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A. ADEPD registreren
Er wordt ADEPD geregistreerd door alle huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners (PA, POH-S,
POH GGZ). Zie voor NHG richtlijn de onderstaande link.
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved
=0CCIQFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.nhg.org%2Fdownloads%2Frichtlijn-adequatedossiervorming-met-het-epd-pdf&ei=64wRVf-jMYnvaLmwgNAM&usg=AFQjCNGc76Ds7tSb4UpLolEGErxjspRbQ&bvm=bv.89184060,d.d2
B. Algemeen vaststaande dashboardcodes

Dit zijn ICPC codes waarover is afgesproken dat zij een andere betekenis hebben. Ze worden gebruikt
als instrument binnen de huisartsenteams om de samenwerking in complexe situaties veiliger en
doelmatiger en prettiger voor de patiënt te maken. Deze keuze is met NHG afgestemd. De behoefte
t.a.v. de toepassing wordt door hen herkend en er nog geen andere oplossing.
Er staat bij welke medewerkers de tekst kunnen opstellen. Als er onderling andere afspraken worden
gemaakt binnen de praktijk kan dat ook. Voorop staat dat er transparant en zorgvuldig wordt
gewerkt.
Z28

Zorgproces
Door: allen
Decursus. Alle zaken die met het zorgproces te maken hebben worden hier genoteerd. Dit
zijn alle zaken rondom ‘care’ meestal door de assistentes of verpleegkundigen gedaan. Denk
aan afstemming met thuiszorg organisatie, verpleegkundige, verzorgende, buurtteam,
aanvraag scootmobiel, maar ook notities rond in- en uitschrijving , afspraken met de
apotheek.

Z10

Zorgkaart (Medicom)
Memo (Promedico, let op: ook eenmalig ICPC Z10 aanmaken)
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Door: allen
Korte opsomming van actuele informatie. Zaken die onder zorgkaart of memo worden
genoteerd: geactualiseerde namen (instelling) en contactgegevens van betrokken
hulpverleners en mantelzorgers.
A99

Historie (medisch relevante gebeurtenissen uit VG van de patiënt)
Door: huisarts
Hieronder valt ook de informatie uit een uitgebreid dossieronderzoek wat gedaan kan
worden in het kader van krachtige basiszorg.

A20

NRNB/ euthanasie / levenseinde
Door: (eigen) huisarts
Alle wensen, gesprekken en afspraken rond levenseinde.

X37

Uitstrijkje BVO
Door: huisarts, assistentes
Gebruikt bij uitstrijkje/BVO

C. Ouderenzorg dashboardcodes
1.Registreren ouderenzorg
Door: ouderenverpleegkundige volgens afspraken stadsmaatschap Utrecht(zie lijst stadsmaatschap) .
P05
Ouderenzorg
Bij proactieve opsporing van ouderen middels project ouderenzorg wordt P05
gecodeerd bij niet kwetsbare ouderen en Z29.3 bij wel kwetsbare ouderen.
Z28

Zorgproces
Zie beschrijving bij B. Algemeen vaststaande dashboardcodes

Z10

Zorgkaart of memo
Zie beschrijving bij B. Algemeen vaststaande dashboardcodes

D. Buurtteam
1.Registratie van de betrokkenheid van het buurtteam
Door: allen
Code: geen
Om de betrokkenheid van het buurtteam met een screeningsinstrument te kunnen achterhalen
wordt het HIS uitgespoeld op de ‘vrije tekst’ buurtteam. Dit houdt in dat het tenminste 1x niet
afgekort in het HIS moet staan.
o Buurtteam betrokken? Hanteer de journaal tekst: buurtteam
2

o Buurtteam jeugd betrokken? Hanteer de journaal tekst buurtteam
Daarnaast kun je naam en telefoonnummer kwijt in de zorgkaart of memo, en decursus van het
buurtteam noteren bij een specifieke ICPC of het zorgproces. Dit mag daarna wel afgekort worden.

E. Krachtige basiszorg dasboardcode en registratie
A69.02 Integrale complexe zorg
Door: de eigen huisarts
Deze ICPC code wordt gebruikt ter signalering van risico op over- of onderbehandeling door
complexiteit en om een aanwijzing te geven ten aanzien van bejegening of aanpak. Dit
gebeurt aan de hand van de SOEP-methode, waarbij de P-regel een richtsnoer geeft aan
collega’s hoe te handelen. Het moet zo genoteerd worden dat de betrokken patiënt zelf ook
kan meelezen, dus objectief genoteerd, voorkom (ver)oordelen (=open scherm methode).
Voorbeeld:
S: (vermoeden)laag IQ
O: in de communicatie komt meneer beter over dan hij in de dagelijkse
uitvoering voor elkaar krijgt
E: meneer wordt snel overvraagd
P: uitleg met korte zinnen en moeilijke woorden vermijden. Check of meneer
het ook begrijpt.

Z29.03

Decursus integrale zorg
Decursus die niet onder een ziekte-episode kan worden geschaard en die betrekking
heeft op integrale complexe zorg.
Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld: een drie-gesprek, een 4D-gesprek,
dossieronderzoek bij een complexe nieuwe patiënt, of een MDO SOLK. Het ingevulde
4D-formulier (ingescand ) en het cijfer voor gezondheid (in de O-regel als labcode)
kunnen hier worden toegevoegd.

1.Registreren van het cijfer voor gezondheid van de patiënt (numeric rating scale van 1-10)
Door: Krachtige basiszorg team
Labcode: CGEZAA
cijfer voor de eigen gezondheid nu
Dit cijfer kan worden gevraagd in een 4D-gesprek. Het (rapport)cijfer voor de ervaren gezondheid
kan een aanknopingspunt geven in het gesprek, waarbij de patiënt kan worden uitgenodigd om na te
gaan wat ervoor nodig is om dit cijfer een punt omhoog te laten gaan. Dit levert materiaal op voor
een verkennend gesprek aan de hand van de 4 domeinen. Zie verder handleiding 4D-model.
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Tot slot:
Wanneer een verwijsbrief wordt geschreven, gebruikt wordt gemaakt van LSP of een patiënt uitgeschreven wordt is
het de verantwoordelijkheid van de huisarts dat er een goed opgeschoond medisch dossier wordt overgedragen.
De inhoud die valt onder het algemene dashboard wordt ingezet als een instrument in de samenwerking binnen het
huisartsenteam met bijbehorende werkafspraken en zorgvuldigheid. Wanneer de medische informatie wordt gedeeld
of overgedragen horen deze gegevens daar in beginsel niet bij, tenzij de partij waaraan wordt overgedragen dezelfde
werkwijze hanteert. Zorgvuldig omgaan met deze informatie is een voorwaarde voor het gebruik.
Handreiking: maak gebruik van de privacy-knop in het HIS (dan gaat tekst niet mee met de verwijsbrief) en ga na of
het nodig is om A69.02 en Z28/Z10 informatie vòòr uitschrijving te verwijderen.
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