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Algemeen: Prestatietypes voor voetcontrole
kunnen toevoegen, wijzigen en invoeren
Aangezien een POH bij een voetcontrole andere punten onderzoekt en invoert dan bijvoorbeeld een
podotherapeut, is het voor een correcte vergoeding belangrijk dat bij het invoeren van een onderzoek
gekozen kan worden tussen verschillende prestat ietypes met verschillende vergoedingen.
Per prestat ietype is het mogelijk om de duur van het onderzoek (aantal hele minuten) en het tarief
vast te stellen. Omdat de duur en het tarief per zorggroep kunnen verschillen, kan vanaf deze release
de systeembeheerder van de zorggroep de prestat ietypes toevoegen en wijzigen voor de
voetcontrole (diabetes). Bij het invoeren van de voetcontrole kan vervolgens het ingevoerde
prestat ietype geselecteerd worden.

Toevoegen prestatietype

Alleen een systeembeheerder kan een prestat ietype toevoegen.

Ga op de homepagina onder 'Instellingen' naar 'Prestat ietypes' en klik op 'Nieuw'.
Kies bij type onderzoek 'voetcontrole'.
Vul een naam in en klik op 'Voeg toe'.

In de lijst  eronder verschijnt het prestat ietype. Klik op 'Nieuw' achter de naam. Een aantal velden
worden vervolgens getoond die ingevuld kunnen worden zoals duur, tarief, werkelijke duur en
voor welke periode dit  prestat ietype geldig is.
Klik op 'voeg toe'

Werkelijke duur: Als door de systeembeheerder 'registreer werkelijke duur' is aangevinkt bij het
prestat ietype, moet de medewerker bij het selecteren van de prestat ietype het aantal minuten
invoeren dat de medewerker daadwerkelijk heeft besteed aan het invoeren van het onderzoek (zie
ook hieronder 'invoeren prestat ietype').

Wijzigen prestatietype

Als het bestaande prestat ietype gewijzigd moet worden klik dan op 'wijzig' achter het prestat ietype.
Als de ingangsdatum van het prestat ietype in de toekomst ligt kunnen alle velden nog gewijzigd
worden. Is het prestat ietype geldig vanaf vandaag dan is het alleen mogelijk om een geldig tot datum
in te voeren. Als er een nieuw tarief voor een nieuwe periode wordt vastgesteld klik dan op 'Nieuw' bij
het prestat ietype en vul bij het oude prestat ietype een geldig tot datum in zodat deze wel behouden
blijft  voor de voorgaande periode.
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Opzoeken prestatietype

Omdat de lijst  van prestat ietypes met verschillende periodes erg lang kan worden is er een
mogelijkheid om bovenaan de pagina te filteren op huidige, historische of toekomstige
prestat ietypes.

Invoeren prestatietype bij voetcontrole

Als de zorggroep voor de voetcontrole prestat ietypes heeft toegevoegd kan de medewerker bij het
invoeren van de voetcontrole onderaan het onderzoek het juiste prestat ietype selecteren. Als door
de zorggroep is ingesteld dat de medewerker de werkelijke duur van het onderzoek moet registreren
verschijnt na het selecteren van het desbetreffende prestat ietype een invulveld om het aantal hele
minuten in te voeren. Dit  is een verplicht veld.

Rapportage

Het ingevoerde prestat ietype bij de voetcontrole wordt meegenomen in de rapportages
'CalculusVIPLive:Zorgacit iviten' en 'Prestat ies'. De naam, de standaard duur en het tarief van het
prestat ietype zullen getoond worden net als de werkelijke duur als dit  ingevuld is.

