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Kies voor ONDERHOUD-MEETWAARDEN .
Er zijn nu twee mogelijkheden.
 Uitgaan van een bestaand onderzoek en dit kopiëren zoals eerder beschreven voor
het diabetesonderzoek
 Beginnen met een nieuw onderzoek zoals hieronder wordt beschreven.
Vervolgens links onder voor Nieuw onderzoek
In een nieuw scherm komt een lege balk waarin je een naam voor dat nieuwe onderzoek
moet kiezen, bijv. ZEL COPD (In asp heet het dus onderzoek, andere termen die voor
hetzelfde gebruikt worden zijn: protocol, cluster, monitoringsformulier)

Vervolgens klik je op Verder en kom je in het volgende scherm

Hier is automatisch links het tabblad Bepalingen geactiveerd.
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Vervolgens kies je onderin voor nieuwe sectie en kom je in het volgende scherm. (Later kan
er een 2e sectie worden aangemaakt voor de CCQ meetwaarden)

Je moet opnieuw een naam ingeven (mag dezelfde zijn ZEL COPD).
Volgende stap is uitslag toevoegen via de knop rechtsonder
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Volgende stap is klikken op het vergrootglas waarna je weer in een nieuw scherm komt.

Nu kun je bij memo de memo code invoeren van de verschillende meetwaarden die de ZEL
heeft gekozen. Zie bijlage (Dit is het minimum. Je kan ervoor kiezen om meer meetwaarden
toe te voegen.)
Het voorbeeld roken geeft dan het volgende scherm.
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Bij de journaaloptie kun je kiezen of deze meetwaarde wel of niet zichtbaar wordt in het
journaal. Als je voor nee kiest is deze wel in het uitslagen scherm te zien maar niet in het
journaal. Dit geeft mi een betere leesbaarheid van het journaal. Bij geldigheid is afgesproken
voorlopig 365 dagen in te vullen. Toelichting kun je leeg laten maar ook gebruiken voor
informatie voor de invuller.
Let op: Per meetwaarde moet je opslaan, soms is het invulscherm echter iets naar beneden
verschoven en zou je op de knop opslaan van het eronder liggende scherm kunnen klikken
waardoor in werkelijkheid niet je meetwaarde wordt opgeslagen.
Vervolgens nogmaals op opslaan voor het geheel.
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Bijlage: vereiste meetwaarden door de ZEL.
Om in Promedico de BMI op te slaan moeten lengte en gewicht worden ingevuld. Promedico
rekent de BMI uit. Hetzelfde geldt voor de CCQT. Promedico berekent deze na invullen van
alle vragen van de CCQ. He overzichtelijkst is deze vragen in een tweede scherm te plaatsen.
Dit kan door een 2e sectie aan te maken zoals beschreven op pag. 2.
De rode meetwaarden zijn de nieuwe z-scores.

ITEM

LABCODE

Behandeld door huisarts of specialist?
Reden geen geregelde zorg
Ziektelast volgens zorgstandaard COPD
CCQ bepaald
MRC bepaald
GOLD fase
Roken
Stop-roken-advies
Lichaamsbeweging volgens norm gezond bewegen

COHB-RZ
CORZ-RZ
ZLCP-RA
CCQT-RQ
MRCD-RQ
COER-RQ
ROOK-AQ
ADMI-AQ
NNGB-AQ

Nieuwe exacerbatie registreren op het moment dat
die zich voordoet¹
Lengte
Gewicht
BMI

COEX-RQ

FEV-1 pre-BD % van voorspeld
FVC pre-BD % van voorspeld
of -> FVC pre-BD in Z-score
FEV1/FVC pre-BD
of -> FEV1/FVC pre-BD in Z-score
FEV-1 met eigen medicatie % van voorspeld
FVC met eigen medicatie in Z-score
FEV1/FVC ratio met eigen medicatie Z-score
FEV-1 post-BD % van voorspeld
FVC post-BD % van voorspeld
of -> FVC post-BD in Z-score
FEV1/FVC ratio post-BD
of -> FEV1/FVC ratio post-BD in Z-score
FEV-1 reversibiliteit
Controle inhalatietechniek

FVPB-RL-MI
FCPB-RL-MP
FCPB-RL-MI
FRPB-RL-MI
FRPZ-RL-MI
FVEM-RL-MP
FCEM-RL-MI
FREZ-RL-MI
FVNB-RL-MI
FCNB-RL-MP
FCNB-RL-MI
FRNB-RL-MI
FRNZ-RL-MI
FVRV
ASIT-RQ

LNGP
GEW
QUET-AO
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ITEM
gem. score functionele beperk.COPD (CCQ)
gem. score mentale klacht/bep. COPD(CCQ)
gemiddelde symptoomscore COPD (CCQ)
gem. score alle klacht/beperk. COPD(CCQ)
hoe vaak kortademig in rust (CCQ1)
hoe vaak kortademig bij inspanning(CCQ2)
hoe vaak angst benauwdheidsaanval(CCQ3)
hoe vaak neerslachtig door ademh. (CCQ4)
hoe vaak gehoest (CCQ5)
hoe vaak slijm opgehoest (CCQ6)
beperkt bij zware activiteit (CCQ7)
beperkt bij matige activiteit (CCQ8)
beperkt bij ADL (CCQ9)
beperkt bij sociale activiteiten (CCQ10)

LABCODE
CCQM-RQ
CCQF-RQ
CCQS-RQ
CCQT-RQ
CCQ1-RQ
CCQ2-RQ
CCQ3-RQ
CCQ4-RQ
CCQ5-RQ
CCQ6-RQ
CCQ7-RQ
CCQ8-RQ
CCQ9-RQ
CCQX-RQ
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