum verhuizing)

Op medewerkersniveau
Zelf te wijzigen door het hoofdaanspreekpunt vanuit het team account:
•
•
•
•
•

Achternaam van een medewerker (meisjesnaam/gehuwde naam) ***
E-mailadres van een medewerker ***
Eindigen van een dienstverband binnen een team/organisatie ***
Aanmelden/aanmaken nieuwe medewerker via de button nieuw in teamaccount ***
Wachtwoord opnieuw instellen via de gelijknamige button in het account van de
medewerker ***

*** LET OP: Klik na elke wijziging onder in het scherm op de button Opslaan !!!

De volgende wijziging e-mailen naar zorg@ntd.nl
•

Verhuizing teamlid/medewerkers account binnen de instelling naar ander GTZ team
(naammedewerker/naam oude team/naam nieuwe team/ ingangsdatum verhuizing)

Op cliëntniveau
Zelf te wijzigen via een bericht vanuit het cliëntendossier (geen e-mail)
•
•
•
•
•
•
•

Wijziging in huisarts*
Wijziging in apotheek*
Stop orale antistolling (VKA) (tijdelijk of permanent)
Retour regionale trombosedienst
Cliënt uit zorg
Overlijden
Verder ALLE nieuwe medische informatie omtrent een cliënt ALTIJD DIRECT doorgeven via
een bericht vanuit het cliëntendossier!!! ( bijv: koorts/ Covid positief/ blaasontsteking/

start AB kuur/ start of stop medicatie/ geplande ingreep of opname/ dieet/ B12 injectie etc
etc )
*

Essentieel bij het voorschrijven van vitamine K

Doorgeven van een ingreep en/of opname
Doorgeven van een ingreep en/of opname via menuoptie ‘Ingrepen en opname´
•
*

Ingreep en/of opname*

Essentieel bij het opstellen van een preoperatief beleid

Doorgeven van medicatie
Doorgeven van nieuwe of gewijzigde medicatie via menuoptie ‘Medicatie’
•

Medicatiewijzigingen; nieuwe medicatie, gestopte medicatie of gewijzigde medicatie