Op de planning

Onderstaande punten met betrekking tot prestat ietypes worden op een later moment opgeleverd:

Toevoegen en wijzigen van verschillende prestat ietypes voor het voedingsadvies, consult  en het
fysiotherapie onderzoek door de systeembeheerder.
Het kunnen selecteren van de verschillende prestat ietypes bij het invoeren van het
voedingsadvies, consult  of fysiotherapie onderzoek door de medewerker.
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Algemeen: Rol Kaderarts en Consult Kaderarts
toegevoegd
Rol Kaderarts toegevoegd

Vanaf deze oplevering is de rol 'Kaderarts' toegevoegd. Standaard staan bij de rol Kaderarts bij de
activiteiten alle onderzoeken aangevinkt op 'inzien'. Hetzelfde geldt voor het IZP. Alleen bij het nieuwe
onderzoek 'Consult  Kaderarts' (zie hieronder) staan alle act iviteiten aangevinkt. De systeembeheerder
kan de act iviteiten wijzigen via de link 'Toewijzen van act iviteiten aan een rol' onder 'Rollen' op de
homepagina.

Vervolgens kan de rol Kaderarts aan een persoon gekoppeld worden via de link 'Gebruikers' op de
homepagina.

Consult  Kaderarts toegevoegd

Vanaf deze oplevering is het 'Consult  Kaderarts' toegevoegd. Het 'Consult  Kaderarts' is beschikbaar
binnen alle behandelingen. Het consult  kan via Medvrij verstuurd worden naar het HIS. Bij huisartsen
voor wie Medvrij is ingesteld zal automatisch het consult  bij de HIS-instellingen staan aangevinkt. 
Het resultaat van het consult  is ook terug te vinden voor een patient met toegang tot het
digitaallogboek onder 'Controles'.

De systeembeheerder kan via de link 'protocollen' op de homepagina het protocol voor 'Consult
Kaderarts' als PDF toevoegen. De medewerker kan dit  protocol vervolgens inzien bij het 'Consult
Kaderarts' onder het linkje 'info'.

Standaard staat voor de rol 'Kaderarts' alle act iviteiten aangevinkt voor het 'Consult  Kaderarts'. Bij de
meeste andere rollen staat het 'Consult  Kaderarts' standaard op 'inzien'. Dit  kan door de
systeembeheerder worden aangepast via de link ' Rollen' en dan ' Toewijzen van act iviteiten aan een
rol'. De act iviteit  ' aanvragen' kan vervolgens aangevinkt worden zodat bijvoorbeeld de POH of huisarts
een 'Consult  Kaderarts' kan aanvragen.
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Op de planning

- Het consult  kaderarts zal toegevoegd worden aan een aantal rapportages zoals prestat ies.
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Algemeen: Actief IZP zichtbaar in patientheader
inclusief datum laatste aanpassing
Om als gebruiker snel te weten of er bij een patient een IZP is ingevuld is er nu een melding in de
patientheader (bovenbalk) toegevoegd. Zodra een IZP is ingevuld is dit  in de patientheader zichtbaar.
Hierbij wordt tevens de datum gemeld van de laatste aanpassing in het IZP. Als er geen ingevuld IZP is
wordt er niks vermeld in de patientheader.
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Algemeen: Een aantal onderzoeken worden
beschikbaar gesteld in alle behandelmodules
Er waren een aantal onderzoeken die slechts bij één behandeling ingevoerd konden worden. Vanaf
deze oplevering zijn de onderstaande onderzoeken voor alle behandelingen beschikbaar gemaakt:

Fysiotherapie onderzoek
Groningen Frailty Indicator (GFI)
Trazag 

De onderzoeken GFI en Trazag waren alleen in de HIS-instellingen aan te vinken als de desbetreffende
huisarts ook de rol ouderenzorg medewerker had. Omdat deze onderzoeken nu ook beschikbaar zijn
voor de andere behandelmodules zijn de onderzoeken nu ook zichtbaar bij de HIS-instellingen als een
huisarts geen rol ouderenzorgmedewerker heeft. Let op: Deze onderzoeken zijn na deze oplevering
niet automatisch aangevinkt bij de HIS-instellingen (omdat het geen nieuw toegevoegde onderzoeken
zijn).
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Algemeen: Heraanmelden patiënt nu ook
mogelijk via patiëntendossier
Als het dossier van een patiënt gestaakt is met een andere reden dan tweede lijn, is het nu mogelijk
om in het desbetreffende patiëntendossier via behandelplan op 'heraanmelden' te klikken. Het dossier
is dan meteen weer act ief met dezelfde hoofdbehandelaar die de patiënt had voor het staken. Een
vereiste hiervoor is dat de hoofbehandelaar nog steeds werkzaam is en de juiste rollen heeft. Indien
dit  niet het geval is, volgt het aanmeldscherm alsnog. Deze kan dan worden ingevuld met de juiste
gegevens. Als een patiënt voor meerdere behandelingen heraangemeld moet worden dan moet
bovenstaande werkzwijze per behandeling uitgevoerd worden.

