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1 Inleiding
HiX heeft voor iedere groep gebruikers een standaardinrichting beschikbaar. Dit document
behandelt de HiX-inrichting voor een specialist/behandelaar op een procesgerichte wijze.
Hoofdstuk 2 beschrijft algemene handelingen, zoals het selecteren van patiënten en het
werken met zogenaamde 'werksettings'. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op poliklinische
werkzaamheden, zoals het consultvoeren, functieonderzoeken en de medische
correspondentie. Hoofdstuk 4 beschrijft de klinische activiteiten, opgedeeld in artsenvisite en
opereren. De overige dagelijkse werkzaamheden, zoals het afhandelen van werklijsten,
komen aan bod in hoofdstuk 5. De belangrijkste handelingen worden stap voor stap
beschreven in een instructie. Ten slotte bevat hoofdstuk 6 aanvullende instructies.
Voor algemene (roloverstijgende) informatie over HiX is de handleiding 'HiX – een
introductie' beschikbaar. Daarnaast biedt HiX een 'online help', in de software te vinden via
de toets <F1>.

Terminologie in Nederlandse en Belgische zorginstellingen
Nederlandse en Belgische zorginstellingen hanteren voor een aantal zaken verschillende
termen. Hoewel hiermee in de tekst rekening wordt gehouden en eventueel additionele
uitleg wordt gegeven, vindt u hieronder ook een beschrijving van de relevante verschillen:













Wat in Belgische zorginstellingen een operatiezaal heet, wordt in Nederland een
operatiekamer of de OK genoemd.
Het Nederlandse OK-complex wordt in België het operatiekwartier of het OK genoemd.
Het BSN is het Burgerservicenummer in Nederland, dit is in België het RRN of
rijksregisternummer.
Waar in Nederland de patiënt een afspraak heeft op de poli of polikliniek, gaat de
patiënt in België naar de raadpleging.
Een consult in Nederland wordt in België eerder een consultatie of raadpleging
genoemd. In zowel de Belgische als de Nederlandse HiX-omgeving wordt consult
aangehouden.
Overal waar in deze handleiding accorderen staat, kunnen Belgische zorginstellingen
valideren lezen. Zo heet de functionaliteit Medicatieopdrachten accorderen in een
Belgische HiX-omgeving Medicatieopdrachten valideren en heet de knop [Accorderen]
in de Belgische software [Valideren].
SEH is een Nederlandse afkorting voor Spoedeisende hulp. In België wordt dit eerder
benoemd als de Spoedafdeling, Spoedgevallendienst of SPG. In de Belgische HiXomgevingen zal SPG worden getoond in plaats van SEH.
Wat in Nederland het recept wordt genoemd, is in België het voorschrift. In de Belgische
HiX-omgevingen wordt recept aangehouden.
DBC's of diagnosebehandelingscombinaties zijn enkel van toepassing in Nederland. In
België verloopt het facturatieproces op een geheel andere wijze.
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Notatie van namen en onderdelen
De namen van functionaliteiten en vensters worden in het blauw geschreven. De namen van
tabbladen en panelen (delen van vensters) worden cursief geschreven. De namen van menu's,
menuopties en velden worden tussen 'enkelvoudige aanhalingstekens' geschreven. De
namen van knoppen worden tussen [blokhaken] geschreven en die van toetsen op het
toetsenbord tussen <vishaken>.
Daar waar een onderwerp extra aandacht moet krijgen, wordt de informatie begeleid
door het waarschuwingsicoon.
Tips en extra informatie worden met een informatie-icoon aangeduid.
Verwijzingen naar aanvullende instructies worden aangeduid met een vraagtekenicoon.
document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0
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2 Algemeen
2.1 Werksetting
Zoals in de handleiding 'HiX - een introductie' staat beschreven, is een werksetting het kader
waarbinnen u handelingen kunt uitvoeren en patiëntgegevens kunt bewerken. Meestal is een
werksetting een patiëntdossier, maar het kan bijvoorbeeld ook een screening of operatie zijn.
Heeft u verschillende rollen binnen uw functie, dan heeft u waarschijnlijk ook meerdere
werksettings. U ziet uw werksetting terug zodra u een patiënt heeft geselecteerd. Per
werksetting heeft u bepaalde relevante dossierknoppen en patiëntgerichte vensters tot uw
beschikking.
Wissel van werksetting door te klikken op de naam van de actieve werksetting (bijvoorbeeld
'Orthopedie') en een werksetting te selecteren in het selectiemenu dat verschijnt.

Figuur 1 Wisselen van werksetting

Zie de handleiding 'HiX - een introductie' voor meer informatie over het werken met
patiëntdossiers, views en werksettings.

2.2 Patiëntselectie
Met behulp van de patiëntselecties ('Polikliniek', 'Kliniek' etc.) en het venster Patiënt zoeken
kunt u een patiënt zoeken en selecteren. De patiënt wordt dan 'op de context gezet', zodat u
de gegevens van de patiënt kunt inzien en registraties kunt uitvoeren. De patiëntgerichte
vensters die openen, worden gevuld met de gegevens van de patiënt die op de context staat.
Zie de handleiding 'HiX - een introductie' voor meer informatie over het venster Patiënt
zoeken.

2.2.1 Patiëntselectie Kliniek
De patiëntselectie 'Kliniek' biedt de mogelijkheid om een overzicht op te roepen van alle
patiënten die binnen een bepaalde periode op een bepaalde afdeling liggen. Als u uw eigen
afdeling, specialisme of artscode ('Behandelaar') in de filter 'Criteria' invult, vormt de
patiëntselectie een handige werklijst om de dossiers van uw patiënten in te zien.
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Figuur 2 Patiëntselectie Kliniek met rechts de filtermogelijkheden opengeklapt

2.2.2 Patiëntselectie Polikliniek
De patiëntselectie 'Polikliniek' toont het spreekuuroverzicht van de polikliniek. Het geeft de
verschillende afspraken van vandaag weer aan de hand van gegevens als patiëntnaam,
geboortedatum, tijdstip en code van de afspraak. Dit vormt een handige werklijst om de
patiënten van het huidige spreekuur in te zien en af te handelen. Een enkele klik op de
gewenste patiënt opent ook diens dossier (of een andere voorgeprogrammeerde
functionaliteit). De filter 'Spreekuuroverzicht' kan worden opengeklapt, zodat kan worden
gefilterd op agenda, subagenda, locatie en datum.

Figuur 3 Patiëntselectie Polikliniek met rechts de filtermogelijkheden opengeklapt

2.2.3 Patiëntselectie SEH
De patiëntselectie 'SEH' toont het SEH-periodeoverzicht per arts, per specialisme en/of per
status. Het is mogelijk om meerdere specialismen te selecteren; dit geldt ook voor de
statussen. Na het selecteren van een criterium wordt het overzicht direct ververst.
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Figuur 4 Patiëntselectie SEH met rechts de filtermogelijkheden opengeklapt

2.3 Patiëntdossier
2.3.1 Uitklapmenu Dossier
Wanneer een patiënt is geselecteerd, worden linksboven in de werkbalk, in het uitklapmenu
'Dossier', snelkoppelingen naar verschillende belangrijke patiëntgerichte vensters
aangeboden. Per venster kunnen gegevens worden ingezien en eventueel worden aangepast
en toegevoegd.
2.3.2 Belangrijke gegevens raadplegen (Voorblad)
Op het Voorblad worden belangrijke gegevens van de patiënt getoond en geregistreerd. Het
venster bestaat uit een aantal vaste panelen.

Figuur 5 Het Voorblad met de belangrijkste patiëntgegevens
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Wanneer u met de muisaanwijzer over de titelbalk van een paneel beweegt, verschijnen
knoppen waarmee u bijvoorbeeld detailgegevens van het paneel kunt inzien. Klikken op het
loep-icoon
opent een overzichtsvenster met details van de in het paneel opgenomen
registraties. Klikken op de plusknop
opent een invoervenster. Deze opties zijn ook
beschikbaar in het rechtermuismenu.

Figuur 6 Beweeg de muisaanwijzer over een titelbalk voor de paneelspecifieke knoppen

Panelen kunnen worden ingeklapt door op de titel van het paneel te klikken; dit kan handig
zijn om extra ruimte te creëren voor de gegevens in een ander paneel.
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3 Polikliniek
Dit hoofdstuk beschrijft alle gebruikelijke taken en acties die te maken hebben met
poliklinische spreekuren. Via de patiëntselectie 'Polikliniek' (zie paragraaf 2.2.2) heeft u inzicht
in de patiënten die op uw spreekuur komen. Wanneer u hier een poliklinische patiënt
selecteert, zijn de hierna beschreven functionaliteiten beschikbaar.

3.1 Dossier raadplegen (Naslag)
Naast de informatie op het Voorblad biedt de functionaliteit Naslag de specialist de
mogelijkheid om de medische verslaglegging van de patiënt bij andere specialismes in te
zien. Deze kan rechts van het Voorblad worden getoond. Met behulp van de velden bovenin
kan worden gefilterd op specialisme, type contact, soort informatie etc.

Figuur 7 De Naslag

3.2 Consult uitvoeren
Deze paragraaf biedt een aantal instructies die van pas komen tijdens en direct na het
uitvoeren van het consult.
In de paragrafen 3.2.1 en 3.2.2 worden ZorgDomein-verwijzingen vermeld. ZorgDomein
is niet van toepassing voor Belgische zorginstellingen. In Belgische HiX-omgevingen
wordt de mogelijkheid geboden om zulke verwijzingen via Zorgportaal te laten verlopen.
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3.2.1 Verwijzingen
Wanneer een verwijzing wordt doorgezet door de secretaresse of wanneer de verwijsvraag in
de mappingtabel van CS-WebAgenda voorkomt en onder een verwijstype 'Triage' valt, zal
deze als order te zien zijn in het venster Mijn werklijst bij de bijbehorende specialisten. Via de
filter 'ZorgDomein verwijzingen' kan de werklijst worden gefilterd, zodat alleen de
verwijsorders van de afdeling zichtbaar zijn.
Een verwijzing kan worden ingezien, de order kan op naam worden gezet en de order kan
worden geannuleerd met bijbehorende knoppen. Nadat een verwijzing via de knop
[Accepteren] op naam is gezet, verschijnen extra knoppen onder in het venster. Via de knop
[Triëren] kan de triagevragenlijst worden ingevuld. Nadat de vragenlijst is ingevuld, wordt de
verwijzing weer op de werklijst van de secretaresse geplaatst.
3.2.2 Verwijsbrief en relevante gegevens inzien (EPD Dashboard)
Ingescande verwijsbrieven en ZorgDomein-verwijzingen zijn te vinden via het uitklapmenu
'Dossier'. Open hiervoor dit uitklapmenu en klik onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Verwijzingen'. Onder dit kopje vindt u ook andere registraties van de patiënt,
zoals historische afspraken, labuitslagen, orders en opnames.
Snelkoppelingen in het uitklapmenu 'Dossier' die u vaak gebruikt, kunt u als favoriet
instellen. Dit scheelt weer een muisklik per patiënt. Klik op het sterretje dat verschijnt
wanneer u met de muisaanwijzer over de naam van een functionaliteit beweegt.

Figuur 8 Een item favoriet maken

Na het favoriet maken van een functionaliteit is deze standaard beschikbaar in de
werkbalk, direct onder de functionaliteiten Voorblad en Naslag, zodat u ze niet steeds
opnieuw op hoeft te zoeken via het uitklapmenu 'Dossier'. Het verwijderen van een
favoriete functionaliteit kan door opnieuw op het (inmiddels zwartgekleurde) sterretje te
klikken bij de functionaliteit in het uitklapmenu 'Dossier'.

3.2.3 Instructie: Anamnese registreren
U kunt uw consult registreren via het consultformulier. Met behulp van snel- en
standaardteksten kunt u snel en flexibel uw consult voeren in een volgorde die voor uw
situatie logisch is. HiX zal de informatie sorteren zodat deze gestructureerd in het
consultformulier terechtkomt en tegelijkertijd voldoet aan de verplichte registraties.
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Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt geeft
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Door hier 'anamnese' of
een deel ervan te typen geeft HiX
suggesties voor anamnesevragenlijsten.
Eventueel kunt u deze ook vinden door
in het paneel Bibliotheek onder de
categorie 'Anamnese' de gewenste
vragenlijst te selecteren.

De gewenste vragenlijst verschijnt.

3

Vul de vragenlijst in en bevestig met de
knop [Opslaan en sluiten].

De vragenlijst sluit en de
beantwoordingen verschijnen in het
consultformulier.

4

Sla het consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

De anamnese is geregistreerd en te
raadplegen in de Naslag.

3.2.4 Instructie: Lichamelijk onderzoek registreren
U kunt uw consult registreren via het consultformulier. Met behulp van snel- en
standaardteksten kunt u snel en flexibel uw consult voeren in een volgorde die voor uw
situatie logisch is. HiX zal de informatie sorteren zodat deze gestructureerd in het
consultformulier terechtkomt en tegelijkertijd voldoet aan de verplichte registraties.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt geeft
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Om bijvoorbeeld vitale
functies te registreren typt u hier 'Vitale
functies' om de bijbehorende vragenlijst
te openen. Na het intypen van drie
letters geeft HiX u een suggestie.

De gewenste vragenlijst verschijnt.
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Eventueel kunt u bouwstenen voor
lichamelijk onderzoek ook vinden door
in het paneel Bibliotheek onder de
categorie 'Lichamelijk onderzoek' de
gewenste vragenlijst te selecteren.
3

Vul de vragenlijst in en bevestig met de
knop [Opslaan en sluiten].

De vragenlijst sluit en de
beantwoordingen verschijnen in het
consultformulier.

4

Sla het consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

Het lichamelijk onderzoek is
geregistreerd en te zien in de Naslag.

3.2.5 Instructie: Order uitzetten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt geeft
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Om bijvoorbeeld een order
uit te zetten om een controleafspraak te
laten inplannen typt u 'Afspraak maken'.
Als u niet direct wilt typen in het
consultformulier om te zoeken naar een
order, kunt u ook gebruikmaken van het
uitklappaneel Bibliotheek aan de
linkerkant. Door op de balk te klikken,
klapt het paneel open. In het paneel ziet
u een overzichtelijke mappenstructuur
met de voor uw specialisme relevante
sjablonen en andere invoegbare items,
zoals orders. U kunt een order
toevoegen door te dubbelklikken op het
item.

De gewenste order verschijnt.

3

Vul de velden van de order in en sla het
consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

De order wordt op de werklijst van het
secretariaat geplaatst.
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3.2.6 Instructie: Een laboratoriumaanvraag uitzetten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt geeft
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Om een laboratoriumorder
uit te zetten typt u hier 'Aanvraag
laboratorium' om de bijbehorende order
te openen. Na het intypen van drie
letters geeft HiX u een suggestie.
Eventueel kunt u de bouwstenen voor
de laborder ook vinden door in het
paneel Bibliotheek onder de categorie
'Beleid' het gewenste item te selecteren.

De gewenste laborder verschijnt.

3

Selecteer de gewenste laborder(s) en vul
de benodigde velden in.

De labaanvraag sluit en verschijnt in het
consultformulier onder het kopje
'Aangevraagde onderzoeken'.

4

Sla het consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

De laborder wordt verzonden en
verschijnt op de werklijst van het
laboratorium.

3.2.7 Instructie: Een radiologieaanvraag uitzetten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt geeft
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Om een radiologieaanvraag
uit te zetten typt u hier 'Aanvraag
radiologie' om de bijbehorende order te
openen. Na het intypen van drie letters

De gewenste radiologieorder verschijnt.
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geeft HiX u een suggestie. Eventueel
kunt u bouwstenen voor een
functieonderzoek ook vinden door in
het paneel Bibliotheek onder de
categorie 'Beleid' het gewenste item te
selecteren.
3

Selecteer de gewenste
radiologieorder(s) en vul de benodigde
velden in.

De radiologieaanvraag sluit en verschijnt
in het consultformulier onder het kopje
'Aangevraagde onderzoeken'.

4

Sla het consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

De radiologieorder wordt verzonden en
verschijnt op de werklijst van het
secretariaat of van de
radiologieadministratie.

3.2.8 Instructie: Metingen invoeren
Het venster Vitale functies toont een overzicht van de geregistreerde meetwaarden van vitale
functies. Op deze plek kunnen ook metingen worden toegevoegd, gewijzigd of verwijderd.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Vitale functies'.

Het venster Vitale functies verschijnt met
een overzicht van de gemeten waarden.

2

Klik onder in het venster op de knop
[Waarden invoeren].

Het venster Metingen invoeren
verschijnt. Standaard wordt de huidige
datum en tijd bij 'Tijdstip' ingevuld.

3

Voer bij 'Tijdstip' de datum en tijd van
het meetmoment in.

4

Vul de meetwaarden in bij de
parameters.

5

Klik na het invoeren op de knop
[Opslaan en sluiten].

De waarden zijn vastgelegd. Er is een
nieuwe kolom aan het overzicht
toegevoegd.

Het is ook mogelijk een waarde, bijvoorbeeld voor 'SpO2', toe te voegen binnen een
eerder geregistreerd meetmoment: selecteer de betreffende cel binnen het
meetmoment en klik op de knop [Toevoegen].
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Meerdere meetmomenten
Wanneer in het venster Metingen invoeren het selectievakje 'Meerdere' is aangevinkt, is
de knop [Opslaan + nieuw] beschikbaar, waarmee dezelfde meting direct nog een keer
kan worden geregistreerd (op een ander tijdstip).
Bij meetwaarden die niet via de actie 'Metingen invoeren' zijn ingevoerd, wordt in
tabulaire metingenoverzichten een zwart hoekje getoond. Dubbelklikken op een
dergelijke meetwaarde opent de bron (bijvoorbeeld de vragenlijst), zodat de
meetwaarden vanuit de bron kunnen worden aangevuld of bewerkt.

3.2.9 Instructie: Medicatie voorschrijven vanaf het Voorblad (tabblad Standaard)
Op het Voorblad staat in het paneel Medicatie de actuele voorgeschreven medicatie van de
patiënt. De uitgebreide Medicatielijst kan worden geopend via de knop [Medicatielijst]
in
de titelbalk van het paneel. In deze lijst is alle voorgeschreven medicatie van een patiënt
zichtbaar.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer op
'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [Toevoegen] .

Het venster Voorschrijven MO verschijnt
rechts van het Voorblad.

3

Voorschrijftype: standaard wordt
rekening gehouden met de
opnamestatus van de patiënt. Bij
poliklinisch is dat 'Thuis'.

4

Aanvrager: hier kan ook naar huisartsen
worden gezocht, vink daarvoor het
selectievakje aan.

5

Geneesmiddel: voer een deel (minimaal
3 letters) van de naam van het
geneesmiddel in.
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6

Selecteer het gewenste geneesmiddel.

Wanneer een PRK is geselecteerd, kan
met de knop [R] ('forceer HPK') voor
een specifieke HPK worden gekozen.
HPK's die in het formularium zitten
worden gemarkeerd met een 'F'.

7

Wijzig indien nodig de velden
'Toedieningsweg', 'Dosering' en
'Eenheid'.

Deze velden worden gevuld op basis
van het gekozen geneesmiddel.

8

Geneesmiddel vrijetekst: dit veld kan
worden gebruikt voor het voorschrijven
van een vrijetekst-geneesmiddel.

