Aanmaken van meetwaardenscherm COPD in Promedico asp, zoals
minimaal gewenst door de ZEL.
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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.

Vervolgens kies je onderin voor nieuwe sectie en kom je in het volgende
scherm.
(De knop aanvraag toevoegen biedt de mogelijkheid om bij dit onderzoek
ook een eigen labaanvraag formulier te ontwerpen. Zo kun je voor allerlei
onderzoeken probleemgeoriënteerde labformulieren maken. Helaas is
echter de volgorde van de bepalingen onlogisch en dus onoverzichtelijk.)

Je moet opnieuw een naam ingeven (mag dezelfde zijn ZEL COPD).
Volgende stap is uitslag toevoegen via de knop rechts onder

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.

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.
Voor de overzichtelijkheid in het district is er ook voor gekozen om de
onderstaande volgorde aan te houden.

Bijlage: gewenste meetwaarden
COAC
COER
ZLCP
COHB
CCQT
MRCD
ROOK
ADMI
COEX
LNGP
GEW
QUET
FRNB
FVPB
FVNB
FVRB
FCNB
ASIT
LIBW
CORZ

aard van het consult (COPD)
ernst/stadium COPD (GOLD classificatie)
Ziektelast volgens zorgstandaard COPD
hoofdbehandelaar COPD
kwaliteit van leven bepaald. Gemiddelde score
mate van dyspnoe (MRC-schaal)
roken
Stop-roken-advies
(datum)registratie nieuwe exacerbatie COPD
lengte patiënt
gewicht patiënt
Quetelet-index (BMI) patiënt
FEV1/FVC ratio post-BD
FEV1 vóór luchtwegverwijding % van voorspeld
FEV1 ná luchtwegverwijding % van voorspeld
FEV1 reversibiliteit
FVC post-BD % van voorspeld
inhalatietechniek
lichaamsbeweging
reden geen geregelde zorg (COPD)

NB. De gemiddelde score van de CCQ is te bepalen
met de COPD vragenlijst CCQ.

