Protocollen in Medicom
Inhoudelijke toelichting
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Hoofdstuk 1 | Protocollen module in Medicom
In Medicom kunt u gebruik maken van de protocollen module. In de Classic protocollen
module is een rijke set aan zorgprotocollen opgenomen die voldoen aan de landelijke
standaarden. Er zijn zorggroepen met een eigen set aan zorg ondersteunende
protocollen, de maatwerkprotocollen. Deze maatwerkprotocollen komen vanuit Health
Base en zijn opgenomen in de module. U gebruikt een protocol om te komen tot een
gestructureerde, efficiënte en veilige uitvoering en registratie van zorgverlening in uw
praktijk.

Hoofdstuk 2 | Waarom maakt u gebruik van de
protocollen?
De Kwaliteitswet voor Zorginstellingen verplicht zorginstellingen te waarborgen dat er
verantwoord en zorgvuldig gehandeld wordt. Een protocol vormt vaak een geschikt
uitgangspunt om dit te bereiken.
In de protocollen module kunnen de essentiële gegevens van het zorgproces vastgelegd
worden en gebruikt worden door iedereen in de praktijk. De protocollen zijn hierin
ondersteunend op verschillende fases in het zorgproces.
Een protocol kunt u zien als een categorisch overzicht van alle metingen die gedaan
moeten worden en de vragen die gesteld moeten worden en het registreren hiervan. Het
doel van een protocol is om dit zo efficiënt mogelijk en op de meest overzichtelijke
manier in te richten.
Tijdens het gesprek met de patiënt is een protocol een instrument om op een eenvoudige
wijze te zien of alles vastgelegd is, of dat er nog extra stappen doorlopen moeten worden
voor een compleet beeld.
Omdat het protocol bijdraagt aan het vormen van het complete (ziekte)beeld ontstaat er
structuur en daarbij de ruimte om de zorg te beleggen bij de juiste personen.

Hoofdstuk 3 | Verschillende groepen protocollen
1. Zorg ondersteunend
Denk aan chronische aandoeningen DM2/CVRM, astma/COPD (met name gebruikt door
de POH-er)
2. Registratie protocollen
O.a. meetwaarden eigen praktijk. Handige set die de doktersassistente kan invullen
tijdens de metingen die ze uitvoert bij de patiënt. Een voorbeeld hiervan is protocol
Wondzorg, hierin kan de huisarts onder andere de inschatting van de wond en het
behandelplan registreren.
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3. Score/vragenlijst
O.a. TraZag/MMSE bij ouderenzorg maar ook ACQ/CCQ die ondersteuning kunnen bieden
bij de astma en COPD zorg. In de nieuwe module worden deze scores automatisch
berekend (met name door POH-er gebruikt).
4. Beslis ondersteunende protocollen
O.a. fractuurpreventie (huisarts) en pil vergeten (voor assistente/huisarts). Deze
protocollen geven door middel van antwoorden op eenvoudige vragen een
conclusie/advies.
5. Checklist o.a inhalatiechecklists
Die gebruikt kunnen worden voor voorlichting (wordt gebruikt door POH-er)

Hoofdstuk 4 | Meer informatie?
Wilt u meer informatie over een protocol of over de mogelijkheden voor
maatwerkprotocollen? Dan kunt u direct contact opnemen met Health Base. Telefonisch;
030 740 03 60 of per mail; info@healthbase.nl.
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