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Release Notes R2.8 Indiceerders 
Verbeterde feedback bij verzenden leveranciersformulier 

Momenteel is het niet direct duidelijk of het leveranciersformulier al een keer verzonden is. 
Daarom is het handig als de knop verkleurt na het verzenden. De knop moet vervolgens wel 
beschikbaar blijven om het formulier nog een keer te kunnen verzenden. 
 

• Knop 'Leveranciersformulier verzenden' kleurt van blauw naar groen bij succesvol 
verzenden.  

• In het indicatiedetailscherm wordt getoond wanneer het formulier voor het laatst is 
verzonden 

• In het verzendscherm worden alle verzendmomenten getoond. 
	

 
 

Akkoordverklaring Privacy Statement bij verzenden indicatie 
Er is een disclaimer opgesteld voor het gebruik van het Verstrekkingen Portaal en de 
verwerking/beveiliging van de clientgegevens. De indiceerder moet op de hoogte zijn van de 
inhoud en akkoord gaan dat hij/zij de afspraken naleeft. 
Deze akkoordverklaring dient bij elke indicatie geregistreerd te worden. Het is helaas niet 
toegestaan om deze standaard aan te vinken. Dit dient een bewuste actie te zijn bij het 
verzenden. 
 
Na het klikken op de knop Verzenden wordt er een pop-up getoond met de tekst over de 
disclaimer. En een link naar de disclaimer in een nieuw tabblad (PDF)  
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Mogelijkheid voor vervanging onderstel 
Het is vanaf nu mogelijk om een vervanging van het onderstel aan te vragen. Bij een duplicaat 
van een reeds ingezette stoel is er een 4e keuzemogelijkheid bij welke voorziening wordt 
aangevraagd. 

 
In dit geval wordt de vragenlijst overgeslagen en gaat het systeem direct naar de 
herinzet/nieuwe rolstoel selectie 
 

 

Vragenlijst rolstoel aanpassing gewijzigd 
In	de	huidige	vragenlijst	rolstoelaanpassing	waren	de	zitting	en	rugleuningen	nog	niet	geautomatiseerd.	Er	was	in	beide	
gevallen	een	vrij	tekstveld.	Bij	een	aanpassing	aan	de	zitting	of	rugleuning	dien	je	aan	te	geven	welke	categorie	gewenst	
is	en	een	keuze	te	maken	uit	de	beschikbare	productspecificaties	(zoals	bij	de	rolstoelaanvraag).		
 

 
  

 
Let op; Deze mogelijkheid is alleen voor een ander onderstel waarbij de overige componenten 
overgezet kunnen worden. Anders dient u voor ‘vervanging huidig ingezette rolstoel’ te kiezen. 
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Automatische machtigingen bij rolstoelaanvragen 
In een aantal gevallen is de keuze bij melding/machtiging automatisch gevuld met Machtiging. 
Dit gebeurd volgens het protocol bij de volgende keuzes; 

• Keuze voor rolstoel buiten standaardpakket 
• Alle elektrische verstellingen 
• Elektrische hulpaandrijving 
• Begeleidersbesturing 
• Weigeren voorstel uit depot 

 
 

Filteren van overzicht indicaties op verwerkt/niet verwerkt 
Mogelijkheid maken voor indiceerders om het overzicht indicaties te kunnen scheiden in lopende 
en afgehandelde indicaties. Afgehandelde indicaties kunnen weg uit het overzicht en zijn dan 
nog te vinden via de cliënt zelf. Of zoeken met de mogelijkheid om inclusief afgehandelde 
indicaties te zoeken 
 

 
 

Overige wijzigingen 
- Meisjesnaam is toegevoegd aan het Naamveld in alle overzichten 

- Datum/tijd van uploaden wordt getoond bij de documenten 

- Bij de selectie van een kuip in productspecificaties wordt alle informatie bij zit 
automatisch gevuld bij rug en andersom. 

- Knoppen +Reparatie en +Aanpassing worden nu in elke indicatie getoond.  
 