Een patiënt kan ook nog steeds via de link 'aanmelden patiënt' op de homepagina heraangemeld
worden.

Als een patiënt gestaakt is met de reden 'overgedragen naar 2e lijn' staat in plaats van 'Heraanmelden'
de knop 'Naar eerste lijn'.
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Diabetes: Inspectie mond toegevoegd aan
jaarcontrole en risico-inventarisatie
Vanaf deze oplevering is de mond inspectie toegevoegd aan de jaarcontrole diabetes en het risico-
inventarisat ie onderzoek diabetes.

Het is mogelijk om aan te geven of de mond geïnspecteerd is of niet. Indien ja gekozen wordt kan er
een toelicht ing worden gegeven. Zowel bij jaarcontrole als bij de risico-inventarisat ie is de
mondinspectie in te voeren in het gedeelte 'Lichamelijk onderzoek'.

Jaarcontrole:

Risico-inventarisatie:
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Diabetes: Oogartscontrole toegevoegd aan tab
Fundus in Monitor
Voorheen werd alleen de fundusfoto screening getoond onder de tab 'Fundus' in het monitorscherm.
Vanaf deze oplevering wordt naast de fundusfoto screening ook de oogartscontrole getoond, als
deze is ingevoerd in het KIS. Alleen de laatst bekende uitslag wordt hierbij getoond.
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CVRM: Extra risicofactoren in risicoprofiel CVRM
aangepast
In de monitor bij de CVRM module onder de tab 'Risicoprofiel' is het gedeelte 'Extra risicofactoren'
aangepast. Vanaf deze oplevering worden onderstaande risicofactoren getoond:

Eerstegraadsfamilielid met premature HVZ
Lichamelijke act iviteit
Lichaamsbouw
eGFR

Net als bij de NHG-standaard wordt nu bij bovenstaande risicofactoren aangegeven in hoeverre deze
risicoverhogend zijn. Achter elke risicofactor staat een informatieknopje (i+) waarin staat uitgelegd
hoe het risico (niet verhogend, mild verhogend, sterk verhogend) volgens de NHG-standaard bepaald
wordt. Zodra via een van de controles of het labonderzoek een waarde is ingevoerd, wordt deze
waarde en het risico voor de desbetreffende risicofactor in het overzicht getoond:

Voor de eGFR (geschatte glomerulaire filtrat iesnelheid) wordt er gekeken naar de MDRD waarde of de
CKD-Epi waarde die bij het labonderzoek in het KIS is ingevuld.
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Ouderenzorg: Toevoeging van vrij tekstveld
'Leefsituatie' in de monitor
In de monitor onder het tabblad 'behandeling' is een vrij tekst veld toegevoegd voor de 'leefsituatie'.
Het veld is bedoeld voor tekstuele informatie over de leefsituatie van de patient zodat deze
informatie voor de medewerker zelf en andere zorgverleners alt ijd in te zien is. Hierbij kan gedacht
worden aan teksten als bijvoorbeeld "mevrouw is zeer kwetsbaar. Door mantelzorg van dochter gaat
het goed in de thuissituatie".
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Ouderenzorg: Rol Wijkverpleegkundige
toegevoegd
Voor ouderenzorg is de rol 'wijkverpleegkundige' toegevoegd. Standaard zijn er geen activiteiten
aangevinkt. De systeembeheerder kan de verschillende act iviteiten, die de rol wijkverpleegkundige
mag uitvoeren, aanvinken via de link 'Toewijzen van act iviteiten aan een rol' onder 'Rollen' op de
homepagina. Vervolgens kan deze rol aan een persoon gekoppeld worden via de link 'Gebruikers' op de
homepagina.
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