Bij vrijetekst-geneesmiddelen kunnen
geen waarschuwingen worden
gegenereerd, daarom dient het gebruik
van vrijetekst-geneesmiddelen te
worden beperkt.

9

Motivatie/Indicatie: bij 23
geneesmiddelen is het wettelijk verplicht
om de reden van voorschrijven op het
recept te vermelden. Wanneer een van
deze geneesmiddelen wordt
geselecteerd, wordt dit veld verplicht.

Dit is niet van toepassing op Belgische
zorginstellingen.

10

Periode: bij 'van' wordt standaard de
huidige datum en tijd voorgevuld, 'tot'
wordt automatisch ingevuld wanneer
een duur is opgegeven (in het paneel
Doseerschema).

Indien gebruik wordt gemaakt van
beleidsmedicatie kan hier bijvoorbeeld
'OPN-1' worden ingevoerd om aan te
geven dat de medicatie een dag
voorafgaand aan de opname dient te
starten, of 'ONT' om aan te geven dat
de medicatie bij ontslag moet starten.
Wanneer bij opname-medicatie de
waarschuwing "Let op: de starttijd is
later dan de eerste toediening"
verschijnt, betekent dit dat de eerste
toediening niet in de toedienregistratie
zal worden opgenomen. Pas via de
knop
achter de melding de starttijd
aan om ervoor te zorgen dat de eerste
toediening wel in de toedienregistratie
wordt getoond.

11

Aantal: wordt voorgevuld wanneer een
dosering en duur zijn opgegeven (in het
paneel Doseerschema).
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12

13

Doseerschema: vul de velden 'Dosering'
en 'Eenheid' en eventueel de velden
'Duur', 'Interval' en 'Notitie'.
Met behulp van de knoppen [Schema
toevoegen] (<Ctrl>+<T>) en [Rustdag
toevoegen] (<Ctrl>+<R>) kan een
complex doseringsschema worden
toegevoegd.
Met de knop [Geparameteriseerde
dosering] kan een geparametriseerde
dosering worden toegevoegd.

Het veld 'Notitie' kan worden gebruikt
om een MO met vrijetekst-dosering
voor te schrijven, bijvoorbeeld: 'volgens
protocol'.

Handel eventuele waarschuwingen af.
Klik op [Opslaan en sluiten] om de MO
op te slaan of op [Opslaan en Nieuw]
om direct nog een MO in te voeren voor
deze patiënt. Bij thuismedicatie kan met
de knop [Opslaan en afdrukken] de MO
wordt opgeslagen en direct het recept
worden afgedrukt.

Wanneer u op [Opslaan en sluiten] klikt,
keert u terug in de medicatielijst. De
medicatieopdracht is toegevoegd met
de status 'Actief' of 'Gepland'
(afhankelijk van de startdatum).

Wanneer de dosering een conflict
oplevert, wordt dit in het paneel
Medicatie waarschuwingen getoond.

Bij het zoeken naar een geneesmiddel (stap 4) worden ook eventuele VMO's getoond,
deze zijn te herkennen aan het icoon . VMO staat voor 'voorgedefinieerde
medicatieopdracht', waarbij aan een geneesmiddel al doseringsgegevens zijn
gekoppeld.
De instructie hierboven beschrijft het voorschrijven van medicatie vanaf het tabblad
Standaard. Zie de handleiding 'Beheer Infusie' voor het voorschrijven van
infuusmedicatie (tabblad Infuus/vochtschema). Zie de handleiding 'Op geleide doseren'
voor informatie over op geleide doseren (tabblad Op geleide).
Bij het voorschrijven van MO's kan gebruik worden gemaakt van voorgedefinieerde
doseerschema's. Deze worden in de lijst bij het veld 'Dosering' getoond wanneer u typt
in dit veld (bijvoorbeeld 1DS = eenmaal daags smeren). Dubbelklikken op het veld
'Dosering' opent een overzicht van deze doseerschema's.
Naast de codes van deze voorgedefinieerde doseerschema's kunnen in het veld
'Dosering' ook uitgeprogrammeerde codes voor ritme en dosering worden ingevuld
(bijvoorbeeld 1D1 = eenmaal daags 1 doseereenheid, 1D2 = eenmaal daags 2
doseereenheden). Let op! Deze uitgeprogrammeerde codes worden niet in de lijst bij het
veld 'Dosering' getoond.
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Bij de uitgeprogrammeerde codes kunt u gebruikmaken van de volgende tijdseenheden:
K = Keer
N = Minuut
U = Uur
D = Dag
W = Week
M = Maand
J = Jaar
Enkele voorbeelden van codes die kunnen worden gebruikt voor ritme en dosering:
1K1
1D1
1-2W1
1D1-2
1-2D4-5
2W-1
1D-1
1D1-2W1
2-W1
246

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

eenmalig
1 maal per dag 1 doseereenheid
1 tot 2 maal per week 1 doseereenheid
1 maal per dag 1 tot 2 doseereenheden
1 tot 2 maal per dag 4 tot 5 doseereenheden
2 maal per week maximaal 1 doseereenheid
1 maal per dag maximaal 1 doseereenheid
1 maal per dag minstens 1 doseereenheid
Maximaal 2 maal per week 1 doseereenheid
Minstens 2 maal per week 1 doseereenheid
3 maal per dag; eerste gift 2 doseereenheden, tweede gift 4
doseereenheden, derde gift 6 doseereenheden

3.2.10 Instructie: De GLM activeren op basis van een verwijzing
Met behulp van de GLM (Golden Labeling Method) kunt u uw consult sneller registreren. Door
een verwijsreden te registreren, denkt HiX met u mee door suggesties voor bouwstenen te
doen. Deze suggesties horen logischerwijs bij de geselecteerde verwijsreden.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

Zorg dat het uitklappaneel Bibliotheek is
uitgeklapt en selecteer in de categorie
'Reden van komst / Verwijzing' de
gewenste verwijsreden.

De GLM is geactiveerd. Als u door het
consultformulier navigeert, zullen
bouwstenen die horen bij de
ingevoegde verwijsreden in de
bijbehorende categorie worden
getoond, voorafgegaan door een
gouden cirkel .
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3.2.11 Instructie: De GLM activeren op basis van een diagnose
Met behulp van de GLM (Golden Labeling Method) kunt u uw consult sneller registreren. Door
een diagnose te registreren, denkt HiX met u mee door suggesties voor bouwstenen te doen.
Deze suggesties horen logischerwijs bij de geselecteerde diagnose.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

Zorg dat het uitklappaneel Bibliotheek is
uitgeklapt en registreer een diagnose:

De GLM is geactiveerd. Als u door het
consultformulier navigeert, zullen
bouwstenen die horen bij de
ingevoegde diagnose in de
bijbehorende categorie worden
getoond, voorafgegaan door een
gouden cirkel .

 Typ de diagnose in het
consultformulier. Als er een
diagnosebouwsteen voor de
diagnose is aangemaakt, kunt u
deze registreren door de bouwsteen
in te voegen.
 Klik op de gewenste diagnose in de
categorie 'Conclusie' in het
uitklappaneel Bibliotheek.
 Als de diagnose niet verschijnt met
de vorige opties, kunt u de diagnose
registreren door 'Diagnose
registreren' of een deel hiervan in
het consultformulier te typen.
Registreer vervolgens de diagnose.

3.2.12 Instructie: Medicatie voorschrijven vanuit het consultformulier
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend
aan de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt doet
HiX suggesties om consultbouwstenen

Er verschijnen verschillende suggesties,
waaronder 'Medicatie voorschrijven'.
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in te voeren. Om medicatie voor te
schrijven typt u hier 'Medicatie
voorschrijven', of een deel hiervan.

vinden in het paneel Bibliotheek onder
de categorie 'Beleid'.

3

Klik op 'Medicatie voorschrijven'.

Het venster Voorschrijven MO
verschijnt.

4

Schrijf de gewenste medicatie voor
zoals toegelicht vanaf stap 3 in
paragraaf 3.2.9.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Het venster Voorschrijven MO sluit en
de medicatie verschijnt in het
consultformulier.
Pas na het opslaan van het
consultformulier is de medicatie
daadwerkelijk voorgeschreven.

3.2.13 Instructie: Diagnose en DBC registreren (Voorblad)
Bij een nieuwe patiënt die via de polikliniek is ingepland (afspraakcode 'NP'), wordt bij het
aanwezig melden van de patiënt automatisch een niet-getypeerde DBC aangemaakt
(dummy-DBC). Wanneer vervolgens een medische diagnose wordt geregistreerd, wordt (door
gebruik te maken van de Diagnosethesaurus) automatisch een passende DBC 'voorgesteld'.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer
op 'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Actieve diagnoses en klik
op de knop [Toevoegen Hoofddiagnose]
.

Het venster Toevoegen Diagnose
verschijnt. Het veld 'Datum' is gevuld
met de datum van de huidige dag. De
behandelend arts is overgenomen.

3

Typ in het veld 'Diagnose' (een deel van)
de door u vastgestelde diagnose.

Er verschijnt een lijst met diagnoses op
basis van de zoekterm.

4

Selecteer de gewenste diagnose en vul
eventueel een 'Zijde', 'Status' en
'Opmerking' in.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].
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aangemaakte (dummy-)DBC is,
verschijnt een venster waarin gevraagd
wordt of u deze wilt aanvullen met de
geregistreerde diagnose.
6

Controleer de velden en klik op de knop
[Bevestig diagnose].

De DBC is opgeslagen en verschijnt op
het Voorblad in het paneel DBC's.

Als een diagnoseregistratie wordt opgeslagen terwijl al een DBC met gekoppelde
diagnose aanwezig is, verschijnt een venster waarin wordt gevraagd of u de huidige
DBC-diagnose wilt vervangen door de nieuwe diagnose.

3.2.14 Instructie: Diagnose en DBC registreren (consultformulier)
Bij een nieuwe patiënt die via de polikliniek is ingepland (afspraakcode 'NP'), wordt bij het
aanwezig melden van de patiënt automatisch een niet-getypeerde DBC aangemaakt
(dummy-DBC). Wanneer vervolgens een medische diagnose wordt geregistreerd, wordt (door
gebruik te maken van de Diagnosethesaurus) automatisch een passende DBC 'voorgesteld'.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Typ hier 'Diagnose registreren'.

Na het typen van drie letters verschijnt
een selectielijst waaruit u relevante items
kunt selecteren. Het is dan ook niet
nodig om de volledige zoekterm te
typen.

3

De diagnoseregistratie wordt getoond
met het icoon . Klik op 'Diagnose
registreren' om de diagnoseregistratie
te openen.

De diagnoseregistratie opent direct in
het consultformulier.

4

Typ in het veld 'Diagnose' (een deel van)
de door u vastgestelde diagnose.

Er verschijnt een lijst met diagnoses op
basis van de zoekterm.

5

Selecteer de gewenste diagnose en vul
eventueel een 'Zijde', 'Status' en
'Opmerking' in.

6

Klik als u klaar bent in het
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7

consultformulier op de knop [Opslaan
en sluiten].

aangemaakte (dummy-)DBC is,
verschijnt een venster waarin gevraagd
wordt of u deze wilt aanvullen met de
geregistreerde diagnose.

Controleer de velden en klik op de knop
[Bevestig diagnose].

De DBC is opgeslagen en verschijnt op
het Voorblad in het paneel DBC's.

Een diagnose die via het consultformulier wordt geregistreerd, wordt pas definitief als u
het consultregistratieformulier voltooit met de knop [Opslaan en sluiten].
Als een consultformulier met daarin een nieuwe diagnoseregistratie wordt voltooid
terwijl al een DBC met gekoppelde diagnose aanwezig is, verschijnt een venster waarin
wordt gevraagd of u de huidige DBC-diagnose wilt vervangen door de nieuwe diagnose.

3.3 Functieonderzoeken
Voor de specialismen die te maken hebben met functieonderzoeken, beschrijft deze
paragraaf het aanvragen van een dergelijk onderzoek, het inplannen, het registreren van
onderzoeksverrichtingen, verslaglegging en het opvragen van de uitslagen.
3.3.1 Functieonderzoeken aanvragen
In het consultformulier zijn opties aanwezig voor het aanvragen van functieonderzoeken (zie
paragraaf 3.2.7). U kunt dergelijke orders indien gewenst tegelijk met andere onderzoeken en
aanvragen uitzetten. Afhankelijk van de inrichting van de HiX-omgeving van uw zorginstelling
kunnen functieonderzoeken eventueel ook als snelorders worden uitgezet via knoppen
boven in de dossierknoppenbalk. In de aanvraag van het functieonderzoek geeft u aan welke
soort onderzoeksverrichtingen moeten worden ingepland voor de betreffende patiënt.
3.3.2 Functieonderzoeken inplannen
Een aangevraagd functieonderzoek verschijnt met de status 'Te accepteren' op de werklijst
van de poli-assistent of de planner (afhankelijk van de instellingen van de verrichtingcode en
functieafdeling), zodat deze de afspraak kan inplannen in de gewenste onderzoeksruimte
(agenda en subagenda).
3.3.3 Functieonderzoeken uitvoeren en verslaglegging
Bij het uitzetten van de order worden ook de onderzoeksverrichtingen aangevraagd. Voor het
uitvoeren van de functieonderzoeken kan gebruik worden gemaakt van het overzicht WB
Functieafdeling <naam functieafdeling> en de Werklijst <functieafdeling>. De werkwijze
voor het uitvoeren en het verslaan van de onderzoeksverrichtingen kan per functieafdeling
verschillen.
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3.3.4 Functieonderzoeken uitslagen en inzien
Wanneer het onderzoeksverslag is geaccordeerd, zal het verslag via een What's New-bericht
naar het Postvak IN van de aanvrager worden verstuurd. Zie voor meer informatie paragraaf
5.5.1. Daarnaast zijn de uitslagen ook in de Naslag terug te vinden.
In het uitklapmenu 'Dossier' is, voor de relevante specialismen, de snelkoppeling
'Functieonderzoeken' beschikbaar. Hier kunnen zowel de geplande als de historische
functieonderzoeken inclusief verslaglegging worden ingezien en indien van toepassing is er
een link naar de beelden beschikbaar.

3.4 Medische correspondentie
Een brief kan worden gegenereerd op basis van reeds geregistreerde informatie, met
voorgedefinieerde tekstblokken. Op deze manier kunt u op een snelle wijze uw consult
overnemen in uw medische correspondentie.
3.4.1 Instructie: Brief genereren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Brieven].

Er verschijnt een submenu met soorten
brieven.

2

Selecteer de optie 'Poliklinische
consultbrief'.

Indien HiX nog niet alle benodigde
informatie heeft, verschijnt een venster
waarin deze informatie kan worden
ingevuld.

3

Klik op de knop [Genereren].

Het venster Afspraak zoeken verschijnt.

4

Selecteer de afspraak waarvan de
gegevens in de brief moeten staan en
klik op de knop [Kiezen en doorgaan].

Het venster Zoeken consultregistratie
verschijnt.

5

Selecteer het ingevulde consult dat in de
brief opgenomen moet worden en klik
op de knop [Kiezen en doorgaan].

Er verschijnt een weergave van de brief.

6

Zorg dat aan de linkerkant het grijze
inklappaneel Document items weergeven
is geopend.

De beschikbare tekstblokken en
favorieten worden getoond.

7

Klik in het geopende document op de
plek waar u de tekst wilt toevoegen.
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8

Klik op het gewenste tekstblok in het
linkerpaneel. Via het pijltje toont u de
tekstblokken binnen een categorie.

9

Vul de inhoud van de brief eventueel
aan door losse tekst te typen.

10

Klik wanneer u klaar bent op [Opslaan
en sluiten] of kies voor een van de
opties onder de knop [Opslaan +
status].

De inhoud van het tekstblok verschijnt
in het document op de locatie die u met
de muisaanwijzer heeft aangegeven.

Zie paragraaf 3.4.2 voor meer
informatie over statussen.

3.4.2 Briefstatussen
Afhankelijk van het werkproces binnen uw organisatie of op een specifieke afdeling kunnen
de stappen van het accorderen en verzenden van brieven verschillen. Zo kan een medisch
secretaresse een brief aanmaken en vervolgens naar de arts sturen om deze brief te
accorderen. Een arts-assistent kan een brief aanmaken en deze door de arts laten
superviseren. Daarnaast kan een arts een brief maken en deze door het secretariaat laten
corrigeren. De onderstaande tabel geeft een toelichting bij de statussen bij gebruik van
superviseren:
Opslaan + status
Concept
Te verwerken
Te corrigeren
Superviseren
Accorderen
Accorderen en
verzenden

Gevolg
De brief wordt als concept afgedrukt.
De brief komt bij de medisch secretaresse op de correspondentiecontrole
om geaccordeerd te worden.
De brief gaat naar de arts-assistent/assistent-auteur om te corrigeren.
De brief gaat naar de arts/auteur om de brief te superviseren en te
accorderen.
De brief gaat naar het secretariaat om deze vervolgens te verzenden
(printen of verzenden via EDI).
De brief wordt geaccordeerd en tegelijk afgedrukt of verzonden
(bijvoorbeeld via EDI).

Tabel 1 Toelichting briefstatussen

In het venster Documentarchief (te bereiken via de snelkoppeling 'Correspondentie' in het
uitklapmenu 'Dossier') kunt u de correspondentie van een specifieke patiënt inzien. De meest
recente correspondentie is zichtbaar op het Voorblad van de patiënt in het paneel Recente
documenten.
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4 Kliniek
Dit hoofdstuk beschrijft alle gebruikelijke taken en acties rond klinische handelingen. Via de
patiëntselectie 'Kliniek' (zie paragraaf 2.2.1) heeft u inzicht in de patiënten die op een
bepaalde afdeling zijn opgenomen of gepland zijn. Wanneer u hier een opgenomen patiënt
selecteert, zijn de hierna beschreven functionaliteiten in paragraaf 4.1 beschikbaar. Paragraaf
4.2 beschrijft de handelingen rondom het opereren.

4.1 Artsenvisite
Deze paragraaf biedt instructies die van pas komen tijdens en direct na het visite lopen.
4.1.1 Verslaglegging en consult
De verslaglegging van uw visite kunt u registreren via het consultformulier onder de
dossierknop [Consult] en is vergelijkbaar met de instructies in paragraaf 3.2.
4.1.2 Instructie: Opdrachten uitzetten en onderzoeken aanvragen
Via het consultformulier kunt u opdrachten uitzetten naar verpleegkundigen, onderzoeken
aanvragen of bijvoorbeeld nazorg en intercollegiale consulten aanvragen.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend aan
de rechterzijde van het Voorblad.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Zodra u drie letters heeft getypt doet
HiX suggesties om consultbouwstenen
in te voeren. Om bijvoorbeeld een order
uit te zetten voor een consult bij de
fysiotherapeut typt u hier 'Consult
fysiotherapie'.

De gewenste order verschijnt.

Als u niet direct wilt typen in het
consultformulier om te zoeken naar een
order, kunt u ook gebruikmaken van het
uitklappaneel Bibliotheek aan de
linkerkant. Door op de balk te klikken,
klapt het paneel open. In het paneel ziet
u een overzichtelijke mappenstructuur
met de voor uw specialisme relevante
sjablonen en andere invoegbare items,
zoals orders. U kunt een order
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toevoegen door te dubbelklikken op het
item.
3

Vul de order in.

