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Handleiding gebruik verwijzersportaal
Inleiding
Voor het aanleveren van patiënteninformatie voor planvergelijkingen en protonentherapie kunt u
gebruik maken van het verwijzersportaal van HollandPTC. Zo kunt u via een beveiligde verbinding
informatie uploaden.
In dit document leest u hoe u inloggevens aanvraagt en data op de juiste manier upload.

Account aanvragen
Voor het aanvragen van een account op het verwijzersportaal stuurt u een e-mail met uw naam,
geboortedatum, functie en mobiele nummer naar inlogsftp@hollandptc.nl. Na het doorlopen van het
verificatieproces ontvangt u een e-mail met uw gebruikersnaam. In een aparte beveiligde e-mail
ontvangt u het bijbehorende wachtwoord. Deze e-mail is alleen te openen met de code die u via sms
ontvangt. Nadat u de eerste keer bent ingelogd, moet u uw wachtwoord wijzigen. Dit moet u vervolgens
iedere 3 maanden doen.

Inloggen op het portaal
Ga naar https://sftp.hollandptc.nl. Voer uw login ID en wachtwoord in en klik op de knop ‘Login’.
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Als u voor het eerst inlogt, krijgt u onderstaande melding en moet u het wachtwoord wijzigen. Het
nieuwe wachtwoord moet minimaal 8 karakters en een combinatie van grote letters, kleine letters en
cijfers hebben. Klik vervolgens op OK.

U komt op uw eigen beveiligde homepage. Afhankelijk van uw rol en uw rechten ziet u hier meerdere
folders/mappen voor het uploaden van informatie voor planvergelijkingen of protonentherapie.
Klik dubbel op de juiste map (planvergelijking óf protonentherapie) om deze te openen.

Maak binnen de gekozen map voor iedere patiënt een eigen folder/map aan. Klik hiervoor op ‘New
Directory’.

Hanteer voor de aangemaakte map de volgende naamgeving:
BSN_geboortenaam*_geslacht_geboortedatum (ddmmjjjj)_patiëntnummer**.
*HollandPTC hanteert in de registratie van patiënten de geboortenaam.
** Dit is het patiëntnummer van uw eigen instituut.
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Klik dubbel om de aangemaakte patiëntmap te openen en vervolgens op ‘Upload’ om bestanden toe te
voegen. De verwijsformulieren voor planvergelijking en protonentherapie bevatten elk een checklist
waar u kunt teruglezen welke beelden en documenten u dient aan te leveren aan HollandPTC.

Kies in de pop-up ‘Choose file’ en selecteer vanuit de eigen lokale mappen de benodigde bestanden. Klik
dubbel op het bestand of op ‘Open’.
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De bestanden worden geüpload. Dit kan even duren. Bij grotere bestanden kunt u de voortgang volgen
via de groene balk. Zodra het uploaden klaar is, ziet u onderstaand scherm. Klik dan op ‘Close’.
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Verkeerd bestand? Via ‘Delete’ kunt u het bestand verwijderen.
Andere naam geven? Dit kan via ‘More Actions’.

U kunt nu uitloggen, klik rechtsboven op uw gebruikersnaam en kies ‘Logout’.

HollandPTC informeren dat informatie klaar staat
Bent u klaar met het uploaden van de patiënteninformatie? Stuur dan een e-mail naar
verwijzing@hollandptc.nl. Houd bij het e-mailen rekening met privacy-gevoelige informatie. Kunt u niet
beveiligd e-mailen? Dan volstaat het om in uw e-mail aan te geven dat u informatie heeft geüpload.
Na ontvangst van uw e-mail wordt de informatie zo snel mogelijk verwerkt. Na uploaden worden de
bestanden maximaal 7 dagen bewaard op de sFTP-server. Daarna worden ze verwijderd.

Vragen of contact over de sFTP-server
Voor vragen over of problemen met uploaden naar de sFTP-server kunt u contact opnemen met
HollandPTC via sftp@hollandptc.nl of 088-5011169.

