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Aanmaken van meetwaardenscherm in Promedico asp, zoals minimaal gewenst door de ZEL.
Kies voor ONDERHOUD-MEETWAARDEN
Kies het voorgeprogrammeerde onderzoek “diabetes controle 1 jaar
(NMP)” Door hierop te “klikken” kom je in een nieuw scherm

Door links onder te klikken op “kopiëren naar eigen praktijk” heb je een onderzoek met meetwaarden die je zelf kunt aanvullen of verwijderen.
Geef nu dit eigen onderzoek ook een eigen naam in het vak:omschrijving.
bijv:diabetes controle ZEL.
De volgende stap is zinvol, maar niet noodzakelijk, om dit onderzoek alleen zichtbaar te maken bij patienten waar een ICPC T90.1 of T90.2 is ingevoerd bij het betreffende deelcontact. Je zet deze stap door onderin het
scherm op “ICPC invoegen” te klikken en vervolgens te kiezen voor T90.1
en T90.2.
De volgende stap is links boven klikken op “Bepalingen” en je komt dan in
het volgende scherm

Hier staat de regel “Diabetes Controle i jaar (NMP)”. Ga hier met de cursor
opstaan en klik erop. Nu opent het volgende scherm
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In dit scherm zijn meetwaarden toe te voegen en te verwijderen. Een deel
van de hier opgenomen meetwaarden worden in ieder geval voorlopig
door de ZEL niet gebruikt en kunnen dus gewist worden door op het vuilnisbakje te klikken. Andere waarden die wel gebruikt worden staan er niet
in. Via “uitslag toevoegen” kunnen nieuwe waarden worden toegevoegd. Let
wel: in het vorige scherm bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor “Aanvraag toevoegen” maar die optie moet niet gekozen worden! Een groot aantal meetwaarden kan/moet worden verwijderd zodat alleen een beperkte
lijst overblijft (Dit wordt sterk aanbevolen omdat er anders relatief veel
tijd naar het invullen van de computer gaat zonder duidelijke meerwaarde). Deze is vervolgens voor de 3 maands en 1 jaarscontroles te gebruiken waarbij bij de 3 maandscontroles niet alle items ingevuld hoeven te
worden. De meetwaarden die in ieder geval behouden moeten worden
zijn, waarbij de dikgedrukte zelf moeten worden toegevoegd:
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hoofdbehandelaar (Dm2)-DMHB
aard van het consult-DMAC
reden geen geregelde zorg-DMRZ
gewicht-GEW,
lengte-LNGP,
QI-QUET,
syst bloeddruk-RRSY
diast bloeddruk-RRDI
roken-ROOK
glucose nuchter-GLUC
glycohemoglobine (HbA1c)-GLHB
HbA1c (glycohemoglobine) IFCC-HBAC
chol-CHOL
HDL chol-HDL
LDL chol-LDL
ratio-CHHD
trigl-TRIG
kreat-KREA
kreatinine klaring volgens Cockcroft-KREA
alb/kreat ratio in urine-ALBK
datum laatste fundoscopie-DAFU
doorbloeding linker voet-DBLO-LV LI
doorbloeding rechter voet-DBLO-LV RE
monofilament linker voet-MOFV-NS LI
monofilament rechter voet-MOFV-NS RE
inspectie linker voet-INSP-LV LI
inspectie rechter voet-INSPLV RE
risico voetulcera-RIVU-SQ

Om ervoor te zorgen dat je journaal leesbaar blijft is het mijns inziens niet
handig om de meetwaarden in het journaal te tonen. Om dit te bewerkstelligen moet je elke meetwaarde afzonderlijk aanklikken en bewerken.
Je kunt dan voor de optie nee kiezen zodat er niets in het journaal verschijnt. Ook kun je de geldigheidsduur van de meetwaarde aangeven. Is
niet zo relevant maar zou minimaal 730 dagen moeten zijn.