4

Sla het consultformulier op met de knop
[Opslaan en sluiten].

De order wordt op de werklijst van de
fysiotherapeut geplaatst.

4.1.3 Medicatie voorschrijven
Op het Voorblad staan in het paneel Medicatie de actieve en geplande medicatieopdrachten
van de patiënt. In het rechtermuismenu is de optie 'Toon inclusief alle gestopte medicatie'
aanwezig om ook gestopte medicatieopdrachten te tonen. De uitgebreide Medicatielijst kan
worden geopend via de knop [Medicatielijst]
in de titelbalk van het paneel. In de
medicatielijst is alle voorgeschreven medicatie van een patiënt zichtbaar.
Paragraaf 3.2.9 beschrijft hoe u medicatie kunt voorschrijven via het Voorblad. Paragraaf
3.2.12 beschrijft hoe u medicatie kunt voorschrijven via het consultformulier. Bij
opgenomen patiënten wordt automatisch het voorschrijftype 'Ziekenhuis' actief.
Medicatie stoppen
Medicatieopdrachten kunnen vanuit de medicatielijst worden gestopt: open de medicatielijst
via het loep-icoon
in het paneel Medicatie op het Voorblad, selecteer de
medicatieopdracht(en) die gestopt moet(en) worden en klik op de knop [Stoppen] of druk op
de toets <Delete>.
Medicatie corrigeren of wijzigen
Gebruik corrigeren wanneer bijvoorbeeld een invoerfout is gemaakt. Gebruik de functie
Medicatieopdracht wijzigen wanneer het medicatiebeleid is (of moet worden) gewijzigd.
4.1.4 Ontslagbrief maken
De ontslagbrief van een patiënt wordt gemaakt via de sjabloon 'Klinische definitieve
ontslagbrief', te vinden in het menu van de dossierknop [Brieven] (zie voor een uitgebreide
instructie paragraaf 3.4). Bij een klinische EPD-brief wordt het specialisme automatisch
gevuld; de auteur en de afdeling dienen nog te worden geselecteerd.
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4.2 Opereren
Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste handelingen en acties voor snijdende specialisten.
4.2.1 Patiëntselectie OK en verkorte operatiewerksetting
Voor te opereren patiënten kan in plaats van de patiëntselectie 'Kliniek' de patiëntselectie
'OK' worden gebruikt. Deze patiëntselectie toont de patiënten die voor u of voor uw
specialisme op de planning staan om geopereerd te worden of recent geopereerd zijn. Bij het
selecteren van een patiënt via de patiëntselectie 'OK' verschijnt een verkorte
operatiewerksetting; dit is de eigen dossierspecifieke werksetting, maar met een specifiek
Voorblad OK (dat gegevens toont die voor de operatie van belang zijn) en aanvullende OKknoppen in de dossierknoppenbalk (bijvoorbeeld voor het invullen van stopmomenten en
het maken van een OK-verslag).

Figuur 9 Het Voorblad OK met bovenin enkele OK-specifieke knoppen
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4.2.2 Raadplegen operatieprogramma
Het operatieprogramma wordt in feite getoond in de patiëntselectie 'OK'. Als u deze
patiëntselectie gebruikt, kunt u op eenvoudige wijze de geplande patiënten langslopen en de
benodigde actie uitvoeren en registreren. Per geselecteerde operatie toont het Voorblad OK
specifieke OK-gerichte bijzonderheden, zoals de operatiestatus, de status van de
preoperatieve screening, stopmomenten en eventuele complicaties.
4.2.3 Preoperatieve screening raadplegen
De screeningshistorie van een patiënt is te raadplegen vanuit de werkbalk. Open hiervoor het
uitklapmenu 'Dossier' en klik onder het kopje 'EPD Dashboard' op de snelkoppeling
'Preoperatieve screenings'. Het venster Preoperatieve screenings verschijnt met de
screeninghistorie van de patiënt.
4.2.4 Instructie: Operatieverrichtingen registreren (Voorblad OK)
1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Selecteer een patiënt via de
patiëntselectie 'OK'.

Het Voorblad OK wordt geopend.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Verrichtingen en klik op
[Toevoegen] .

Het venster Toevoegen
operatieverrichting wordt rechts
geopend. Het veld '1e operateur' is
voorgevuld.

3

Selecteer de uit te voeren verrichting en
vul eventueel de overige velden.

Verplichte velden zijn te herkennen aan
een rood driehoekje.

4

Klik op de knop [Opslaan en sluiten], of
klik op [Opslaan + Nieuw] om een
volgende verrichting te registreren.

De nieuwe verrichting is geregistreerd
en wordt opgeslagen bij de operatie.

4.2.5 Instructie: Beelden vastleggen (dossierknoppenbalk)
Via de dossierknop [MultiMedia] kunt u vastgelegde beelden importeren in het dossier van
de geopereerde patiënt.
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1

2

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

Klik boven in het venster in het menu
van de dossierknop [MultiMedia] op
'Import afbeeldingen'.

Het venster Importeren van
afbeeldingen verschijnt, waarbij (in de
werksetting 'Operatie specialist') de
categorie 'OK' en subcategorie
'Medische beelden' standaard zijn
voorgevuld.

Klik op de knop [Ververs map]
om de
bestanden van de ingestelde map op te
halen.

De inhoud van de map (bepaald in de
multimediaconfiguratie) wordt
zichtbaar.
Wanneer in de toegepaste
multimediaconfiguratie het
selectievakje 'Meteen importeren' is
aangevinkt, worden de beschikbare
beelden direct in het overzicht getoond;
u hoeft dan niet meer op [Ververs map]
te klikken.
Wanneer in de toegepaste
multimediaconfiguratie geen
importmap is bepaald, kunt u via de
knop [Importeer bestand(en)] of
[Importeer map] naar de gewenste
locatie navigeren. Het is ook mogelijk
om via deze knoppen af te wijken van
de in de multimediaconfiguratie
aangegeven map.
Met de knop [Importeer bestand(en)]
kunt u meteen afbeeldingen selecteren
om te importeren. U hoeft daarna alleen
nog maar op [Opslaan en sluiten] te
klikken en de import wordt uitgevoerd.
Met de knop [Importeer map] worden
alle afbeeldingen van de geselecteerde
map ingeladen en dient u vervolgens de
afbeeldingen te selecteren die u wilt
importeren.
Als de inhoud niet wordt getoond, kan
dat drie oorzaken hebben:
 De geselecteerde locatie heeft geen
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inhoud.
 De geselecteerde locatie bevat
bestanden van een ander type dan
het type dat geïmporteerd kan
worden.
 Er dient nog op [Ververs map] te
worden geklikt.
3

Selecteer de te importeren bestanden.

De geselecteerde thumbnails krijgen
een zwart vinkje.
Bestanden die vanwege hun omvang
niet geïmporteerd kunnen worden,
worden gemarkeerd met een icoon met
de letter 'i'.

4

Vul indien gewenst de gegevens in de
niet-verplichte velden.

5

U kunt nu kiezen uit twee opties:


Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Het venster Importeren van
afbeeldingen verdwijnt en de
bestanden zijn als
multimediadocumenten beschikbaar in
de betreffende (sub)categorie.



Klik op de knop [OK & nieuw].

Nadat de import is afgerond, blijft het
venster in beeld en kan een andere
import worden gestart.

4.2.6 Operatieverslag maken
Voor het afronden van de operatie via een operatieverslag is een knop beschikbaar in de
dossierknoppenbalk. OK-verslagen zijn per specialisme specifiek ingericht.
Boven in het operatieverslag ziet u eerst de algemene operatiegegevens, zoals
operatiedatum/-tijd en operateur. In het tweede paneel ziet u de ingevoerde verrichtingen
(zie paragraaf 4.2.4) en in het paneel eronder het OK-personeel. Hier kunt u eventueel nog
aanvullingen op doen. Het paneel OK Verslag is bedoeld voor het daadwerkelijke verslag. In
het vrijetekstveld kunt u gebruikmaken van standaardteksten om met één klik het hele
verslag in te voegen (zie paragraaf 6.2.2). In het paneel Opdrachten aan verpleegkundigen
kunt u opdrachten aan verpleegkundigen uitzetten en in het paneel Medicatie kunt u
medicatie voorschrijven.
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Ingevulde operatieverslagen voor een geselecteerde patiënt zijn inzichtelijk via de
werkbalk. Open hiervoor het uitklapmenu 'Dossier' en klik onder het kopje 'Status' op de
snelkoppeling 'OK verslag'.

Figuur 10 Het operatieverslag; hier specifiek voor orthopedie
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5 Overige dagelijkse werkzaamheden
5.1 Financiële afhandeling
In de paragrafen 3.2.13 en 3.2.14 is beschreven hoe op basis van de medische diagnose een
DBC kan worden afgeleid. Het inzien, wijzigen en valideren van geregistreerde subtrajecten
voor een patiënt wordt hieronder uitgelegd.
5.1.1 Instructie: Subtrajecten inzien, wijzigen en valideren (Voorblad)
Op het Voorblad van het patiëntdossier vindt u in het paneel DBC's de subtrajecten van de
patiënt voor uw specialisme.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Inzien: klik op het gewenste subtraject.

Het venster Inzien/Wijzigen DBC opent.
Het wijzigvenster opent als de DBC nog
niet is gefactureerd en er rechten zijn
toegekend om subtrajecten te wijzigen.
Is dit niet het geval, dan wordt alleen
een inzagevenster getoond en kunnen
geen wijzigingen worden doorgevoerd.

2

Wijzigen: wijzig de gewenste velden en
klik op de knop [OK] om het subtraject
op te slaan.

Het venster Wijzigen DBC sluit. Het
subtraject is opgeslagen en wordt
getoond in het paneel DBC's.
Bij het opslaan van het subtraject wordt
gecontroleerd of de verplichte velden
(correct) zijn ingevuld. Als dit niet het
geval is, zal bij het opslaan een melding
worden gegeven dat bepaalde velden
nog met een geldige waarde moeten
worden ingevuld.

3

Valideren: klik in het paneel DBC's op
het loep-icoon .

Het venster Episodeoverzicht opent.

4

Selecteer het zorgtraject en vervolgens
het gewenste subtraject. Klik op de knop
[Valideren DBC].

Het venster Valideren DBC opent. De
verrichtingen die worden gebruikt bij
het afleiden door de Grouper en bij het
afsluiten van de DBC worden getoond.
Bij beschikking over de module CS-DBC
Grouper zullen ook het afgeleide
zorgproduct en de beslisboom worden
weergegeven.
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5

Raadpleeg de benodigde informatie en
kies [Sluiten] om het venster te sluiten.

Het venster sluit.

Subtrajecten kunnen ook worden ingezien (of gewijzigd) vanuit de werkbalk. Open
hiervoor het uitklapmenu 'Dossier' en klik onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'DBC's'; het venster Episodeoverzicht opent.

5.2 Complicatieregistratie
Vanuit de verkorte operatiewerksetting (zie paragraaf 4.2.1) kunt u eventuele complicaties
registreren. Hiervoor bestaat een optie in het menu van de dossierknop [Consult]
('Complicaties'). Daarnaast kan direct een complicatie worden toegevoegd via de knop
[Toevoegen]
in het paneel Complicaties op het Voorblad OK.
Bij het registreren van een nieuwe complicatie wordt uitgegaan van de codelijst voor het
betreffende specialisme. Naast het kiezen van de complicatie en de ernst kunnen nog overige
velden worden gevuld. Als een complicatie wordt geregistreerd, komt deze automatisch
terecht op de werklijst voor complicatiebespreking (de filter 'Complicatiebespreking' in Mijn
werklijst), behalve als de geregistreerde code in het onderhoud is aangemerkt als 'Geen
complicatie'.
Geregistreerde complicaties kunnen worden ingezien via de werkbalk. Open hiervoor het
uitklapmenu 'Dossier' en klik onder het kopje 'EPD Dashboard' op de snelkoppeling
'Complicaties'. Op deze plek kunt u ook vanuit andere werksettings complicaties
registreren.

5.3 Beelden raadplegen
In de verkorte operatiewerksetting (zie paragraaf 4.2.1) vindt u in het uitklapmenu 'Dossier'
rechts de snelkoppeling 'Operatiebeelden en -verslag' om alle opgeslagen beelden bij
operaties op te vragen. Dit zijn dezelfde beelden die u kunt vinden via de snelkoppeling
'Multimedia', maar dan specifiek voor de multimediacategorie 'OK'.

5.4 SEH-patiënten volgen
In Belgische HiX-omgevingen zal 'SPG' worden getoond in plaats van 'SEH'.
Wanneer u dienst heeft (gehad) op de Spoedeisende Hulp, kunt u de (door u behandelde)
patiënten volgen via de patiëntselectie 'SEH' of het venster Dagoverzicht SEH. In de werkbalk,
op het tabblad Lay-out, is in het paneel Overzichten een snelkoppeling beschikbaar om dit
venster te openen.
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Met de patiëntselectie 'SEH' kunt u de dossiers van patiënten op de SEH bekijken. In het
Dagoverzicht SEH worden alle patiënten getoond die op de huidige (of een andere gekozen)
dag op de afdeling Spoedeisende Hulp zijn geweest. Vanuit dit overzicht kunnen SEHregistraties worden ingezien, gewijzigd, toegevoegd en eventueel verwijderd. In het laatste
geval zal worden gevraagd een reden op te geven. Ook kunnen spoedregistraties aan een
patiëntinschrijving worden gekoppeld.

Figuur 11 Dagoverzicht SEH

Filter
Standaard is de filter 'Zoeken op registratiedatum' geselecteerd. Deze bevat twee criteria:
Criteria
Toelichting
Registratiedatum Typ de gewenste datum in of open de selectielijst en kies met behulp van
de kalender.
Toon vervallen
Door deze optie aan te vinken worden ook vervallen SEH-registraties in
het overzicht getoond.
Tabel 2 Toelichting bij de weergaveopties

Met de andere filteropties kan onder meer worden gefilterd op aankomstdatum, locatie,
specialisme en eigen patiënten.
Knoppenbalk
De volgende tabel biedt een toelichting bij de verschillende acties in de knoppenbalk:
Knoppen en toelichting
Met de knoppen [Vervallen], [Wijzigen] en [Toevoegen] kan
een SEH-registratie respectievelijk op vervallen worden gezet,
worden gewijzigd of worden aangemaakt.
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Met de knoppen [Toon vorige dag] en [Toon volgende dag] kan het
dagoverzicht van een eerdere of latere dag worden bekeken.
Het menu van knop [Overige acties] biedt onder meer de mogelijkheid om de
gegevens af te drukken.
Als de gebruiker over de juiste rechten beschikt, kan met de knop [Merge
spoedpatiënt] een patiëntloze SEH-registratie aan een bestaande patiënt worden
gekoppeld.
Met de knop [Sluiten] kan het venster worden gesloten.
Tabel 3 Toelichting bij functies knoppenbalk van Dagoverzicht SEH

5.5 Zorg regelen
In de werkbalk vindt u op het tabblad Lay-out onder 'To do' diverse functionaliteiten
waarmee u zorg voor uw patiënten kunt regelen, zoals het inzien en afhandelen van
uitslagen, orders en intercollegiale consulten, of het accorderen van documenten.
5.5.1 Instructie: Uitslagen inzien/afhandelen (Postvak In)
Uitslagen komen binnen in het Postvak In, als een zogenaamd What's New-bericht.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik in de werkbalk, op het tabblad Layout, op de snelkoppeling 'Postvak In'.

De What's New-berichten worden
getoond.

2

Klik in het overzicht op het gewenste
bericht.

Het gekozen bericht wordt geselecteerd.
Rechts wordt de inhoud van het
gekozen bericht getoond.

3

Gebruik de knoppen onder in het
overzicht om de berichten in te zien of
om de gewenste acties uit te voeren
(bijvoorbeeld 'Markeer (on)gelezen' of
'Accorderen').

Afhankelijk van de gekozen optie wordt
de betreffende actie uitgevoerd.

Uitslagen voor een specifieke patiënt kunnen worden ingezien door het uitklapmenu
'Dossier' te openen en onder het kopje 'EPD Dashboard' te klikken op de snelkoppeling
'Laboratorium', 'Microbiologie' of 'Pathologie'.

document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0

39

5.5.2 Instructie: Orders inzien/afhandelen (Mijn werklijst)
Alle orders die voor uzelf of voor uw rol (bijvoorbeeld specialist van een specifiek
specialisme) worden uitgezet, verschijnen op Mijn werklijst.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik in de werkbalk, op het tabblad Layout, op de snelkoppeling 'Mijn werklijst'.

De orders die nog op uw werklijst staan
worden getoond.

2

Boven in het venster kunnen filters
worden ingesteld, bijvoorbeeld op
periode, locatie of status van de order.

3

Klik in het overzicht op de order die u
wilt inzien of afhandelen.

De gekozen order wordt geselecteerd.
Onder in het venster verschijnt een
paneel met de inhoud van de order.
Bovendien verschijnen knoppen met de
acties die u, afhankelijk van de
orderstatus, kunt uitvoeren.

4

Gebruik de knoppen om de gewenste
acties uit te voeren, bijvoorbeeld
[Voltooien] of [Overdragen].

Afhankelijk van de gekozen optie wordt
de betreffende actie uitgevoerd, wordt
de status van de order geüpdatet en
verdwijnt de order eventueel van de
werklijst.

Orders voor een specifieke patiënt kunnen worden ingezien door het uitklapmenu
'Dossier' te openen en onder het kopje 'EPD Dashboard' te klikken op de snelkoppeling
'Orders'.

5.5.3 Intercollegiale consulten inzien/afhandelen
Voor intercollegiale consulten is, naast Mijn werklijst, een eigen werklijst beschikbaar via de
optie 'ICC orders' (ook te vinden onder 'To do'). Het inzien en afhandelen van deze ICCorders gaat op dezelfde manier als het inzien en afhandelen van de orders in de werklijst.
5.5.4 Metingen invoeren (EPD Dashboard)
Zie paragraaf 3.2.8 voor een instructie over het registreren van metingen bij een patiënt.
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5.5.5 Instructie: Document accorderen (Correspondentiecontrole)
Medische correspondentie kan, zoals in andere instructies beschreven, met een status
'Concept' worden opgeslagen. Daarnaast kan een andere auteur een brief opslaan met de
status 'Te corrigeren' of 'Superviseren', waarna u nog naar het document kunt kijken om deze
te accorderen. Dergelijke documenten verschijnen in het overzicht Correspondentiecontrole.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik in de werkbalk, op het tabblad Layout, op de snelkoppeling
'Correspondentiecontrole'.

Er verschijnt een overzicht met de voor
u relevante correspondentie.

2

Stel indien gewenst boven in het venster
filters in, bijvoorbeeld op periode, op
status of op auteur.

3

Selecteer de brief die u wilt accorderen.

De regel wordt gemarkeerd. Onder in
het venster verschijnt een
voorbeeldweergave van de brief.

4

Voer eventueel gewenste wijzigingen
door en klik vervolgens op de knop
[Accorderen].

Het document krijgt de status
'Geaccordeerd' en verschijnt in de
correspondentiecontrole van de
secretaresse (om te routeren).

