CGM huisarts
Oproepen

Figuur 1

Sinds kort is het mogelijk om in
‘Oproepen’ meteen de laatst ingevulde meetwaarde te zien door bij
het uitvoeren van een oproep een
vinkje te zetten, zoals in het
scherm in figuur 1. Let wel: het
gaat hierbij om de meetwaarde
van de allerjongste datum. Wat is
nu de kracht daarvan?
In een eerder nummer heb ik in

T&T beschreven hoe u bij controles in de meetwaardenmodule ondersteuning kunt regelen, bijvoorbeeld op een ‘eigen’ meetwaarde
als ‘Afwijkend onderzoek’.
Hiertoe moest u een meting aanmaken in ‘Metingen’, als module
te vinden onder het bovenbalkmenu ‘Onderzoeken’. Ik gaf toen
aan dat u deze meetwaarde tel-

kens moet aanpassen als de status
van afhandeling is gewijzigd.
Is het getal voor afwijkend 1 en
voor afgehandeld 2, dan moet u
dat eerste ingevoerde getal 1 altijd
wijzigen in 2.
Dankzij deze extra mogelijkheid
en door bij het uitvoeren van een
oproep de optie ‘Selecteer alleen
laatst ingevulde meetwaarde’ aan
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Figuur 2

te vinken (zie figuur 1), hoeft u die
wijziging niet meer door te voeren.
Het is nu immers mogelijk om een
oproep te maken voor de meetwaarde ‘Afwijkend onderzoek’,
die alleen patiënten selecteert bij
wie de meting is geregistreerd tussen de begindatum en einddatum,
en bij wie de laatst ingevulde
waarde 1 is. Bij het maken van de
oproep hoeft u dan alleen te kijken naar de bewuste meting en de
waarde tussen 1 en 1, die moet
voorkomen (zie figuur 2).
Als u een oproep uitvoert, moet u
de geldende periode (begin- en
einddatum) invoeren en een vinkje zetten bij ‘Selecteer alleen
laatst ingevulde meetwaarde’. De
gevraagde lijst is dan binnen twee
tellen gemaakt. Vergeet u het vink-

je, dan wordt de lijst natuurlijk
onnodig groot. Zet u het vinkje
vervolgens alsnog en klik op ‘Uitvoeren’, dan is de lijst snel weer
op orde.
De voordelen zijn duidelijk: een
eenvoudige registratie en rapportage. Alleen bij het constateren
van een afwijkend resultaat moet
u een meetwaarde met 1 registreren en met het afhandelen van de
afwijking zelf een 2.
U kunt de oproep voor de hele
populatie van de praktijk laten
gelden, maar kunt deze ook laten
uitvoeren over een andere selectie, die u eerder hebt gemaakt en
opgeslagen. U selecteert bijvoorbeeld eerst alle patiënten met diabetes mellitus type 2 en slaat deze
op. Daarna selecteert u over deze
selectie alle gevallen waarbij een

afwijkend onderzoek niet is afgehandeld.
Er zijn natuurlijk nog meer mogelijkheden. Zo kunt u ook een
meetwaarde maken in het kader
van andere vormen van logistieke
ondersteuning, bijvoorbeeld van
de POH bij COPD-enquêtes. Voor
de vereiste stappen in dat kader
kan het nodig zijn om voor elke
stap meer getallen te bedenken.
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