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CGM Huisarts
Het koppelen van 
afbeeldingen aan het 
patiëntendossier

Het is mogelijk om in CGM huisarts 
afbeeldingen direct te koppelen 
aan een dossier van een patiënt. 
Het handigst vind ik de koppeling 
aan het diagnostisch archief ofwel 
meetwaarden. Als voorbeeld heb 
ik afbeeldingen genomen van een 

door mij zelf gemaakt protocol voor 
het registreren van de meetwaarden 
ten behoeve van chronische wond-
zorg. Het is mogelijk om met de 
camera gemaakte afbeeldingen van 
de wond te koppelen aan de meet-
waarden in het patiëntendossier.

Figuur 1. Het TIME- 
protocol wondzorg
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Het wondzorgprotocol heb ik op-
gebouwd uit eigen meetwaarden. 
Ik ben daarbij uitgegaan van de 
TIME-indeling die hiervoor wordt 
gehanteerd. Tot nu toe blijken er 
geen NHG-labcodes te bestaan voor 
de rubrieken in deze TIME-indeling. 
In fi guur 1 is het schermoverzicht te 
zien van het gemaakte protocol.
Ik heb daarbij gebruikgemaakt van 
de mogelijkheden binnen de me-
tingen. In fi guur 2 is te zien welke 
datatype er per meting kan wor-
den gedefi nieerd. Voor de rubriek 
opmerkingen heb ik gekozen voor 
Memoveld en voor de wondfoto 
Plaatje.
In fi guur 3 is te zien wat het re-
sultaat is als je de wondfoto hebt 
opgeslagen. Het wijst voor zichzelf 
bij het invullen van het protocol. 
Selecteer de juiste foto en deze 
wordt opgeslagen in de database. 
Kwijtraken kan dus niet. In het over-
zicht van de meetwaarden is de foto 

Figuur 2. 
De verschillende 

datatypen

terug te vinden als een nummer. 
Aanklikken opent de foto vanuit de 
database.
Afbeeldingen kunnen ook in het 
onderdeel Documenten van de 
patiënt worden gekoppeld. Het is 
verstandig om daarbij ook altijd te 
kiezen voor Opslaan in database. In 
het andere geval mag het bestand 
namelijk niet worden verplaatst of 
verwijderd.
Voor het koppelen heb ik als hand-
leiding via documenten een Power-
Point-presentatie gemaakt. Deze kan 
ik elke belangstellende opsturen. 
Datzelfde geldt trouwens voor het 
wondzorgprotocol, dat ik als xml-
bestand kan opslaan, zodat u het in 
uw systeem kunt importeren. Een 
vergelijkbaar protocol heb ik trou-
wens gemaakt voor afbeeldingen 
van fundusfoto’s.
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Figuur 3. 
De opgeslagen foto is terug 

te vinden als een nummer
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