5.6 Werken met eigen lijsten
Als behandelaar heeft u de mogelijkheid om zogenaamde 'eigen lijsten' of 'trial/favorietenlijsten' van patiënten op te stellen, omdat u deze patiënten om een bepaalde
reden wilt volgen.
5.6.1 Patiëntselectie Eigen lijsten
De patiëntselectie 'Eigen lijsten' biedt de mogelijkheid om lijsten met opnames of patiënten
in te zien die om een bepaalde reden worden gevolgd. Wanneer u een patiënt op deze
zogenaamde favorietenlijst selecteert, wordt direct het patiëntdossier geopend. Alle
patiënten die op de eigen lijst staan, verschijnen onder de patiëntselectie, zodat u ze
gemakkelijk zoals een werklijst kunt langslopen. Via de optie 'Lijst beheren' in het
rechtermuismenu kunnen de lijsten worden gewijzigd of kunnen nieuwe lijsten worden
aangemaakt. Zie ook paragraaf 5.6.2.
Met de optie 'Toevoegen aan lijst', die beschikbaar is in het menu van de dossierknop
[Consult], kunt u objecten (zoals patiënten) aan een eigen lijst toevoegen.
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5.6.2 Instructie: Eigen lijst aanmaken
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open de patiëntselectie 'Eigen lijsten'.

2

Kies in het rechtermuismenu voor de
optie 'Lijst beheren'.

Het venster Trial- en Favorietenlijsten
wordt geopend.

3

Selecteer in het menu van de knop
[Lijsten] de optie 'Nieuwe lijst
Toevoegen'.

Het venster Toevoegen trial of
favorietenlijst verschijnt.

4

Geef de lijst een naam en geef aan of u
een triallijst wilt aanmaken (als u deze
optie niet aanvinkt, wordt het een
favorietenlijst). Als type object staat
standaard 'Patiënten' geselecteerd.
Vul eventueel extra informatie in, zoals
hoe lang de patiënten op de lijst
getoond moeten worden.

5

Selecteer het tabblad Gebruikers en
groepen om aan te geven welke
collega's de lijst mogen gebruiken.
Verplaats deze gebruikers naar het
linkerpaneel via de knop [Geselecteerde
toevoegen aan lijst].

6

Geef de gebruikers indien nodig extra
rechten via de knoppen onder in het
venster.

7

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

De eigen lijst is aangemaakt en
beschikbaar voor de aangegeven
gebruikers/groepen. In het venster Trialen Favorietenlijsten kan de lijst nu
geselecteerd worden en er kunnen
objecten (patiënten) aan worden
toegevoegd. Ook is de lijst te openen via
de patiëntselectie 'Eigen lijsten'.
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In het linkerdeel staan de gebruikers die
de lijst mogen gebruiken. Standaard
worden alleen inzagerechten uitgedeeld.

6 Aanvullende instructies
6.1 Voorblad
6.1.1 Instructie: Allergie of bijwerking registreren
De onderstaande instructie beschrijft het registreren van een allergie. Om een bijwerking in
plaats van een allergie te registreren, vinkt u het selectievakje 'Bijwerking' aan. De aard van
de bijwerking kunt u bij het veld 'Symptomen' invullen.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer op
'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Allergieën en
bijwerkingen en klik op [Toevoegen] .

Het venster Toevoegen
allergie/bijwerking verschijnt voor de
huidige patiënt.

3a

Allergie: typ de allergie in het veld
'Allergie' en selecteer in de selectielijst
de juiste allergie.

Ga naar stap 4.

3b

Allergie voor een geneesmiddel:

4

 Klik op de knop [Kies allergie a.d.h.v.
een geneesmiddel]
achter het
veld 'Allergie' om een geneesmiddel
te zoeken.

Het venster Kies een allergie a.d.h.v. een
geneesmiddel verschijnt.

 Typ (een gedeelte van) de naam in,
en selecteer in de selectielijst het
juiste geneesmiddel.

In het paneel Samenstelling van het
geneesmiddel verschijnen de werkzame
stoffen en hulpstoffen.

 Vink de stof aan waar de allergie
voor geldt.

Het venster Toevoegen
allergie/bijwerking verschijnt weer. Ga
naar stap 4.

Vul indien van toepassing de volgende
velden:
 Toedieningsweg: bij geneesmiddel-
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Het venster Kies een allergie a.d.h.v. een
geneesmiddel kan ook direct worden
geopend vanuit het paneel Allergieën en
bijwerkingen via de knop [Kies allergie
a.d.h.v. een geneesmiddel]
of het
rechtermuismenu.

Met behulp van de knop [Bepaal ernst
a.d.h.v. een vragenlijst]
achter het
veld 'Ernst' kan de ernst worden
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allergieën kan de toedieningsweg
worden aangegeven waarop de
allergie van toepassing is.
Ernst: aard van de allergische
reactie.
Symptomen
Reden
Registratiedatum en -tijd: deze
velden zijn standaard gevuld met de
huidige datum/tijd.
Controlerend arts: de arts die de
allergie heeft vastgesteld.
Geaccordeerd: bij aanvinken
verschijnt hier de code van de
gebruiker die de allergie accordeert.

berekend.

5

Wilt u berekenen in welke mate er
sprake is van een allergische reactie?
Ga naar stap 6.
Wilt u de registratie opslaan?
Ga naar stap 9.

6

Methode: selecteer de methode
waarmee u de mate waarin er sprake is
van een allergische reactie wilt
berekenen.

De knop [Bereken score a.d.h.v.
causaliteitsmethode]
achter het veld
'Score' wordt actief.

7

Klik op de knop achter het veld 'Score'.

De vragenlijst van de gekozen methode
wordt geopend.

8

Beantwoord de vragen en klik op de
knop [Opslaan en sluiten].

In het veld 'Score' is de berekende score
ingevuld en daarachter de omschrijving
van de score.

9

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om
de registratie op te slaan, of kies voor
[Opslaan en Nieuw] om direct nog een
allergie/bijwerking te registreren.

De allergie/bijwerking is geregistreerd
en onder andere zichtbaar op het
Voorblad en in het overzicht Allergieën
en bijwerkingen.

Causaliteit
De methodes 'Kramer' en 'Naranjo' hanteren beide causaliteitsschalen die aangeven in
welke mate sprake is van een allergische reactie. De eerstgenoemde methode hanteert
een schaal van -7 tot +7, de methode Naranjo hanteert een schaal van -4 tot +13.
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U kunt ook registreren dat de patiënt geen allergieën heeft. Gebruik hiervoor de knop
[Geen allergie]
in het paneel Allergieën en bijwerkingen op het Voorblad.

6.1.2 Instructie: Aandachtspunt registreren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer
op 'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Aandachtspunten en klik
op de knop [Toevoegen] .

Het venster Toevoegen Algemene
aandachtspunten wordt geopend.

3

Klik met de muisaanwijzer in het
tekstveld en typ het gewenste
aandachtspunt in.

4





Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
om het aandachtspunt op te slaan
en het venster te verlaten.
Klik op de knop [Opslaan en nieuw]
om het aandachtspunt op te slaan
en direct een volgend punt in te
voeren.

Afhankelijk van de gemaakte keuze
komt het Voorblad terug naar de
voorgrond, of kan een volgend
aandachtspunt worden ingevoerd.

6.1.3 Instructie: Isolatie-indicatie registreren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer op
'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Isolatie-indicaties, klik op
de knop [Toevoegen]
en selecteer de
optie 'Isolatie-indicatie'.

Het venster Toevoegen Isolatie-indicatie
verschijnt.

3

Startdatum/starttijd: deze velden zijn
automatisch gevuld met het huidige

document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0

45

moment, en kunnen indien gewenst
worden aangepast.
4

Isolatie-indicatie: voer de isolatieindicatie in. Afhankelijk van de
instellingen binnen uw zorginstelling zal
het veld 'Isolatievorm' gevuld worden.

5

Opmerking: geef indien gewenst een
extra toelichting.

6

Klik onder in het venster op de knop
[Opslaan en sluiten] als de velden
correct zijn ingevuld.

U keert terug op het Voorblad, waar de
isolatie-indicatie zichtbaar is.

6.2 Documenten en vragenlijsten
6.2.1 Instructie: Consult inzien en wijzigen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer
op 'Naslag'.

De Naslag verschijnt rechts en toont een
overzicht met eerdere consulten van de
patiënt.

2

Zoek het consult dat u wilt wijzigen of
aanvullen en dubbelklik op dit consult.

Het venster Wijzigen consultregistratie
verschijnt.

3

Wijzig het gewenste antwoord of vul het
formulier aan.

4

Wijzig eventueel de gegevens in het
veld 'Datum/Tijd' bovenin als u het
consult wilt antedateren.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] om
de wijzigingen of aanvullingen in het
consultformulier op te slaan.
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6.2.2 Instructie: Standaardteksten aanmaken en invoegen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend
aan de rechterzijde van het Voorblad.

2

Typ een stuk tekst dat u als
standaardtekst wilt gebruiken. Selecteer
deze tekst en kies in het
rechtermuismenu voor de optie
'Standaardtekst toevoegen' of
'Standaardtekst toevoegen (globaal)' als
u deze overal in HiX wil kunnen
gebruiken.

Het venster Toevoegen standaardtekst
verschijnt.

3

Controleer of het gewenste antwoord is
ingevuld in het grote vrijetekstveld. Pas
dit anders aan.
Invoervelden kunt u toevoegen door
drie puntjes tussen haakjes te plaatsen:
(…).

Het invoerveld wordt blauw
weergegeven.

Keuzeopties kunt u toevoegen door de
opties te scheiden via een schuine
streep en het geheel tussen haakjes te
plaatsen, bijvoorbeeld: (links/rechts/nvt).
Door een sterretje (*) te plaatsen voor
de keuzeopties, maakt u een
multiselectkeuzelijst met een
vrijetekstoptie.

De keuzeopties worden blauw en
onderstreept weergegeven.

4

Omschrijving: vul een duidelijke
omschrijving in voor de standaardtekst.

Deze naam wordt vermeld in het paneel
Standaardteksten.

5

Snelcode: vul enkele relevante letters in,
bijvoorbeeld een afkorting. Let op dat u
geen lettercombinatie kiest die u vaak
typt (bijvoorbeeld 'een'). Tip: begin uw
snelcode met een leesteken, zoals een
punt. Hiermee voorkomt u dat u een
sneltekst invoegt door een woord te
typen.
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6

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

7

Verwijder indien nodig eerst de tekst die
u heeft ingevuld.

8

Vul de snelcode in die u bij stap 5 heeft
opgegeven en druk op <Enter> of
<Spatie>.

Het antwoord is als standaardtekst
toegevoegd en kan vanaf nu worden
gebruikt. Als u ervoor heeft gekozen
een globale standaardtekst toe te
voegen, kunt u deze standaardtekst nu
overal in HiX (in het consultformulier of
in een ander memoveld) gebruiken.

De hele standaardtekst wordt
ingevoegd.

Standaardteksten zijn ook te benaderen door binnen de vraag de toets <F4> te
gebruiken of via het icoon , of door op de standaardtekst te dubbelklikken in het
rechterpaneel Toon/verberg historie en standaardteksten (dit paneel verschijnt als een in
het consultformulier gekozen vragenlijst buiten het consultformulier opent).

6.2.3 Instructie: Addendum aanmaken
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer
op 'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Klik in het paneel Recente documenten
op de knop [Uitgebreid] , of open het
uitklapmenu 'Dossier' en kies onder het
kopje 'EPD Dashboard' voor
'Correspondentie'.

Het venster Documentarchief wordt
geopend.

3

Selecteer het verzonden document
waarvoor u een addendum wilt
aanmaken.

4

Klik op de knop [Addendum].

Het venster Selecteer soort addendum
verschijnt.

5

Kies voor [Aanvulling] of [Rectificatie].

Het venster Toevoegen document
verschijnt. In het venster wordt
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aangegeven dat het een aanvulling of
rectificatie betreft.
6

Typ de gewenste aanvulling of
rectificatie en klik op:


de knop [Opslaan en sluiten].

Het document is opgeslagen met de
status 'Concept'. Het originele
document heeft de status 'Verouderd'.



een van de opties in het menu van
de knop [Opslaan + status].

Afhankelijk van de gekozen optie wordt
het document:
 in conceptversie afgedrukt;
 opgeslagen met de status 'Te
verwerken', 'Te corrigeren', 'Te
superviseren' of 'Geaccordeerd';
 opgeslagen en direct verzonden.

Met de knop [Naslagwerk] kunt u een verzonden brief printen voor naslag. Met de knop
[Nogmaals verzenden] wordt de verzonden brief nogmaals verzonden.

6.2.4 Instructie: Geadresseerde toevoegen aan document
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik in de werkbalk, op het tabblad Layout, op de snelkoppeling
'Correspondentiecontrole'.

Er verschijnt een overzicht met de voor
u relevante correspondentie.

2

Selecteer een brief die nog niet is
geaccordeerd en klik op de knop
[Wijzigen].

De brief wordt geopend.

3

Klik boven in het venster op de knop
[Aan…] of [CC...].

Het venster Adressen zoeken opent.

4

U kunt ook met de toets <F4> enkele
veelgebruikte geadresseerden snel
invoegen, zoals de huisarts of
zorgverzekeraar van de patiënt.

Bepaal via de selectielijst 'Zoeken in' op
welk soort adrestypes gezocht moet
worden.
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5

Typ (een deel van) de gegevens in het
veld 'Naam', 'Adres' en/of 'Woonplaats'
en druk op <Enter>.

De resultaten op basis van de ingevulde
criteria worden vanzelf getoond.

6

Selecteer het gewenste adres.

De geselecteerde regel wordt
gemarkeerd.

7

Klik op de knop [Kiezen en doorgaan].

De geadresseerden zijn toegevoegd aan
het document.

8

Klik op:


de knop [Opslaan en sluiten].

Het document is opgeslagen en heeft
nog dezelfde status.



Een van de volgende opties onder
de knop [Opslaan + status]:
'Accorderen' of 'Accorderen en
verzenden'.

Het document wordt opgeslagen met
de status 'Geaccordeerd' en eventueel
direct verzonden.

In het venster Adressen zoeken kunnen via de knop [Recent] geadresseerden van de
laatste vijf verzonden documenten van de huidige patiënt en het huidige specialisme
worden toegevoegd.

6.2.5 Instructie: Patiëntcontacten toevoegen
Door te drukken op de toets <F4> (met de focus in een geadresseerde-veld) kunnen in een
brief enkele veelgebruikte geadresseerden snel worden ingevoegd, zoals de huisarts of
zorgverzekeraar van de patiënt. Het is mogelijk om aan deze lijst specifieke patiëntcontacten
toe te voegen.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Contactpersonen'.

Het venster Patiëntcontacten verschijnt.

2

Klik op de knop [Contact toevoegen
(direct)].

Het venster Toevoegen contact
verschijnt.

3

Vul de contactgegevens in van de
nieuwe contactpersoon.

4

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].
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venster Patiëntcontacten.

Met de opties in het menu van de knop [Contact toevoegen (direct)] is het mogelijk om
een arts, instelling of gebruiker binnen de zorginstelling aan de patiëntcontacten toe te
voegen.

6.3 Medicatie
6.3.1 Instructie: Medicatie ophalen uit profiel/Externe medicatiehistorie ophalen (LSP)
Deze instructie is alleen van toepassing op Nederlandse zorginstellingen, niet op
Belgische. Zie paragraaf 6.3.2 voor de Belgische instructie.

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [Medicatieprofiel]
of selecteer
het paneel en druk op de toets <F8>.

Het venster Medicatieprofiel verschijnt
met links de aanmaakdatum van de
aanwezige medicatieprofielen en
medicatieverificaties en rechts de
medicatie die zich in het geselecteerde
medicatieprofiel of het geselecteerde
medicatieverificatie-snapshot bevindt.

3

Ga naar stap 4 indien u
medicatiehistorie (via LSP) wilt ophalen.
Ga naar stap 10 als u geen
medicatiehistorie wilt ophalen.

4

Klik op de knop [Ophalen
verstrekkingen].

Indien u bent ingelogd met uw UZI-pas
verschijnt het venster Ophalen
medicatiehistorie. Ga verder bij stap 8.
Indien u nog niet bent ingelogd met
uw UZI-pas verschijnt het venster
Aanmelden HiX (UZI-pas vereist).

5

Steek uw UZI-pas in de kaartlezer.

Uw gebruikersnaam wordt automatisch
ingevuld in het inlogvenster.

6

Vul de pincode van uw UZI-pas in en

Het venster Ophalen medicatiehistorie
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klik op [Log in].

verschijnt.

7

In het veld 'Vanaf' wordt getoond vanaf
welke datum de historie wordt
opgehaald. Indien gewenst kan dit
worden aangepast.

8

Klik op de knop [Volgende>].

Het tweede deel van het venster
Ophalen medicatiehistorie verschijnt.
Op het tabblad Medicatie wordt de
opgehaalde medicatiehistorie getoond.

9

Klik op de knop [Voltooien] om de
opgehaalde medicatie toe te voegen
aan het medicatieprofiel.

Het venster Ophalen medicatiehistorie
sluit en de externe medicatiehistorie is
toegevoegd aan het medicatieprofiel
van de patiënt.

10

Selecteer de medicatie die u wilt
overnemen en klik op de knop
[Overnemen naar thuismedicatie] of
[Overnemen naar opnamemedicatie].

Het venster Overnemen uit registratie
verschijnt met daarin de medicatie die
u heeft geselecteerd.

11

Controleer de doseringsgegevens en
pas deze eventueel aan.

De oorspronkelijke profielregel blijft
zichtbaar in de historie van de MO.

12

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Wanneer een geneesmiddel of
dosering een conflict oplevert,
verschijnt het venster Waarschuwingen.

13

Handel eventuele waarschuwingen af
en klik nogmaals op de knop [Opslaan
en sluiten].

De medicatie is opgenomen in de
medicatielijst.

In het overnamevenster is de knop [Eenheid converteren] beschikbaar, waarmee de
dosering van de medicatieopdrachten die worden overgenomen kan worden
omgerekend naar de standaard voorschrijfeenheid (indien mogelijk).

6.3.2 Instructie: Medicatie ophalen uit profiel / Externe medicatiehistorie ophalen via
Vitalink
Deze instructie is alleen van toepassing op Belgische zorginstellingen, niet op
Nederlandse. Zie paragraaf 6.3.1 voor de Nederlandse instructie.
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Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [Medicatieprofiel]
of selecteer
het paneel en druk op de toets <F8>.

Het venster Medicatieprofiel verschijnt
met links de aanmaakdatum van de
aanwezige medicatieprofielen en
medicatieverificaties en rechts de
medicatie die zich in het geselecteerde
medicatieprofiel of het geselecteerde
medicatieverificatie-snapshot bevindt.

3

Ga naar stap 4 indien u externe
medicatiehistorie wilt ophalen via
Vitalink.
Ga naar stap 7 als u geen externe
medicatiehistorie wilt ophalen.

4

Klik op de knop [Ophalen
verstrekkingen].

Het laadvenster Vitalink wizard
verschijnt even. Hierna is in het venster
Medicatieprofiel de opgehaalde
medicatie inzichtelijk in het paneel
Opgevraagde medicatie Vitalink.

5

Klik op de knop [Volgende>].

Het tweede deel van het venster
Ophalen medicatiehistorie verschijnt.
Op het tabblad Medicatie wordt de
opgehaalde medicatiehistorie getoond.

