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Statusoverzicht

Statusoverzicht

•Diagnosen

•Verrichtingen

•Opnamen

•Medicatie

•Patiëntgebonden 
notities



Anamnese

Anamnese

Aanvullende anamnesevragen en mogelijkheid tot 
bewerken van consultgegevens



Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek waarin meer 
mogelijkheden tot beschrijving en bewerking van 
situatie

Lichamelijk onderzoek waarin ruime 
mogelijkheden tot verslag en bewerking van 
gegevens. Samenvatting wordt automatisch 
gegenereerd.



Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek waarin standaard of per consult 
bepaald onderzoek kan worden gegenereerd en  
opgeslagen. 

Hier kunnen ook de uitslagen van ECG, ECHO, Lab en 
overig onderzoek worden ingevoerd.



Beheer: onderzoek

Instellingen/onderzoek, hier kan worden gekozen  
welke “set” bij elke patiënt moet worden bepaald 
en wat niet. Tevens is hier een optie welke 
functionaris wel of niet iets kan aanvragen (arts-
verpleegkundige), dit is gekoppeld aan de 
inlognaam en gebruikersgroep.



Geparametriseerde opslag

Mogelijkheden tot geparametriseerde opslag van 
gegevens zoals echo en ECG



Behandelplan

Behandelplan waarin op consultdatum 
verwijsreden en afspraken worden weergegeven. 
Hier zijn ook de  medicatie-algoritmen en het 
CMIS protocol zichtbaar.



Medicatie-algoritmes

Medicatieschema Tritace



Behandeling

Behandeling waar zichtbaar is wat er op welke 
datum aan behandeling is gedaan. Hier kunnen 
ook de protocollen die zijn opgenomen en 
afgesproken in het behandelplan worden 
toegepast. 



Deel behandeling: CMIS

Behandeling: stap 1 van het 
CMIS protocol



Correspondentie
Correspondentie-module waar brieven kunnen 
worden samengesteld uit de verzamelde 
consultgegevens. In de beheersmodule kunnen 
vooraf de sjablonen worden gemaakt en kan 
worden aangegeven welke informatie wel of niet 
in de brief moet worden opgenomen. 



Beheer: correspondentie

Beheermodule waar onder correspondentie 
sjablonen kunnen worden gemaakt. Met deze 
optie kan op eenvoudige wijze een brief worden 
samengesteld. 



Beheer: correspondentie

Met een aantal muisklikken en slepen kan hier 
worden aangegeven welke informatie naar wie 
moet worden geschreven. Hier is ook de 
mogelijkheid om aan te geven dat er in de brief 
nog vrije tekst blokken moeten worden 
opgenomen.



Persoonlijke gegevens, waarbij tevens iedereen 
die een rol speelt in de behandeling van de patiënt 
kan worden opgenomen. Uiteraard kunnen hier 
ook de gegevens worden gewijzigd die middels de 
ZIS-koppeling zijn binnengehaald.

Persoonlijke gegevens


