Veelgestelde vragen COVID-19
protocol
Ik ben geen Medicom gebruiker, kan ik toch toegang krijgen tot de COVID-19
vragenlijst?
praktijken met één van de onderstaande HIS-en krijgen via NHGDoc toegang tot de
COVID-19 vragenlijst:
•

Bricks Huisarts

•

CGM HUISARTS

•

CGM WEBHIS ZORGDOSSIER

•

MicroHIS

•

OmniHis

•

Promedico-ASP

Ga naar de website van NHGDoc voor meer informatie

Moet ik de vragenlijst ook retrospectief invullen voor patiënten die vóór 15
april op consult zijn geweest?
Nee, u hoeft deze vragenlijst niet in te vullen voor patiënten die vóór 15 april bij u op
consult zijn geweest.

Moet ik de vragenlijst ook invullen voor eventuele gezinsleden van de patiënt?
Nee. Wij willen u vragen alleen de vragenlijst in te vullen voor de patiënt die bij u op
consult komt. Mochten er gezinsleden zijn die ook op consult komen, dan kunt u voor
deze patiënten ook de vragenlijst invullen.

Hoe vaak moet ik deze vragenlijst invullen?
Wij willen u vragen deze vragenlijst in de te vullen op het moment dat:
1. De patiënt bij u op consult komt (de eerste keer, maar ook de opeenvolgende keren
dat deze patiënt langskomt i.v.m. COVID-19)
2. Er een verandering plaatsvindt in de situatie van de patiënt. Voorbeelden van een
verandering kunnen zijn:
•

U ontvangt een positieve labuitslag

•

U ontvangt een ontslagbericht vanuit het ziekenhuis

•

U ontvangt een overlijdensbericht
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Waarom invullen?
Met het invullen van deze vragenlijst draagt u bij aan het in kaart brengen van de
COVID-19 epidimie in Nederland. De informatie wordt gebruikt om inzage te krijgen in
het landelijk verloop (van een verdenking op) COVID-19 en om patiënten met een
verhoogd risico op een ziekenhuisopname beter in beeld te krijgen. De gegevensbron
zal hiervoor anoniem beschikbaar worden gesteld aan het RIVM.

Is het invullen van de vragenlijst verplicht?
Nee, het invullen is niet verplicht. Het invullen van de vragenlijst heeft wel een groot
maatschappelijk belang. Hoe vollediger de data, des te beter kan het RIVM voorzien
worden van de benodigde informatie omtrent COVID-19.

Hoeveel tijd kost het invullen van deze vragenlijst?
Alle partners vonden het belangrijk om de huisarts minimaal te belasten; het
registreren in Medicom kost nog geen dertig seconden.

Mag mijn POH-er/ assistenten de vragenlijst invullen?
Ja, zolang alle informatie over de patiënt actueel en juist is, kan het formulier door
iedereen in de praktijk worden ingevuld.
Wat is het ZorgDomein-protocol? Is dit iets anders dan het COVID-19
protocol in Medicom?
Via ZorgDomein kunnen huisartsen sterfte aan en palliatieve zorg voor verdachte en
bewezen COVID-19 ziekte registreren. Deze registratie richt zich op de intensieve en
palliatieve zorg die huisartsen buiten het ziekenhuis leveren aan kwetsbare patiënten
en de sterfte daaraan. Het initiatief hiertoe komt van het Consortium
Huisartsgeneeskunde (de 8 universitaire vakgroepen huisartsgeneeskunde). Ook deze
gegevens komen beschikbaar voor het RIVM. Het COVID-19 protocol en het
ZorgDomein-protocol zijn dus 2 protocollen met 2 verschillende doelstellingen.
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