6

Klik op de knop [Voltooien] om de
opgehaalde medicatie toe te voegen
aan het medicatieprofiel.

Het venster Ophalen medicatiehistorie
sluit en de externe medicatiehistorie is
toegevoegd aan het medicatieprofiel
van de patiënt.

7

Selecteer de medicatie die u wilt
overnemen en klik op de knop
[Overnemen naar thuismedicatie] of
[Overnemen naar opnamemedicatie].

Het venster Overnemen uit registratie
verschijnt met daarin de medicatie die
u heeft geselecteerd.

8

Controleer de doseringsgegevens en
pas deze eventueel aan.

De oorspronkelijke profielregel blijft
zichtbaar in de historie van de MO.

9

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Wanneer een geneesmiddel of
dosering een conflict oplevert,
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verschijnt het venster Waarschuwingen.
10

Handel eventuele waarschuwingen af
en klik nogmaals op de knop [Opslaan
en sluiten].

De medicatie is opgenomen in de
medicatielijst.

In het overnamevenster is de knop [Eenheid converteren] beschikbaar, waarmee de
dosering van de medicatieopdrachten die worden overgenomen kan worden
omgerekend naar de standaard voorschrijfeenheid (indien mogelijk).

6.3.3 Instructie: VMO voorschrijven
VMO staat voor voorgedefinieerde medicatieopdracht; aan het geneesmiddel zijn al
doseringsgegevens gekoppeld.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [VMO voorschrijven]
of
selecteer het paneel en druk op de toets
<F7>.

Het venster Zoeken VMO's verschijnt,
met bijvoorbeeld alle VMO's die voor
het specialisme van de voorschrijvende
arts zijn gedefinieerd (filter 'Sjablonen
per specialisme').

3

Voorschrijftype en Arts: wijzig indien
nodig het voorschrijftype of de
voorschrijvend arts.

4

Selecteer de VMO die u wilt
voorschrijven. Er kan in de lijst worden
gezocht door de eerste letters van de
VMO in te vullen in het veld 'Filter op'.

De geselecteerde VMO wordt in een
afwijkende kleur getoond.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] of
klik op de knop [Kiezen en doorgaan]
om de doseringsgegevens in te zien en
eventueel te wijzigen.

Wanneer een geneesmiddel of
dosering een conflict oplevert,
verschijnt het venster Waarschuwingen.

U kunt ook dubbelklikken op de VMO
die u wilt voorschrijven of de toets
<Enter> gebruiken.
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6

Handel eventuele waarschuwingen af,
en klik op de knop [Opslaan en sluiten]
om de VMO op te slaan.

De medicatieopdracht is toegevoegd
met de status 'Actief' of 'Gepland'
(afhankelijk van de startdatum).

Vanuit de medicatielijst kan een VMO kan ook via <Insert> of [Toevoegen] worden
voorgeschreven. In de resultaten van het geneesmiddel zoeken wordt bij VMO's een
afwijkend icoon getoond: (reguliere VMO) of
(vocht-VMO).
Er kunnen ook VMO's zijn ingesteld per gebruikersgroep of op individueel niveau.

6.3.4 Instructie: VCMO voorschrijven
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [VCMO voorschrijven]
of
selecteer het paneel en druk op de
toets <F6>.

Het venster Zoeken VCMO verschijnt.
Het overzicht kan worden gefilterd op
VCMO's van een arts, gebruikersgroep
of specialisme en op 'Alle beschikbare
sjablonen'.

3

Selecteer de VCMO die u wilt
voorschrijven. Er kan in de lijst worden
gezocht door de eerste letters van de
VCMO in te vullen in het veld 'Filter op'.

De geselecteerde VCMO wordt in een
afwijkende kleur getoond.

4

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] of
klik op de knop [Kiezen en doorgaan]
om de doseringsgegevens in te zien en
eventueel te wijzigen.
U kunt ook dubbelklikken op de VCMO
die u wilt voorschrijven of de toets
<Enter> gebruiken.

Wanneer een geneesmiddel of
dosering een conflict oplevert,
verschijnt het venster
Waarschuwingen.

Handel eventuele waarschuwingen af
en klik op de knop [Opslaan en sluiten]
om de VCMO op te slaan.

De medicatie is zichtbaar in de
Medicatielijst (afhankelijk van de
startdatum onder 'actief' of 'gepland').

5

document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0

Wanneer de optie 'Dialoog tonen'
onderin is aangevinkt, opent bij
dubbelklikken en bij <Enter> het
venster met doseringsgegevens.

55

Wanneer een VCMO met meerdere geneesmiddelen gekoppeld aan verschillende
definities (OPN, OK, OK+1, etc.) wordt voorgeschreven en er zijn meerdere
opnames/operaties beschikbaar, dan wordt een melding getoond. Wanneer op deze
melding wordt geklikt (of op de knop [Kies opname/operatie] onderin), opent een
venster waarin de gewenste opname en/of operatie kan worden gekozen. Deze
opname/operatie wordt, na bevestigen, doorgevoerd in alle medicatieopdrachten
binnen de VCMO (die gekoppeld zijn aan een opname en/of operatie).

6.3.5 Instructie: Kuur (VCMO) voorschrijven
Een VCMO (voorgedefinieerde combinatie medicatieopdracht) is een vaste combinatie van
VMO's (voorgedefinieerde medicatieopdrachten). In het onderhoud van een VCMO kan
worden aangegeven dat de VCMO een kuur is.
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op de
knop [VCMO voorschrijven]
of ga
naar de medicatielijst en gebruik <F6>
of de optie 'VCMO voorschrijven' in het
menu van de knop [Voorschrijven].

Het venster Zoeken VCMO's verschijnt.
Het overzicht kan worden gefilterd op
VCMO's van een arts, gebruikersgroep
of specialisme en op 'Alle beschikbare
sjablonen'. Binnen de laatste twee kan
worden gefilterd op arts.

3

Selecteer de cytostaticakuur die u wilt
voorschrijven. Er kan in de lijst worden
gezocht door de eerste letters van de
kuur/VCMO in te vullen in het veld
'Filter op'.

De geselecteerde kuur/VCMO wordt in
een afwijkende kleur getoond.

4

Klik op de knop [Kiezen en doorgaan],
dubbelklik op de regel of gebruik de
toets <Enter>.

Het venster Voorschrijven kuur
(cytostatica) verschijnt met een
overzicht van alle MO's die in de kuur
zitten, in volgorde van toedienen.

5

Startdatum/-tijd: vul de startdatum en
eventueel de starttijd van de kuur in.

Per kuurregel/medicatieopdracht kunt
u een relatieve starttijd opgegeven.

6

Locatie: de ziekenhuislocatie waar deze
cyclus wordt toegediend.

7

Notitie: de notitie die hier wordt
ingevuld komt terug in de omschrijving
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van de kuur in de medicatielijst en de
toedieningsregistratie.

[Notitie van vorige cyclus overnemen].
Deze knop staat naast het notitieveld.

8

Onder voorbehoud: vink deze optie
aan wanneer u de hele cyclus onder
voorbehoud wilt voorschrijven. U kunt
een reden voor het 'onder voorbehoud'
opgeven, maar dit is niet verplicht.

U kunt ook per kuurregel aangeven of
deze onder voorbehoud moet worden
voorgeschreven. Afhankelijk van de
inrichting kunnen een cyclus of
bepaalde kuurregels standaard op
'onder voorbehoud' staan.

9

Lengte en Gewicht: wijzig indien nodig.
Op basis hiervan worden de lichaamsoppervlakte en de BMI berekend.

10

Rekenen met: dit veld wordt gevuld
met de berekende lichaamsoppervlakte.
Het is mogelijk met een grotere of
kleinere oppervlakte te rekenen, door
de waarde van dit veld aan te passen.

11

Kreatinine (serum): via de knop
[Kreatinine actualiseren] kan de laatste
kreatinine-uitslag worden opgehaald.

12

U kunt een cyclus toevoegen met de
knop [Cyclus toevoegen] of met
<Ctrl>+<I>.

13

Dosering: controleer per cyclus de
startdatum en –tijd en de
doseringsgegevens. De dosering van
een geneesmiddel in een cyclus wordt
bepaald op basis van de parameter die
is ingesteld in de VMO. Via de knop
[f(x)] opent het venster
Geparametriseerde dosering voor de
betreffende kuurregel, hier is terug te
zien hoe de dosering tot stand is
gekomen. Als de dosering van de
kuurregel aangepast dient te worden
kan dit op basis van het
dosispercentage of via een aanpassing
in het doseringsveld.
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14

Per cyclus kan eventueel extra medicatie
worden toegevoegd op basis van een
(V)MO.

De kuurregels kunnen ook afzonderlijk
van elkaar worden gestopt of worden
gestopt met reden.

15

o.v.: hier kunt u per kuurregel
aangegeven of deze onder voorbehoud
moet worden voorgeschreven.

U kunt ook de hele cyclus in één keer
op 'onder voorbehoud' zetten (stap 8).

16

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Wanneer een geneesmiddel of
dosering een conflict oplevert,
verschijnt het venster Waarschuwingen.
Dit venster verschijnt ook wanneer de
kuur een duur geneesmiddel bevat: er
moet dan een indicatie worden
ingevuld.

17

Handel eventuele waarschuwingen af en
klik op de knop [Opslaan en sluiten] om
de kuur op te slaan.

De medicatie is zichtbaar in de
Medicatielijst (afhankelijk van de
startdatum onder 'Gepland' of 'Actief').

Een kuur moet uit veiligheidsoverwegingen twee keer worden geaccordeerd (tenzij in
het onderhoud van de VCMO/kuur is aangegeven dat dit niet nodig is). Hiervoor is de
Accordatielijst (kuren) beschikbaar.

6.3.6 Instructie: Medicatieopdracht corrigeren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

Het venster Medicatielijst opent.

3

Dubbelklik in de medicatielijst op de
medicatieopdracht die moet worden
gecorrigeerd (bijvoorbeeld omdat deze
foutief is ingevoerd) of selecteer deze
medicatieopdracht en klik op [Inzien].

Het venster Inzien MO opent.
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4

Klik op de knop [Corrigeren] of gebruik
de toetscombinatie <Ctrl>+<I>.

Het venster Corrigeren MO opent.

5

Wijzig de betreffende gegevens en klik
op de knop [Opslaan en sluiten].

De MO wordt met de nieuwe
voorwaarden zichtbaar in de
medicatielijst.
Aan het tabblad Historie is een regel
toegevoegd met de status 'Correctie'.
De 'oude' gegevens blijven inzichtelijk
via de historie.

Gebruik corrigeren alleen wanneer bijvoorbeeld een invoerfout is gemaakt. Gebruik de
functie Medicatieopdracht wijzigen wanneer het medicatiebeleid is gewijzigd / moet
worden gewijzigd.

6.3.7 Instructie: Medicatieopdracht wijzigen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

Het venster Medicatielijst opent.

3

Dubbelklik in de medicatielijst op de
medicatieopdracht die moet worden
gewijzigd (bijvoorbeeld omdat de
dosering is gewijzigd) of selecteer deze
medicatieopdracht en klik op [Inzien].

Het venster Inzien MO opent.

4

Klik op de knop [Wijzigen] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<W>.

Het venster Wijzigen MO opent.

5

Wijzig de betreffende gegevens en klik
op de knop [Opslaan en sluiten].

De gewijzigde MO wordt als het ware
verlengd onder 'nieuwe voorwaarden',
met startdatum 'nu'. De MO onder de
'oude voorwaarden' blijft inzichtelijk via
het tabblad Historie.
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6.3.8 Instructie: Medicatieopdracht pauzeren (tot nader order stoppen)
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

Het venster Medicatielijst wordt
geopend.

3

Selecteer in de medicatielijst een of
meerdere medicatieopdrachten die
moeten worden gepauzeerd.

4

Gebruik de toets <F2> of kies in het
menu van de knop [Stoppen] voor de
optie 'TNO stoppen / herstarten'.

Het venster TNO stoppen / herstarten
wordt geopend.

5

Geef de pauzeerdatum en –tijd en
eventueel de herstartdatum en –tijd op.

U kunt in plaats van een datum ook een
beleid invullen, bijvoorbeeld OPN-1 = 1
dag voor opname.

6

Let op! Wilt u dat de MO automatisch
herstart op de opgegeven datum en
tijd? Klik dan achter de MO op het
onderstreepte woord Herstarten.

De bovenin ingevulde herstartdatum
wordt voorgevuld bij de MO. Deze kunt
u indien gewenst aanpassen. Op deze
manier kunt u, wanneer u meerdere
MO's in één keer pauzeert,
verschillende herstartdata opgeven.

7

Heeft u meerdere MO's geselecteerd bij
stap 3? Voer stap 6 dan uit voor elke MO
die u automatisch wilt herstarten.

Klik op het knopje [Herstarten]
om in
één keer bij alle MO's in het venster de
herstartdatum in te vullen (zodat ze
automatisch herstarten).

8

Klik op de knop [OK].

In de medicatielijst wordt de MO
getoond met het icoon 'TNO gestopt'.
Aan het tabblad Historie is een regel
toegevoegd, voorzien van de status
'Gestopt tot nader order'. Voor de MO's
die automatisch herstarten zijn
geplande MO's aangemaakt.

Met het knopje [Ongedaan maken]
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pauzeren of, indien van toepassing, het automatisch herstarten van een MO annuleren.
Een MO kan ook worden gepauzeerd vanuit het detailvenster van de MO (venster Inzien
MO) via de knop [TNO stoppen / herstarten].

6.3.9 Instructie: Gepauzeerde medicatieopdracht starten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

Het venster Medicatielijst wordt
geopend.

3

Selecteer de gepauzeerde (tot nader
order gestopte) medicatieopdracht die u
wilt starten.

4

Druk op de toets <F2> of gebruik de
optie 'Pauzeren/starten' onder de knop
[Stoppen].

Het venster Stoppen tot nader order
wordt geopend.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] en
handel eventuele waarschuwingen af.

De medicatieopdracht is weer actief.
Aan het tabblad Historie is een regel
toegevoegd, voorzien van de status
'Geactiveerd na tijdelijk stoppen', met
als startdatum de huidige datum.
Aan de historieregel met de status
'Gestopt tot nader order' is de huidige
datum als stopdatum toegevoegd.

Het is ook mogelijk een TNO-gestopte medicatieopdracht automatisch te laten
herstarten. Zie de instructie 'Medicatieopdracht pauzeren (tot nader order stoppen)'
hierboven.
Een MO kan ook worden herstart vanuit het detailvenster van de MO (venster Inzien
MO) via de knop [TNO stoppen / herstarten].
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6.3.10 Instructie: Medicatieopdracht stoppen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

In het paneel Medicatie staat de actuele
voorgeschreven medicatie voor de
patiënt. Beweeg de muisaanwijzer over
de medicatieopdracht die moet worden
gestopt en klik op het prullenbakje
dat verschijnt.

Het venster Invoeren stopdatum
medicatieopdracht(en) wordt geopend.

3

Stopreden: selecteer de stopreden. In
het geval van een allergie kan direct een
allergie worden geregistreerd via de
knop [Kies allergie a.d.h.v. een
geneesmiddel].

4

Waarschuwing: hier kan worden
aangegeven dat de stopreden moet
worden getoond bij opnieuw
voorschrijven van dit middel.

5

Stopdatum: deze is standaard gevuld
met de huidige datum. Wijzig dit indien
gewenst.

6

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

De MO wordt per de gekozen datum
gestopt, en is dan zichtbaar via de filter
Gestopte medicatie in de medicatielijst.
Aan het tabblad Historie is een regel
toegevoegd met de aangegeven
stopdatum en stopreden.

Medicatieopdrachten kunnen ook vanuit de medicatielijst worden gestopt: open de
medicatielijst, selecteer de medicatieopdracht(en) die gestopt moet(en) worden en klik
op de knop [Stoppen] of druk op de toets <Delete>.
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6.3.11 Instructie: Medicatieopdracht schrappen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

In het paneel Medicatie staat de actuele
voorgeschreven medicatie voor de
patiënt. Beweeg de muisaanwijzer over
de medicatieopdracht die moet worden
gestopt en klik op het prullenbakje
dat verschijnt.

De vraag "Medicatieopdracht(en)
schrappen of stoppen?" verschijnt.

3

Klik op de knop [Schrappen].

De MO wordt uit de medicatielijst (en
uit de historie) verwijderd.
Als een MO geschrapt is, kan dit niet
meer ongedaan gemaakt worden.

Het schrappen van een MO is alleen mogelijk voor medicatie die nog niet is toegediend.
Bovendien moet de gebruiker hiertoe de rechten hebben.
Medicatieopdrachten kunnen ook vanuit de medicatielijst worden geschrapt: open de
medicatielijst via het loep-icoon naast het kopje 'Medicatie' op het voorblad, selecteer
de medicatieopdracht(en) die geschrapt moet(en) worden en kies voor 'Schrappen'
onder de knop [Stoppen] of gebruik de toetscombinatie <Ctrl>+<Delete>.

6.3.12 Instructie: Gestopte medicatieopdracht herstarten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

De medicatielijst van de patiënt wordt
geopend.

3

Selecteer in de medicatielijst de

De geselecteerde MO wordt met een
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medicatieopdracht die moet worden
herstart. Dit moet een gestopte MO zijn.

afwijkende kleur gemarkeerd.

4

Toets <Ctrl>+<H> of klik op de knop
[Inzien] en selecteer de optie
'Herstarten'.

Het venster MO herstarten verschijnt.
De dosering, duur et cetera uit de
gestopte MO worden voorgevuld. Als
startdatum wordt de huidige datum
voorgevuld.

5

Pas de gegevens eventueel aan en klik
op de knop [Opslaan en sluiten].

De MO is opnieuw voorgeschreven en
zichtbaar in de medicatielijst (afhankelijk
van de startdatum onder Actieve
medicatie of onder Geplande medicatie).
Aan het tabblad Historie (in het paneel
Details) is een regel toegevoegd met de
status 'Herstart'.

6.3.13 Instructie: Poliklinisch recept afdrukken / versturen
Deze instructie is alleen van toepassing op Nederlandse zorginstellingen, niet op
Belgische. Zie paragraaf 6.3.14 en 6.3.15 voor de Belgische instructies.

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
printericoon
dat verschijnt.

Het venster Recept afdrukken /
versturen verschijnt.

3

Afdrukken / versturen: geef door
middel van het aanvinken van een van
de selectievakjes aan of u het recept wilt
afdrukken of elektronisch wilt versturen.
Indien elektronisch versturen niet
mogelijk is binnen uw ziekenhuis (dit
wordt bepaald door een ChipSoft-onlyinstelling), wordt deze
keuzemogelijkheid niet aangeboden.

Om het recept via het LSP aan een
openbare apotheek te sturen, dient u in
te loggen met uw UZI-pas. Wanneer het
bericht bij het LSP is afgeleverd wordt
bij de betreffende MO's een vinkje in de
kolom 'V' in de medicatielijst getoond.

4

Toon afdrukopties dialoog: geef aan of
u voorafgaand aan het afdrukken een
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afdrukdialoog wilt krijgen.
5

Actueel medicatie overzicht (AMO)
printen: geef aan of u ook een actueel
medicatieoverzicht wilt printen.

6

Verstrekkingsperiode: wijzig eventueel
de duur van het recept.

Bij medicatieopdrachten met een duur,
wordt de duur van de
medicatieopdracht als
verstrekkingsperiode aangehouden.
Bij medicatieopdrachten zonder duur
maar met een aantal, wordt niet naar de
verstrekkingsperiode gekeken, maar
wordt het aantal uit de
medicatieopdracht aangehouden.

7

Merk afleveren: vink deze optie aan om
een specifiek merk af te leveren. Deze
optie is al aangevinkt wanneer bij het
voorschrijven de optie 'Merk forceren' is
gebruikt.

De optie 'Merk afleveren' is een
selectievakje met een 'R'.

8

Klik op de knop [Afdrukken] of
[Versturen].

Het recept wordt afgedrukt/verzonden
volgens de ingestelde voorwaarden.

Afdrukken vanuit medicatielijst
Het recept, actueel medicatieoverzicht (AMO) en innameschema kunnen ook vanuit de
medicatielijst worden afgedrukt:
- Recept afdrukken <F12>
- AMO afdrukken <Alt>+<F12>
- Innameschema afdrukken <Shift>+<F12>

6.3.14 Instructie: Voorschrijven op stofnaam (PRK) en recept afdrukken / versturen
Deze instructie is alleen van toepassing op Belgische zorginstellingen, niet op
Nederlandse. Zie paragraaf 6.3.13 voor de Nederlandse instructie.

1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.
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2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

De medicatielijst wordt geopend.

3

Klik op de knop [Voorschrijven] of
gebruik de toets <Insert>.

Het voorschrijfvenster verschijnt.

4

Geneesmiddel: vul de gewenste
stofnaam in.

Stofnaam is de algemeen gebruikte
term voor het werkzaam bestanddeel of
de 'algemene benaming van een
geneesmiddel' (DCI), bijvoorbeeld
Paracetamol. Hierbij zijn ook de
toedieningsvorm (bijvoorbeeld tablet)
en de sterkte (bijvoorbeeld 500mg)
belangrijk.

5

Toedieningsweg: vul de nodige
toedieningsweg in.

6

Periode: vul de datumvelden in – de
therapieduur in weken en/of dagen (met
een maximum van 3 maanden). Dit kan
ook in het doseerschema gespecifieerd
worden (bij 'Duur').

7

Paneel Doseerschema: vul de velden
'Dosering' en 'Eenheid' en eventueel de
velden 'Duur', 'Interval' en 'Notitie'.
Met behulp van de knoppen [Schema
toevoegen] (<Ctrl>+<T>) en [Rustdag
toevoegen] (<Ctrl>+<R>) kan een
complex doseringsschema worden
toegevoegd.

Het veld 'Notitie' kan worden gebruikt
om een medicatieopdracht met
vrijetekst-dosering voor te schrijven,
bijvoorbeeld: 'volgens protocol'.

8

Klik onderaan op de knop
[Opslaan en sluiten].

Het voorschrijfvenster verdwijnt en de
medicatie staat nu in het paneel Actieve
medicatieopdrachten in de
medicatielijst.

9

Selecteer het geneesmiddel en klik op
de printknop [Recept] onderaan of druk
<F12> op het toetsenbord.

Het venster Recept afdrukken verschijnt.

10

Uitvoerbaar vanaf: vul hier de datum in
vanaf wanneer het recept door de

De volgende velden van venster Recept
afdrukken zijn niet van toepassing op
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patiënt afgehaald mag worden bij de
apotheek.
Deze datum is van toepassing op alle
geselecteerd voorschriften. Als u voor
een van de voorschriften de datum wilt
aanpassen, dient u dit voorschrift apart
af te drukken.

België:
 'Verstrekkingsperiode';

'Stuks';
 'StuksEenheid';
 'Merk afleveren'.
Het aanpassen van bovenstaande
velden wijzigt niets meer aan wat de
patiënt bij de apotheek zal krijgen!
Laat deze velden ongewijzigd.

11

MO-duur: bij voorschriften op stofnaam
is het invullen van de MO-duur verplicht.

Wanneer u geen MO-duur invult, wordt
de kleinste verpakking uitgegeven.

12

Klik onderin op de knop [Afdrukken].

Het bewijs van elektronisch voorschrift
wordt afgedrukt volgens de ingestelde
voorwaarden.
Het recept wordt achter de schermen
automatisch doorgestuurd naar de
Recip-e service van de Vlaamse
overheid.

Meerdere recepten
Wanneer u meerdere recepten van Recip-e met dezelfde inhoud wenst te bekomen,
kunt u in het tussenvenster van de printer niet kiezen voor meerdere exemplaren.
Op deze manier wordt voor dit recept namelijk geen nieuwe Recip-e-code aangemaakt
op de server van Recip-e.

6.3.15 Instructie: Voorschrijven op merknaam (HPK) en recept afdrukken / versturen
Deze instructie is alleen van toepassing op Belgische zorginstellingen, niet op
Nederlandse. Zie paragraaf 6.3.13 voor de Nederlandse instructie.

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

De medicatielijst wordt geopend.
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3

Klik op de knop [Voorschrijven] of
gebruik de toets <Insert>.

Het voorschrijfvenster verschijnt.

4

Geneesmiddel: vul de gewenste
merknaam in en klik rechts van het veld
op de R-knop [forceer HPK].

Indien er meerdere HPK's voor dit
geneesmiddel zijn, opent een
tussenvenster met de volledige lijst
beschikbare HPK's. Selecteer de
gewenste HPK en klik op [Opslaan en
sluiten].

5

Toedieningsweg: vul de nodige
toedieningsweg in.

6

Periode: vul de datumvelden in – de
therapieduur in weken en/of dagen (met
een maximum van 3 maanden). Dit kan
ook in het doseerschema gespecifieerd
worden (bij 'Duur').

7

Paneel Doseerschema: vul de velden
'Dosering' en 'Eenheid' en eventueel de
velden 'Duur', 'Interval' en 'Notitie'.
Met behulp van de knoppen [Schema
toevoegen] (<Ctrl>+<T>) en [Rustdag
toevoegen] (<Ctrl>+<R>) kan een
complex doseringsschema worden
toegevoegd.

Het veld 'Notitie' kan worden gebruikt
om een medicatieopdracht met
vrijetekst-dosering voor te schrijven,
bijvoorbeeld: 'volgens protocol'.

8

Klik onderaan op de knop
[Opslaan en sluiten].

Het voorschrijfvenster verdwijnt en de
medicatie staat nu in het paneel Actieve
medicatieopdrachten in de medicatielijst.

9

Selecteer het geneesmiddel en klik op
de printknop [Recept] onderaan of druk
<F12> op het toetsenbord.

Het venster Recept afdrukken verschijnt.

10 Uitvoerbaar vanaf: vul hier de datum in
vanaf wanneer het recept bij de
apotheek door de patiënt afgehaald
mag worden.

De volgende velden van venster Recept
afdrukken zijn niet van toepassing op
België:
 'Verstrekkingsperiode';
 'Stuks';
 'StuksEenheid';
 'Merk afleveren'.
Het aanpassen van bovenstaande velden
wijzigt niets meer aan wat de patiënt bij
de apotheek zal krijgen!

Deze datum is van toepassing op alle
geselecteerd voorschriften. Als u voor
een van de voorschriften de datum wilt
aanpassen, dient u dit voorschrift apart
af te drukken.
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Laat deze velden ongewijzigd.
11 MO-duur: het invullen van de MO-duur
is NIET verplicht bij een voorschrift op
merknaam.

Na klikken op [Afdrukken] kunt u bij een
voorschrift op merknaam de gewenste
verpakking selecteren.

12 Klik onderaan op de knop [Afdrukken].

Het tussenvenster Selecteer de
verpakking verschijnt.

13 Selecteer de gewenste verpakking en
klik op [Opslaan en sluiten].

Het bewijs van elektronisch voorschrift
wordt afgedrukt volgens de ingestelde
voorwaarden.
Als de arts geen verpakkingsgrootte
heeft geselecteerd, is de apotheek
verplicht de kleinst mogelijke verpakking
aan de patiënt te geven.
Het recept wordt achter de schermen
automatisch doorgestuurd naar de
Recip-e service van de Vlaamse
overheid.

Meerdere recepten
Wanneer u meerdere recepten van Recip-e met dezelfde inhoud wenst te bekomen,
kunt u in het tussenvenster van de printer niet kiezen voor meerdere exemplaren.
Op deze manier wordt voor dit recept namelijk geen nieuwe Recip-e-code aangemaakt
op de server van Recip-e.

6.3.16 Instructie: Ontslagrecept samenstellen en afdrukken / versturen
(medicatie overnemen naar thuismedicatie)
Deze instructie is alleen van toepassing op Nederlandse zorginstellingen, niet op
Belgische. Zie paragraaf 6.3.17 voor de Belgische instructie.

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

De medicatielijst wordt geopend.
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3

Selecteer in de medicatielijst de
medicatieopdrachten die op het
ontslagrecept moeten komen én de
medicatieopdrachten die moeten
stoppen bij ontslag.

In de meeste gevallen selecteert u alle
medicatieopdrachten (dit kan via het
knopje ), medicatieopdrachten die u
niet selecteert, blijven klinisch
doorlopen na ontslag.

4

Druk op de toets <F4> of klik op de
knop [Medicatie overnemen naar
thuismedicatie].

Het venster Voortzetten als
thuismedicatie verschijnt, met eventuele
thuismedicatie in de eerste kolom en de
geselecteerde opnamemedicatie in de
tweede kolom.
Wanneer bij het overnemen van
thuismedicatie naar opnamemedicatie
de dosering of het geneesmiddel van
een medicatieopdracht is aangepast,
wordt voor de regel van deze
medicatieopdracht een oranje balkje
getoond. Ook wanneer tijdens het
overnemen is gesubstitueerd wordt een
oranje balkje getoond. Wanneer voor
een medicatieopdracht geen
poliklinische medicatieopdracht
(thuismedicatie) bestond, wordt een
blauwe balk voor de regel getoond. Bij
de balkjes wordt een muishint getoond.

5

Ontslagdatum: indien gebruik wordt
gemaakt van beleidsmedicatie staat bij
de ontslagdatum 'ONT'.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van
beleidsmedicatie, wordt hier de huidige
datum voorgevuld. Wijzig dit indien
nodig.

6

Stopdatum: geef eventueel een
stopdatum op.

Met de knop
kunt u de stopdatum
indien nodig leegmaken.

7

Selecteer de medicatie die op het
ontslagrecept moet worden afgedrukt.

De geselecteerde MO's verschijnen in
de derde kolom 'Medicatie bij ontslag'.
De details van de geselecteerde MO
verschijnen aan de rechterkant.
U kunt in één keer alle getoonde
medicatieopdrachten in de kolom
'Medicatie bij ontslag' opnemen door
op het kopje Opname medicatie te
klikken.
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8

Wijzig eventueel de doseringsgegevens.

9

Gebruik de knop [Toevoegen] om indien
gewenst een nieuwe MO of V(C)MO
voor te schrijven. Deze verschijnt na
afronden direct op het ontslagrecept.

10

Merk afleveren: vink deze optie aan om
een specifiek merk af te leveren. Deze
optie is al aangevinkt wanneer bij het
voorschrijven de optie 'Merk forceren' is
gebruikt.

De optie 'Merk afleveren' is een
selectievakje met een 'R':

11

Afleveren: vink deze optie uit indien het
niet nodig is om de medicatie af te
leveren (omdat de patiënt nog medicatie
thuis heeft bijvoorbeeld).

De optie 'Afleveren' is een selectievakje
met een zwart/witte capsule:

12

Klik op de knop [Opslaan en afdrukken].

Het venster Recept afdrukken verschijnt.

Wilt u het recept later afdrukken? Klik
dan op de knop [Opslaan en sluiten].
13

Afdrukken / versturen: geef door
middel van het aanvinken van een van
de selectievakjes aan of u het recept wilt
afdrukken of elektronisch wilt versturen.
Indien elektronisch versturen niet
mogelijk is binnen uw ziekenhuis (dit
wordt bepaald door een ChipSoft-onlyinstelling), wordt deze
keuzemogelijkheid niet aangeboden.

14

Toon afdrukopties dialoog: selecteer
deze optie als u voorafgaand aan het
afdrukken een afdrukdialoog wilt zien,
waar onder andere in staat naar welke
printer het recept wordt gestuurd.

15

Actueel medicatieoverzicht (AMO)
printen: geef aan of u ook een actueel
medicatieoverzicht wilt printen.

16

Verstrekkingsperiode: wijzig eventueel
de duur van het recept.
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Om het recept via het LSP aan een
openbare apotheek te sturen, dient u in
te loggen met uw UZI-pas. Wanneer het
bericht bij het LSP is afgeleverd wordt
bij de betreffende MO's een vinkje in de
kolom 'V' in de medicatielijst getoond.

Bij medicatieopdrachten met een duur,
wordt de duur van de
medicatieopdracht als
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verstrekkingsperiode aangehouden.
17

Klik op de knop [Afdrukken] of
[Versturen].

Het ontslagrecept wordt
afgedrukt/verzonden volgens de
ingestelde voorwaarden.

Afdrukken vanuit medicatielijst
Het recept, actueel medicatieoverzicht (AMO) en innameschema kunnen ook vanuit de
medicatielijst worden afgedrukt:
- Recept afdrukken <F12>
- AMO afdrukken <Alt>+<F12>
- Innameschema afdrukken <Shift>+<F12>

6.3.17 Instructie: Ontslagrecept samenstellen en afdrukken / versturen
(medicatie overnemen naar thuismedicatie)
Deze instructie is alleen van toepassing op Belgische zorginstellingen, niet op
Nederlandse. Zie paragraaf 6.3.16 voor de Nederlandse instructie.

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de werkbalk op
'Voorblad' indien dit venster nog niet is
geopend.

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel Medicatie en klik op het
loep-icoon
dat verschijnt.

De medicatielijst wordt geopend.

3

Selecteer in de medicatielijst de
medicatieopdrachten die op het
ontslagrecept moeten komen én de
medicatieopdrachten die moeten
stoppen bij ontslag.

In de meeste gevallen selecteert u alle
medicatieopdrachten (dit kan via het
knopje ), medicatieopdrachten die u
niet selecteert, blijven klinisch doorlopen
na ontslag.

4

Druk op de toets <F4> of klik op de knop
[Medicatie overnemen naar
thuismedicatie].

Het venster Voortzetten als
thuismedicatie verschijnt, met eventuele
thuismedicatie in de eerste kolom en de
geselecteerde opnamemedicatie in de
tweede kolom.
In het venster Voortzetten als
thuismedicatie zijn de volgende
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selectievakjes niet van toepassing op
België.
 'Merk afleveren'
 'Afleveren'
Het aanpassen van bovenstaande opties
wijzigt niets meer aan wat de patiënt bij
de apotheek zal krijgen!
Laat deze opties ongewijzigd.
Wanneer bij het overnemen van
thuismedicatie naar opnamemedicatie
de dosering of het geneesmiddel van
een medicatieopdracht is aangepast,
wordt voor de regel van deze
medicatieopdracht een oranje balkje
getoond. Ook wanneer tijdens het
overnemen is gesubstitueerd wordt een
oranje balkje getoond. Wanneer voor
een medicatieopdracht geen
poliklinische medicatieopdracht
(thuismedicatie) bestond, wordt een
blauwe balk voor de regel getoond. Bij
de balkjes wordt een muishint getoond.
5

Ontslagdatum: indien gebruik wordt
gemaakt van beleidsmedicatie staat bij
de ontslagdatum 'ONT'.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van
beleidsmedicatie, wordt hier de huidige
datum voorgevuld. Wijzig dit indien
nodig.

6

Stopdatum: geef eventueel een
stopdatum op.

Met de knop
kunt u de stopdatum
indien nodig leegmaken.

7

Selecteer de medicatie die op het
ontslagrecept moet worden afgedrukt.

De geselecteerde MO's verschijnen in de
derde kolom 'Medicatie bij ontslag'. De
details van de geselecteerde MO
verschijnen aan de rechterkant.
U kunt in één keer alle getoonde
medicatieopdrachten in de kolom
'Medicatie bij ontslag' opnemen door op
het kopje Opname medicatie te klikken.

8

In het detailvenster van de geselecteerde
MO, kunt u het geneesmiddel
desgewenst nog voorschrijven op
merknaam. Dit doet u door op de R-knop
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geneesmiddel zijn, opent een
tussenvenster met de volledige lijst
beschikbare HPK's. Selecteer de
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[Forceer HPK] te klikken, naast veld
'Geneesmiddel'.

gewenste HPK en klik op [Opslaan en
sluiten].

9

Periode: vul de datumvelden in – de
therapieduur in weken en/of dagen (met
een maximum van 3 maanden). Dit kan
ook in het doseerschema gespecifieerd
worden (bij 'Duur').

Bij voorschrijven op stofnaam zijn deze
velden verplicht.

10

Wijzig eventueel de doseringsgegevens.

11

Gebruik de knop [Toevoegen] om indien
gewenst een nieuwe MO of V(C)MO voor
te schrijven. Deze verschijnt na afronden
direct op het ontslagrecept.

12

Klik op de knop [OK + afdrukken].

Het venster Recept afdrukken verschijnt.

Wilt u het recept later afdrukken? Klik
dan op de knop [Opslaan en sluiten].
13

Uitvoerbaar vanaf: vul hier de datum in
vanaf wanneer het recept door de patiënt
afgehaald mag worden bij de apotheek.
Deze datum is van toepassing op alle
geselecteerd voorschriften. Als u voor een
van de voorschriften de datum wilt
aanpassen, dient u dit voorschrift apart af
te drukken.

14

MO-duur: bij voorschriften op stofnaam
is het invullen van de MO-duur verplicht.

15

Toon afdrukopties dialoog: selecteer
deze optie als u voorafgaand aan het
afdrukken een afdrukdialoog wilt zien,
waar onder andere in staat naar welke
printer het recept wordt gestuurd.

16

Actueel medicatieoverzicht (AMO)
printen: geef aan of u ook een actueel
medicatieoverzicht wilt printen.
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De volgende velden van venster Recept
afdrukken zijn niet van toepassing op
België:
 Verstrekkingsperiode
 Stuks
 StuksEenheid
 Merk afleveren
Het aanpassen van bovenstaande velden
wijzigt niets meer aan wat de patiënt bij
de apotheek zal krijgen!
Laat deze velden ongewijzigd.
Wanneer u geen MO-duur invult, wordt
de kleinste verpakking uitgegeven.
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17

Klik op de knop [Afdrukken].

Het ontslagrecept wordt
afgedrukt/verzonden volgens de
ingestelde voorwaarden.
Indien op merknaam is voorgeschreven,
zal het tussenvenster Selecteer de
verpakking verschijnen, zie de volgende
stap.

18

Selecteer de gewenste verpakking en klik
op [Opslaan en sluiten].

Het bewijs van elektronisch voorschrift
wordt afgedrukt volgens de ingestelde
voorwaarden.
Als de arts geen verpakkingsgrootte
heeft geselecteerd, is de apotheek
verplicht de kleinst mogelijke verpakking
aan de patiënt te geven.
Het recept wordt achter de schermen
automatisch doorgestuurd naar de
Recip-e service van de Vlaamse overheid.

Afdrukken vanuit medicatielijst
Het recept, actueel medicatieoverzicht (AMO) en innameschema kunnen ook vanuit de
medicatielijst worden afgedrukt:
- Recept afdrukken <F12>
- AMO afdrukken <Alt>+<F12>
- Innameschema afdrukken <Shift>+<F12>
Meerdere recepten
Wanneer u meerdere recepten van Recip-e met dezelfde inhoud wenst te bekomen,
kunt u in het tussenvenster van de printer niet kiezen voor meerdere exemplaren.
Op deze manier wordt voor dit recept namelijk geen nieuwe Recip-e-code aangemaakt
op de server van Recip-e.

6.3.18 Instructie: Medicatieopdrachten accorderen

1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

Klik in de werkbalk, op het tabblad Layout, op de snelkoppeling 'Accordatielijst
arts'.

Het venster Accordatielijst arts
verschijnt.
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2

Selecteer een locatie of een arts. Of de
lijst op locatie of op arts kan worden
gefilterd wordt bepaald door de filter
bovenin.

De nog te accorderen MO's voor de
geselecteerde locatie / arts worden
getoond.

3

Selecteer een MO en voer de volgende
actie uit (afhankelijk of de MO al dan
niet akkoord is).

Met behulp van de selectievakjes voor
de regels is het mogelijk meerdere
regels te selecteren en tegelijk te
accorderen (of te stoppen/schrappen).

MO is niet akkoord, mogelijkheden:
 [Stoppen met reden]

De MO wordt gestopt door in het
venster een stopdatum en een
stopreden in te voeren.

 [Schrappen]

De MO wordt geschrapt (dit is alleen
mogelijk indien er nog geen
toedieningen zijn geweest).

 [Medicatieopdracht inzien] om te
wijzigen.

De ingevoerde gegevens kunnen
worden gewijzigd. De initiële MO blijft
behouden; de gewijzigde gegevens
vormen een nieuwe regel in de historie
van de MO, met als startdatum de
mutatiedatum.

MO is akkoord:
 [Accorderen] / <Ctrl>+<O>

4

De MO verdwijnt uit de accordatielijst
en wordt in de Medicatielijst met het
kenmerk 'Arts akkoord' getoond.

Herhaal stap 3 voor de overige te
accorderen MO's.

6.4 Operaties
6.4.1 Instructie: Opname met OK aanvragen
1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de

Het consultformulier wordt geopend
aan de rechterzijde van het Voorblad.
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toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Afhankelijk van inrichting in uw
zorginstelling, is het ook mogelijk om
een opname aan te vragen via een
snelorder. Dit kan via het menu van de
knop [Opname + OK] in de
dossierknoppenbalk en dan de optie
'Opname + OK'. U komt dan direct in
het venster Order plaatsen – Aanvraag
Opname + OK, van waaruit u de order
direct kunt uitzetten.

2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Typ 'Aanvraag Opname + OK'. Na het
typen van een aantal letters verschijnt
een selectielijst waaruit u de relevante
'bouwsteen' kunt kiezen.

3

Kies voor 'Aanvraag Opname + OK'.

Links verschijnt een venster waarin u de
order verder kunt definiëren. Een aantal
velden is al voorgevuld, zoals de
aanvragende afdeling en de
behandelaar.

4

Kies de behandeling. Vul daarnaast in
ieder geval de volgende verplichte
velden:
 Opnamelocatie: indien meerdere
opnamelocaties mogelijk zijn, dient
de juiste locatie hier aangegeven te
worden.
 Zijde
 Opnametype (en evt. -subtype)
 Urgentie
 Vrije tekst
 Op het tabblad Stopmomenten
onderin: het veld Traject toezicht
operatief proces en de hierop
volgende vragen
 Op het tabblad Antistollingsbeleid
onderin: het veld Geef aan wat de
patiënt gebruikt aan
antistollingsmedicatie en de hierop
volgende vragen
Als de velden naar behoren zijn
ingevuld, klik op de knop [OK].

Het venster om de order te definiëren
wordt gesloten en de order wordt in het
consultformulier getoond onder het
kopje 'Beleid'. Wat u heeft ingevuld in
het veld 'Vrije tekst' wordt hier ook
getoond.
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5

Klik als u klaar bent in het
consultformulier op de knop [Opslaan
en sluiten].

De order is uitgezet naar de wachtlijst
en zal worden ingepland door de
klinisch planner.

De order 'Aanvraag Opname + OK' wordt pas uitgezet als u het consultformulier heeft
voltooid via de knop [Opslaan en sluiten].

6.4.2 Instructie: Operatie wijzigen
1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD dashboard' op de
snelkoppeling 'Operaties'.

Het venster Operatiehistorie wordt
geopend.

2

Dubbelklik op de operatie die u wilt
wijzigen.

Het venster Operatie - Wijzigen
verschijnt.

3

Wijzig de gewenste operatiegegevens.

4

Klik op de knop [OK].

De wijzigingen worden opgeslagen en
het venster Operatie – Wijzigen wordt
gesloten.
Met de knop [Opslaan] slaat u de
wijziging op, maar blijft u in het venster
Operatie – Wijzigen.

6.5 Opnames
6.5.1 Instructie: Opname aanvragen
1

Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik boven in het venster op de
dossierknop [Consult] of gebruik de
toetscombinatie <Ctrl>+<Shift>+<C>.

Het consultformulier wordt geopend
aan de rechterzijde van het Voorblad.
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knop [Opname + OK] in de
dossierknoppenbalk en dan de optie
'Opname'. U komt dan direct in het
venster Order plaatsen – Aanvraag
Opname, van waaruit u de order direct
kunt uitzetten.
2

In het consultformulier kunt u vrij typen.
Typ 'Aanvraag Opname'. Na het typen
van een aantal letters verschijnt een
selectielijst waaruit u de relevante
'bouwsteen' kunt kiezen.

3

Kies voor 'Aanvraag Opname'.

Links verschijnt een venster waarin u de
order verder kunt definiëren. Een aantal
velden is al voorgevuld, zoals de
aanvragende afdeling en de
behandelaar.

4

Kies de behandeling. Vul daarnaast in
ieder geval de volgende verplichte
velden:
 Opnamelocatie: indien meerdere
opnamelocaties mogelijk zijn, dient
de juiste locatie hier aangegeven te
worden.
 Opnametype (en evt. -subtype)
 Urgentie
 Vrije tekst
Als de velden naar behoren zijn
ingevuld, klik op de knop [OK].

Het venster om de order te definiëren
wordt gesloten en de order wordt in het
consultformulier getoond onder het
kopje 'Beleid'. Wat u heeft ingevuld in
het veld 'Vrije tekst' wordt hier ook
getoond.

5

Klik als u klaar bent in het
consultformulier op de knop [Opslaan
en sluiten].

De order is uitgezet naar de wachtlijst
en zal worden ingepland door de
klinisch planner.

De order 'Aanvraag Opname' wordt pas uitgezet als u het consultformulier heeft
voltooid via de knop [OK].
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6.5.2 Instructie: Opname wijzigen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD dashboard' op de
snelkoppeling 'Opnames'.

Het venster Opnamehistorie van de
patiënt op de context.

2

Selecteer de opname die u wilt wijzigen.

Wanneer de status van de opname
en/of uw gebruikersrechten het niet
toelaten de opname te wijzigen, ziet u
op de plek van de knop [Wijzigen] de
knop [Inzien].

3

Klik onder in het venster op de knop
[Wijzigen].

Het venster Opname – Wijzigen
verschijnt.

4

Breng de gewenste wijzigingen aan.

5

Klik op de knop [OK].

De opnameregistratie wordt
opgeslagen, de opname is gewijzigd en
het venster Opname - Wijzigen wordt
weer gesloten.

6.6 Vitale functies
6.6.1 Instructie: Meting wijzigen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Vitale functies'.

Het venster Vitale functies verschijnt
met een overzicht van de gemeten
waarden.

2

Selecteer de gewenste meting door
deze aan te klikken.

De cel wordt gemarkeerd.

3

Klik op de knop [Wijzigen].

Het venster Metingen invoeren met de
reeds gevulde meetwaarde verschijnt.

4

Corrigeer de meetwaarde.

5

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].
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Met de knop [Kolom wijzigen] kunnen meerdere waarden van een meetmoment worden
aangepast vanuit één venster. Vanuit dit venster kan ook het tijdstip van het
meetmoment worden aangepast.
Bij meetwaarden die niet via de actie 'Invoeren metingen' zijn ingevoerd wordt rechts
onderin een zwart hoekje getoond. Dubbelklikken op zo een meetwaarde opent de bron
(bijv. de vragenlijst), zodat de meetwaarden vanuit de bron kunnen worden bewerkt.

6.6.2 Instructie: Meting verwijderen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Vitale functies'.

Het venster Vitale functies verschijnt
met een overzicht van de gemeten
waarden.

2

Selecteer de te verwijderen meting door
deze aan te klikken.

De cel wordt gemarkeerd.

3

Klik op de knop [Verwijderen].

Het venster Verwijderen verschijnt met
de vraag of u de meting definitief wilt
wissen.

4

Klik op de knop [Ja].

De meting is verwijderd en wordt niet
meer getoond in het Overzicht
metingen.

6.7 Multimedia
6.7.1 Instructie: Multimediadocument inzien
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met de
multimediadocumenten die u wenst te
bekijken.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.
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subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'.
3

Klik op het multimediadocument dat u
wilt bekijken.

Het betreffende multimediadocument
krijgt een zwart vinkje.

4

Klik op de knop [Inzien] of [Wijzigen].

Het venster Document verschijnt en
toont het geselecteerde
multimediadocument.
Of de knop [Inzien] of [Wijzigen]
beschikbaar is, hangt af van de
ingestelde rechten op de betreffende
(sub)categorie.
In plaats van op [Inzien] of [Wijzigen] te
klikken, is het ook mogelijk om op het
multimediadocument te dubbelklikken
om het venster Document te openen.

5

Klik op de knop [Sluiten] om het venster
te verlaten.

U keert terug in het venster
Multimedia-overzicht patiënt.

6.7.2 Instructie: Annotaties aanbrengen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met het
multimediadocument waarin u
annotaties wilt aanbrengen.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.

3

Klik op het multimediadocument waarop
u annotaties wenst aan te brengen.

Het betreffende multimediadocument
krijgt een vinkje en de focus (een
gekleurd kader).

4

Klik op de knop [Wijzigen] of dubbelklik

Het venster Document verschijnt en

document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0

Indien u één categorie heeft gekozen,
kunt u nog verder selecteren op
subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'.

82

op het betreffende document.

toont het geselecteerde
multimediadocument.

5

Klik onder in het venster op de knop
[Annoteren] of activeer het
rechtermuismenu en kies de optie
'Annoteren'.

Het venster Wijzigen
multimediadocumenten opent.

6

Maak een keuze uit een van de
tekenmogelijkheden die links van de
afbeelding worden getoond.

7

Wijzig eventueel de ingestelde standaard
waarden voor het zojuist geselecteerde
tekenitem. Dit kan linksonder.

Wijzig hier bijvoorbeeld de kleur van de
voor-/achtergrond van het tekenitem
(via de selectielijsten van de velden
'Voorgrond' en 'Achtergrond'). Of wijzig
via de schuifbalk van het veld 'Dikte' de
dikte van bijvoorbeeld de te tekenen
lijn.

8

Breng de gewenste annotatie(s) aan.

U ziet de annotatie(s) direct terug in de
afbeelding.
Via het rechtermuismenu is het
mogelijk een geselecteerde annotatie te
vergrendelen (kies in rechtermuismenu
voor 'Vergrendelen'), een annotatie op
te vullen met een in te stellen kleur (kies
in het rechtermuismenu voor 'Gevuld')
en te verwijderen (kies in het
rechtermuismenu voor 'Verwijderen
annotatie'). Wanneer een annotatie is
vergrendeld, kan de annotatie niet meer
worden gewijzigd. Een vergrendelde
annotatie kan via het rechtermuismenu
weer worden ontgrendeld (selecteer de
annotatie, activeer rechtermuismenu en
kies voor 'Ontgrendelen').

9

Klik eventueel rechts op het
uitklappaneel Opmerkingen bij annotaties
om een opmerking aan een annotatie te
koppelen en indien gewenst het
inzageniveau van de annotatie aan te
passen.
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10

Selecteer in het overzicht de annotatie
waaraan u een opmerking wil toevoegen
en/of waarbij u het inzageniveau wil
wijzigen en klik op het icoon met het
potlood (rechtsboven het overzicht).

11

Opmerkingen: typ hier de gewenste
opmerking.

12

InzageNiveau: selecteer hier het
gewenste inzageniveau.

Het venster Wijzigen opmerkingen
verschijnt.

Bij het aanbrengen van een nieuwe
annotatie wordt het inzageniveau van
de annotatie gelijk gesteld aan het
inzageniveau dat als standaard bij het
toegepaste tekenitem is ingesteld.
Wanneer bij het toegepaste tekenitem
geen standaard inzageniveau is
ingesteld, wordt het inzageniveau
standaard ingesteld op de waarde
'Publiek lezen schrijven'. Ook in het
geval dat het standaard inzageniveau
van het toegepaste tekenitem op
'Specialisme lezen' of 'Specialisme lezen
schrijven' is ingesteld en aan het
document waar de annotatie op wordt
aangebracht geen specialisme is
verbonden, wordt het inzageniveau op
'Publiek lezen schrijven ingesteld'.
Houd rekening met het volgende:
 De annoteerder is de enige die het
inzageniveau van de annotatie kan
wijzigen.
 Wanneer annotaties worden
ingebrand, worden alleen annotaties
met het inzageniveau 'Publiek lezen
schrijven' en 'Publiek alleen lezen'
ingebrand.
 Als aan het bestand geen specialisme
is gekoppeld, zijn de inzageniveaus
'Specialisme lezen schrijven' en
'Specialisme alleen lezen' niet
beschikbaar.

13

Vink het selectievakje 'Inbranden
annotatie' (bovenin op het tabblad
Algemeen) aan indien de annotatie ook
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zichtbaar dient te zijn bij het inzien van
de afbeelding (standaard zijn annotaties
alleen zichtbaar via de functionaliteit
'Tekenen op afbeeldingen').
14

Klik op de knop [Opslaan en sluiten]
indien u de aangebrachte annotaties
wenst te bewaren.

U keert terug in het venster
Multimedia-overzicht patiënt.

6.7.3 Instructie: Multimediadocument vergelijken
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met de
multimediadocumenten die u wenst te
vergelijken.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.

3

Selecteer de te vergelijken
multimediadocumenten.

De geselecteerde multimediadocumenten krijgen een zwart vinkje.

4

Open het rechtermuismenu en kies voor
de optie 'Vergelijken'.

Het venster Vergelijken van
multimediadocumenten opent en de in
stap 3 geselecteerde
multimediadocumenten worden
getoond.

5

Klik nadat u de multimediadocumenten
heeft vergeleken op de knop [Sluiten].

U keert terug in het venster Multimediaoverzicht patiënt.

Indien u één categorie heeft gekozen,
kunt u nog verder selecteren op
subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'.

Alleen bestanden van het type 'Afbeelding' kunnen met elkaar worden vergeleken.
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6.7.4 Instructie: Multimediadocument roteren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met het
multimediadocument wat u wilt roteren.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.

3

Klik op het multimediadocument dat u
wenst te roteren.

Het betreffende multimediadocument
krijgt een vinkje.

4

Klik op de knop [Inzien] of [Wijzigen].

Het venster Document verschijnt en
toont het geselecteerde
multimediadocument.

Indien u één categorie heeft gekozen,
kunt u nog verder selecteren op
subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'.

Of de knop [Inzien] of [Wijzigen]
beschikbaar is, hangt af van de
ingestelde rechten op de betreffende
(sub)categorie.
In plaats van op [Inzien] of [Wijzigen] te
klikken, is het ook mogelijk om op het
multimediadocument te dubbelklikken
om het venster Document te openen.
5

Klik linksboven bij het rondje op het
aantal graden dat u de afbeelding wilt
roteren of open het rechtermuismenu
en kies het gewenste aantal graden.

De afbeelding wordt geroteerd.

6

Klik op de knop [Opslaan en sluiten] als
de rotatie bewaard dient te blijven
(alleen mogelijk bij wijzig-rechten) of op
[Annuleren] om de rotatie niet te
bewaren.

U keert terug in het venster
Multimedia-overzicht patiënt.
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6.7.5 Instructie: Multimediadocument verwijderen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met het
multimediadocument dat u wenst te
verwijderen.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.

3

Selecteer het te verwijderen
multimediadocument / de te
verwijderen multimediadocumenten.

Een geselecteerde thumbnail wordt
getoond met een zwart vinkje en een
gekleurd kader, een geselecteerde regel
wordt getoond met een aangevinkt
selectievakje voor de regel.

4

Klik op de knop [Verwijderen] of op de
optie 'Verwijderen' in het
rechtermuismenu.

Een pop-upvenster verschijnt met de
vraag of u het document op vervallen
wilt zetten.

Indien u één categorie heeft gekozen,
kunt u nog verder selecteren op
subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'.

Het is alleen mogelijk
multimediadocumenten te verwijderen
wanneer u wijzig-rechten heeft.
5

Klik op [Ja].

Het document is op vervallen gezet.

6.7.6 Instructie: Memo toevoegen aan multimediadocument
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met het
multimediadocument waaraan u een
memo wilt toevoegen.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.
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kunt u nog verder selecteren op
subcategorie via het filterveld
'Subcategorie'
3

Klik op het multimediadocument
waaraan u een memo wenst toe te
voegen.

Het betreffende multimediadocument
krijgt een zwart vinkje en de focus (een
gekleurd kader).
Het is alleen mogelijk memo's toe te
voegen wanneer u wijzig-rechten heeft
op de betreffende (sub)categorie.

4

Klik op de knop [Wijzigen].

Het venster Document verschijnt en
toont het geselecteerde
multimediadocument.
In plaats van op [Wijzigen] te klikken is
het ook mogelijk om op het
multimediadocument te dubbelklikken
om het venster Document te openen.

5

Open het uitklappaneel Document en
klik op het tabblad Memo.

Eventuele al bestaande memo's zijn
zichtbaar.

6

Typ de gewenste tekst in het witte deel
direct onder het tabblad en klik op de
knop [Opslaan en sluiten].

U keert terug in het venster Multimediaoverzicht patiënt en de memo is aan het
multimediadocument toegevoegd.

Als al een memo is toegevoegd, wordt op het tabblad Memo het icoon

getoond.

6.7.7 Instructie: Tag toevoegen aan multimediadocument
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD Dashboard' op de
snelkoppeling 'Multimedia'.

Het venster Multimedia-overzicht
patiënt opent.

2

Selecteer boven in het filterveld
'Categorie' de categorie met het
multimediadocument waaraan u een tag
wilt toevoegen.

De inhoud van de geselecteerde
categorie wordt getoond.
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subcategorie via het veld
'Subcategorie'.
3

Selecteer het multimediadocument
waaraan u een tag wenst toe te voegen
en klik op de knop [Wijzigen].

Het venster Document opent en toont
het geselecteerde
multimediadocument.
In plaats van op [Wijzigen] te klikken is
het ook mogelijk op het
multimediadocument te dubbelklikken
om het venster Document te openen.

4

Open het uitklappaneel Document en
klik op het tabblad Tags.

Bestaande tags zijn zichtbaar.

5

Klik op de knop [Toevoegen].

Het venster Toevoegen tag opent.

6

Dubbelklik in het veld 'Tag'.

Het venster Zoeken in lijst <lijstnaam>
verschijnt.

7

Selecteer de gewenste tag en klik op de
knop [Kiezen en doorgaan].

Er verschijnt eventueel een (aantal)
bevestigingsvenster(s).

8

Klik op [Ja] indien bevestigingsvensters
verschijnen.

U keert terug in het venster Toevoegen
tag.

9

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

U keert terug in het venster Document.

10

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

U keert terug in het venster
Multimedia-overzicht patiënt.

6.8 Financieel
6.8.1 Instructie: Overzicht met subtrajecten van een patiënt inzien en gebruiken
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open het uitklapmenu 'Dossier' en klik
onder het kopje 'EPD dashboard' op de
snelkoppeling 'DBC's'.

Het venster Episodeoverzicht opent.

2

Er kan op deze manieren worden
gefilterd:
 De optie 'Mijn Specialisme'.

document-ID: CSID-193-2892 versie : 3.0

Aangevinkt worden alleen de

89

subtrajecten van het specialisme van de
gebruiker getoond. Uitgevinkt worden
ook subtrajecten van andere
specialismen getoond (wanneer
daarvoor rechten zijn toegekend).
 Het veld 'Einddatum vanaf'.

Hiermee wordt het overzicht gefilterd
op subtrajecten met een einddatum na
de in dit veld ingevoerde datum.
Openstaande subtrajecten worden ook
getoond.

 De optie 'Openstaand'.

Aangevinkt worden alleen openstaande
subtrajecten getoond. Uitgevinkt
worden zowel openstaande als
afgesloten subtrajecten getoond.

 Het veld 'Specialisme'.

Hiermee kan het overzicht worden
gefilterd op een bepaald specialisme.

 De optie 'Toon alle DBC's'.

Aangevinkt worden alle subtrajecten
van alle zorgtrajecten getoond in plaats
van alleen de subtrajecten van het
geselecteerde zorgtraject.

3

In het paneel Zorgtrajecten worden de
zorgtrajecten getoond. Selecteer het
gewenste zorgtraject.

In het paneel DBC's worden de
subtrajecten van het geselecteerde
zorgtraject getoond.

4

Selecteer het gewenste subtraject.

5

Klap het paneel Zorgactiviteiten open.

De zorgactiviteiten die bij het
geselecteerde subtraject zijn
geregistreerd, worden getoond.

6

Gebruik in het paneel Zorgactiviteiten
eventueel de filter 'Zorgklasse'.

Alleen de verrichtingen van
geselecteerde zorgklasse(s) worden
getoond.

7

Wanneer de rechten daarvoor zijn
toegekend, kunnen de subtrajecten
worden geselecteerd om deze te
wijzigen, verwijderen, af te sluiten of een
andere actie op uit te voeren. Lees
daarvoor de betreffende instructies.
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Het venster Episodeoverzicht kan ook kan worden opgeroepen vanuit het Voorblad van
het patiëntdossier. In het paneel DBC's kan daarvoor de knop
[Uitgebreid] worden
gebruikt.

6.8.2 Instructie: Machtiging bij een subtraject registreren
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer op
'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt. In het paneel
DBC's worden de subtrajecten van het
betreffende specialisme getoond.

2

Klik op het gewenste subtraject.

Het venster Wijzigen DBC opent (als het
subtraject al is gefactureerd of er geen
rechten zijn toegekend om subtrajecten
te wijzigen, wordt alleen een
inzagevenster getoond).

3

Vul de diagnose.

HiX controleert of er zorgactiviteiten
voor deze diagnose in de Limitatieve
Lijst Machtigingen staan. Zo ja, dan
opent een detailvenster met de vraag:
"Bent u van plan 1 van onderstaande
zorgactiviteiten uit te voeren?"

4

Selecteer de verrichting die u verwacht
uit te gaan voeren en klik op de knop
[Ja].

Het venster sluit en u keert terug naar
het venster Wijzigen DBC, waar nu:
 in het veld 'Zorgactiviteit' de
geselecteerde verwachte
zorgactiviteit is geplaatst;
 in het veld 'Verwacht zorgproduct'
het zorgproduct is geplaatst dat bij
de gekozen zorgactiviteit hoort;
 het veld 'Aanspraak ZVW' is
ingevuld;
 naast het veld 'Aanspraak ZVW' het
selectievakje 'Betreft aanvullende
verzekering' beschikbaar is
geworden;
 onderaan de knop [Machtiging]
beschikbaar is geworden.

5

Klik op de knop [Machtiging].

Wanneer de koppeling met het
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machtigingenportaal van Vecozo binnen
HiX is aangeschaft, wordt direct het
machtigingenportaal aangeroepen. De
patiëntgegevens en de diagnose en
verwachte zorgactiviteit worden
automatisch vanuit het geregistreerde
subtraject in het portaal ingevoerd,
waardoor direct het juiste
aanvraagformulier wordt geopend.
6

Vul de gewenste informatie in het
aanvraagformulier in, ga akkoord en
dien de machtiging in.

De machtiging is ingediend. Wanneer er
informatie terugkomt van het portaal
over goed- of afkeuring, kan deze
automatisch worden bijgewerkt (bij
beschikking over de COMEZ) of
handmatig worden geraadpleegd met
de functionaliteit Vecozo raadplegen.
Er wordt teruggekeerd naar het venster
Wijzigen DBC.

7

Klik op de knop [Opslaan en sluiten].

Het subtraject wordt opgeslagen.

Wanneer bij het patiëntdossier de diagnose wordt geregistreerd (zie paragraaf 3.2.13),
dan kan ook de trajectregistratie worden opgeroepen. Daarbij geldt ook dat het
detailvenster kan verschijnen wanneer een diagnose is geregistreerd die voorkomt in de
Limitatieve Lijst machtigingen.

6.8.3 Instructie: Subtraject afsluiten
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer
op 'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel DBC's en klik op de knop
[Uitgebreid] .

Het venster Episodeoverzicht opent. In
het paneel Zorgtrajecten worden de
zorgtrajecten getoond.

3

Selecteer het gewenste zorgtraject.

In het paneel DBC's worden de
subtrajecten van het geselecteerde
zorgtraject getoond.
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4

Selecteer het subtraject dat moet
worden afgesloten en klik onderin op de
knop [DBC Afsluiten].

Als de typering van het subtraject
volledig is, verschijnt het venster
Afsluiten DBC. Ga verder met stap 8.
Als de typering van de DBC nog niet
volledig of correct is, verschijnt een
melding, gevolgd door de vraag: "Wilt u
de DBC wijzigen?" Ga verder met stap 5.

5

Klik op de knop [Ja].

Het venster Wijzigen DBC verschijnt.
Wijzig de DBC, zodat de typering
volledig en correct is (zie ook de
instructie 'DBC Wijzigen').

6

Klik op de knop [OK].

Als de typering nu volledig en correct is,
verschijnt het venster Afsluiten DBC.

7

Het venster Afsluiten DBC toont de
einddatum, afsluitregel, afsluitcode en
(indien van toepassing) de beslisboom.

Als het afgeleide zorgproduct anders is
dan het geregistreerde verwachte
zorgproduct, dan wordt dit aangegeven
in het paneel Verwacht zorgproduct.
Als het afgeleide zorgproduct klopt, kan
dit worden overgenomen bij het
verwachte zorgproduct.

Controleer de gegevens.

8

Klik op de knop [<<] als het afgeleide
zorgproduct moet worden
overgenomen bij de registratie van het
verwachte zorgproduct in het subtraject.

Het afgeleide zorgproduct wordt
overgenomen bij de registratie van het
verwachte zorgproduct.

9

Klik op de knop [OK] om het subtraject
af te sluiten.

Het subtraject wordt opgeslagen en
afgesloten. Als er geen vervolgtraject
wordt aangemaakt, verschijnt het
venster Episodeoverzicht weer.
Als wel een vervolgtraject wordt
geopend, opent het venster Wijzigen
DBC met daarin dezelfde typering
voorgevuld als bij het afgesloten
subtraject.

10

Wijzig eventueel de gegevens van het
vervolgtraject en klik op de knop [OK].

Het vervolgtraject wordt opgeslagen. In
het venster Episodeoverzicht wordt het
afgesloten subtraject met de einddatum
getoond (bij selectie van het juiste
zorgtraject). Als er een vervolgtraject is
aangemaakt, wordt deze ook getoond.
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6.8.4 Instructie: Beslisboom openen voor een zorgproduct met patiënt
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Klik linksboven in de patiëntcontainer op
'Voorblad' (als dit venster nog niet is
geopend).

Het Voorblad toont diverse belangrijke
gegevens van de patiënt.

2

Beweeg de muisaanwijzer in de titelbalk
van het paneel DBC's en klik op het
loep-icoon , of gebruik de optie
'Uitgebreid' in het rechtermuismenu.

Het venster Episodeoverzicht wordt
geopend.

3

Selecteer het gewenste zorgtraject.

In het paneel DBC's worden de
bijbehorende subtrajecten getoond.

4

Selecteer het gewenste subtraject.

5

Klik op het pijltje in de knop [Valideren
DBC] en kies voor 'Afleiden'.

6

Raadpleeg de gewenste informatie op
de tabbladen:

Het venster Beslisboom wordt geopend
met daarin de afleiding van het
geselecteerde subtraject.

 Selecteer een beslisregel
(weergegeven met een ruit) in de
beslisboom of topboom.

Op het tabblad Beslisboominfo worden
de attributen en attribuutwaarden
getoond.

 Selecteer het zorgproduct of
uitvalproduct (de rechthoek) in de
beslisboom.

Op het tabblad Zorgproductinfo wordt
informatie over het zorgproduct
getoond.

 Klik op het tabblad Subtrajectinfo.

De informatie over het subtraject en de
geregistreerde zorgactiviteiten is te
raadplegen.

7

Vergelijk (indien gewenst) het afgeleide
zorgproduct met het verwachte
zorgproduct of het door de landelijke
Grouper afgeleide zorgproduct. Open
daarvoor het tabblad Zorgproductinfo en
klik op de optie 'Product vergelijken' bij
het gewenste zorgproduct.

In de beslisboom wordt de afleiding van
de zorgproducten getoond.

8

Vergelijk (indien gewenst) het afgeleide

In de beslisboom wordt de afleiding van
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9

zorgproduct met een te selecteren
zorgproduct uit dezelfde groep.
Open daarvoor het tabblad
Zorgproductinfo en klik op de knop met
de verrekijker naast het kopje Vergelijk
zp (beweeg de muis over de drie
puntjes). Selecteer een zorgproduct en
klik op [Kiezen en doorgaan].

de zorgproducten getoond.

Klik om af te sluiten onderin op de knop
[Sluiten].

Het venster Beslisboom wordt gesloten.

6.8.5 Instructie: Beslisboom openen voor een zorgproduct zonder patiënt
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Ga naar Menu ► DBC Grouper ►
Beslisboom.

Het overzicht Beslisboom wordt
geopend.

2

Klik onderin op de knop [Zorgproduct].

Het venster Grouper zorgproducten
overzicht wordt geopend.

3

Zoek en selecteer het gewenste
zorgproduct. Klik op de knop [Kiezen en
doorgaan].

Het venster Beslisboom wordt geopend
met daarin de afleiding van het
geselecteerde zorgproduct.

4

Raadpleeg de gewenste informatie op
de tabbladen:

5

 Selecteer een beslisregel
(weergegeven met een ruit) in de
beslisboom of topboom.

Op het tabblad Beslisboominfo worden
de attributen en attribuutwaarden
getoond.

 Selecteer het zorgproduct of
uitvalproduct (de rechthoek) in de
beslisboom.

Op het tabblad Zorgproductinfo wordt
informatie over het zorgproduct
getoond.

Klik om af te sluiten onderin op de knop
[Sluiten].

Het venster Beslisboom wordt gesloten.
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6.8.6 Instructie: Virtuele afleiding van een zorgproduct openen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Open de beslisboom voor een
subtraject van een patiënt of voor een
zorgproduct (zoals beschreven in de
bovenstaande instructies).

Het overzicht Beslisboom wordt
geopend.

2

Klik op de knop [DOT Analyse].

Het venster DOT Analyse wordt
geopend waarin de gegevens uit de
beslisboom worden overgenomen.

3

Verander indien gewenst de DBCtypering.

Eventueel kan het veld 'Verwacht
zorgproduct' worden gewijzigd naar
aanleiding van de gewijzigde typering.

4

Registreer virtuele zorgactiviteiten door
deze rechts van het tabblad
Zorgactiviteiten tabel naar links te
slepen naar het paneel Zorgactiviteiten.

De registreerde virtuele zorgactiviteiten
kunnen eventueel het veld 'Afgeleid
zorgproduct' wijzigen. (De zorgactiviteiten worden NIET daadwerkelijk
bij een patiënt geregistreerd).

5

Verander het aantal van een virtuele
zorgactiviteit door deze te selecteren en
de knoppen [Ophogen] of [Verlagen] te
gebruiken.

Eventueel kan het veld 'Afgeleid
zorgproduct' wijzigen naar aanleiding
van de gewijzigde typering.

6

Vergelijk het verwachte en afgeleide
zorgproduct met elkaar:
 Selecteer een gewenst 'Verwacht
zorgproduct' indien dit er nog niet
staat.

Het tabblad Beslispad verwacht
zorgproduct is beschikbaar.

 Open het tabblad Beslispad verwacht
zorgproduct.
 Vink de optie 'Filter op relevantie'
aan.
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 Selecteer een regel waarin de
kolommen 'Waar (verwacht)' en
'Waar (afgeleid) van elkaar
verschillen.

In het onderste paneel wordt getoond
door welke attribuutwaarden de
beslisregel 'waar' of 'onwaar' kan zijn.

 Pas op basis van deze
attribuutwaarden de gegevens naar
wens aan.
Bijvoorbeeld: is het afgeleide
zorgproduct bijvoorbeeld 'Onwaar'
en worden in het onderste paneel
zorgactiviteiten getoond, dan is de
beslisregel 'Waar' te maken door een
zorgactiviteit uit het paneel virtueel
toe te voegen.

Op basis van wijzigingen worden het
afgeleide zorgproduct en de regels is
het paneel direct bijgewerkt.

 Handel op deze manier alle regels af
waarin de waarde in de kolom 'Waar
(verwacht)' verschilt van 'Waar
(afgeleid)'.

Wanneer afgeleid en verwacht
zorgproduct gelijk zijn, is in te zien
welke typering en zorgactiviteiten
moeten zijn geregistreerd om tot
afleiding van het zorgproduct te komen.

7

Sla eventueel de gegevens op met de
knop [Exporteren Grouper bericht] (die
alleen beschikbaar is als de DBCtypering compleet is volgens de
Grouper HL-7 specificaties).

De afleiding is opgeslagen in een XMLbestand. Hierdoor kan de afleiding een
andere keer weer in DOT Analyse
worden opgeroepen met de knop
[Importeren Grouper bericht]. Ook kan
het opgeslagen bestand worden
geïmporteerd in de
Zorgproductapplicatie van de NZa.

8

Klik op de knop [Sluiten].

Het venster sluit en er wordt
teruggekeerd naar de beslisboom.

6.8.7 Instructie: Overzicht van subtrajecten samenstellen
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Ga naar Menu ► Episode ► DBCoverzicht.

Het venster Overzicht DBC's verschijnt.

2

Maak een filter met gebruik van de
invoervelden en selectievakjes. Klik op
de knop [Overzicht].

Alleen subtrajecten die voldoen aan de
selectiecriteria worden getoond. Merk
op dat de selectiecriteria blijven staan;
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deze kunnen weer worden aangepast
voor een nieuw overzicht.
3

Vanuit dit overzicht kunnen
subtrajecten worden ingezien of
gewijzigd. Een gefactureerd subtraject
kan met de knop [Inzien] worden
ingezien. Om een subtraject te wijzigen,
klik op de regel en klik op [Wijzigen].

De regel wordt gemarkeerd en na het
klikken op [Wijzigen] verschijnt het
venster Wijzigen DBC (als hiervoor de
benodigde rechten zijn toegekend).

4

Wijzig naar wens het subtraject en klik
op [Opslaan en sluiten].

De wijzigingen worden opgeslagen en
het Overzicht DBC's wordt ververst. De
wijzigingen zijn zichtbaar in het
overzicht (als de bijbehorende kolom
aanwezig is).

5

Dubbelklik op een subtraject om het
venster Episodeoverzicht te openen,
zodat ook het zorgtraject, eventuele
eerdere subtrajecten of vervolgtrajecten
en de bijbehorende zorgactiviteiten te
zien zijn.

Het venster Episodeoverzicht wordt
geopend met daarin de subtrajecten
binnen hetzelfde zorgtraject van de
patiënt. Alleen de trajecten van het
eigen specialisme zijn zichtbaar.

6

In dit venster kunnen subtrajecten
worden toegevoegd, gewijzigd en
afgesloten. Klik op [Sluiten].

Het venster Episodeoverzicht wordt
gesloten en het DBC-overzicht wordt
weer zichtbaar.

7

Naar wens kunnen nieuwe overzichten
worden gegenereerd. Vul de
selectiecriteria met andere waarden en
klik weer op de knop [Overzicht]. Klik
om af te sluiten onderin op [Sluiten].

Het venster Overzicht DBC's wordt
gesloten.

6.8.8 Instructie: Subtraject zoeken op basis van DBC-nummer
Uit te voeren handeling

Resultaat van uitgevoerde handeling

1

Ga naar Menu ► Episode ► DBCoverzicht.

Het venster Overzicht DBC's verschijnt.

2

Vul het DBC-nummer in het veld 'DBCnummer' in.

3

Klik op de knop [Overzicht].
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DBC wordt getoond.
4

Vanuit dit overzicht kan het subtraject
direct worden ingezien of gewijzigd.
Een gefactureerd subtraject kan met de
knop [Inzien] worden ingezien. Om een
subtraject te wijzigen, klik de regel aan
en klik op [Wijzigen].

De regel wordt gemarkeerd en na het
klikken op [Wijzigen] verschijnt het
venster Wijzigen DBC (als hiervoor de
benodigde rechten zijn toegekend).

5

Wijzig naar wens het subtraject en klik
op [OK].

De wijzigingen worden opgeslagen en
het Overzicht DBC's wordt ververst. De
wijzigingen zijn zichtbaar in het
overzicht.

6

Dubbelklik op het subtraject om het
venster Episodeoverzicht te openen,
zodat ook het zorgtraject, eventuele
eerdere subtrajecten of vervolgtrajecten
en de bijbehorende zorgactiviteiten te
zien zijn.

Het venster Episodeoverzicht wordt
geopend met daarin alle subtrajecten
binnen hetzelfde zorgtraject van de
patiënt. Alleen de trajecten van het
eigen specialisme zijn zichtbaar.

7

In dit venster kunnen subtrajecten
worden toegevoegd, gewijzigd en
afgesloten zoals verder beschreven
staat in eerdere instructies. Klik op
[Sluiten].

Het venster Episodeoverzicht wordt
gesloten en het DBC-overzicht wordt
weer zichtbaar.

8

Klik nogmaals op de knop [Sluiten].

Het venster Overzicht DBC's wordt
gesloten.
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