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Werkgroep Medicomprotocollen

Opening en mededelingen
Esther de Braal is huisarts in Almere en komt bij de volgende vergadering.
Daarnaast willen we graag nog een huisarts bij de commissie.
De protocollen voor inhalatie medicatie instructie volgens richtlijnen van de Long
Alliantie Nederland (LAN) zijn vernieuwd en staan in Medicom en Pharmacom.
Op de huisartsbeurs is een workshop over gebruik van protocollen in Medicom
gegeven. Tijdens de workshop blijkt dat het niet duidelijk is hoeveel protocollen
Medicom bevat met veel verschillende ondersteuningen.
In de nieuwsbrief van Health Base zal dit met berichten aan de orde worden
gebracht.
De eerste nieuwsbrief van Health Base is gepubliceerd. Helaas hebben een
aantal leden van de commissie deze brief niet gehad. Bij navraag blijkt dat de
brief in de SPAM box van de email terecht kan komen, hier wordt aan gewerkt.

Verslag vorige vergadering-actielijst
Is vastgesteld en gepubliceerd op de website van Health Base en de nieuwsbrief.
Tevens ook in de pluspunten van Medicom.

Diabetes / CVRM
Primaire preventie CVR, vastleggen hoofdbehandelaar
Het vastleggen van de hoofdbehandelaar (HB) van primaire preventie kan niet in
het huidige protocol “*dm2/cvrm/cvrp. “. Op dit moment kan alleen bij Dm2 en/
of een hart vaatziekte (HVZ) de hoofdbehandelaar vastgelegd worden. Bij
afwezigheid van HVZ is het niet mogelijk een hoofdbehandelaar CVRM vast te
leggen.
In de bestanden van Bench Mark van Ineen en van de prestatie indicatoren
CVRM van het NHG wordt dit wel aangegeven.
In de NHG tabel diagnostische bepalingen worden twee cluster genoemd:
“CVRM indicatoren: gegevens voor indicatoren CVRM bij HVZ-patiënten” en
“CVRM indicatoren: gegevens voor indicatoren CVRM bij mogelijk verhoogd
risico”. De stichting Ineen noemt dit HVZ benchmark en VVR benchmark.
Bij beiden wordt de hoofdbehandelaar CVRM als diagnostisch element gebruikt
om vast te leggen bij wie de patiënt in zorg is.
De selectie van de elementen voor het opmaken voor een profiel CVRP in het
protocol dm2/CVRM/CVRP voldoet hier niet aan. Met andere woorden: het
protocol is op dit moment niet geschikt voor vastleggen van primaire preventie.
Met een testprotocol (ZZTEST56) is een nieuwe opzet gemaakt waarin dit wel
kan daarnaast zijn er nog een paar punten toegevoegd:
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1. De tekst “CVR/prim preventie /profiel” moet anders en vooral duidelijker
in beeld gebracht worden. Dit kan met grotere letters, ** of iets anders
mogelijk leeg hoofdstuk kan of lege regels erom heen. Han en Loes
testen dit uit.
2. In het profiel alleen alcohol in E pr dag.
3. Weekmeting van de bloeddruk toevoegen.
4. Bloeddrukmeting aanpassen met een soort pull down menu zoals dat
ook bij de dagcurve van glucose is gemaakt. Dan kun je kiezen in de
gewone bloeddruk, 30 min, 24h, week registratie, praktijk, thuis, staand
of liggend.
5. Het element “Afspraak follow up roken” staat al jaren in het protocol. Er
is echter geen alternatief. Dit wordt bij een volgend grote update van
het protocol aangepast en zullen we daarnaast kijken naar alternatieven.
Opmerkingen van Esther via de email komen volgende vergadering ook nog
aanbod.
Als je iemand controleert voor hypertensie of hypercholesterol. dan stel je in
feiten dezelfde vragen als bij een doorgemaakte HVZ (Hartinfarct/CVA etc.) De
anamnese vragen zou ik er dan ook in willen hebben.
Als je alleen een risicoprofiel opstelt en iemand dus nog geen bewezen
hypertensie/hypercholesterol/HVZ heeft, dan maak je een risicoprofiel aan en
dan hoef je de anamnese vragen niet te stellen. Een hoofdbehandelaar is dan
niet verplicht, maar wel handig om te vermelden.
Als je bij DM en CVRM ketenzorg op nee klikt, dan krijg je relatief klein de
volgende zin te zien: CVR Primaire preventie / profiel opstellen. Mijn inziens is
dit deel van het protocol alleen geschikt voor het opstellen van een
cardiovasculair risicoprofiel en dus te weinig omvattend voor geprotocolleerde
zorg bij hypertensie en hypercholesterol.

Astma/COPD
Spirometrie volgens methode ROER
Het protocol voor de spirometrie volgens de CASPIR methode is gemaakt en
wordt goed bevonden. We laten dit protocol naast het bestaande spirometrie
protocol in Medicom staan. Ook koppelen we het aan de zorgprotocollen waar
ook het “oude” spirometrie protocol in zit. Daarnaast wordt er ook aandacht
besteed in de nieuwsbrief van Health Base.
Koppelingsvraag een zorgplan in astma/COPD protocollen
Vraag: Moeten we aparte vraag maken zorgplan aanwezig ja/nee “per ziekte
beeld”. Nu is er in heel Medicom 1 vraag of er een zorgplan aanwezig is. Dit is
niet gesplitst naar ziekte beeld. Moet dat? Wat zal de impact zijn in de
protocollen?
Antwoord: Nee dat gaan we niet doen. Het zorgplan zelf wordt geopend na de
vraag of er een zorgplan is. In dat zorgplan zit een element om welke ziekten /
zorgtraject het gaat. Deze vraag wordt aangevuld met astma en ouderenzorg.
Daarbij komt er een tekstveld in dat zorgplan als de keuze andere aandoening
wordt gekozen. Nu kun je niet specificeren wat die andere aandoening is.
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Diverse protocollen
Aanpassing protocol Atrium fibrilleren
Het test protocol AF in Medicom voldoet nu aan de meetwaarden van het NHG
cluster. Het lijstje is overgenomen van de NHG cluster atriumfibrilleren.
Er worden nog twee informatie teksten toegevoegd aan de -?- bij 2 elementen.
Het betreft de stelling dat als iemand nu pijn op de borst heeft dit een reden is
voor verdere actie behalve alleen protocol invullen (verder onderzoek of zelfs
insturen) daarbij moet bij een pol onder de 50 / min ook actie volgen, medicatie
aanpassen of overleg met de huisarts.
Ecg beoordeling
Het protocol ECG beoordeling is vernieuwd. SHB code: K42ECG3
De reden voor vernieuwing van dit protocol zijn de toevoeging / vervanging
elementen die een NHG code hebben. Deze codes zijn in het verleden niet
gebruikt, we gebruikten alleen Medicom elementen. Er worden nog opmerkingen
geplaatst bij de afzonderlijke elementen. In de Huisarts en Wetenschap van april
staat een artikel voor het beoordelen van het ECG in 10 stappen. De teksten
worden hiervandaan gebruikt.
Volgende vergadering herbeoordeling van de tekstuele toevoegingen.
Lijst met protocollen Medicom
We hebben nu chronische protocollen met een * gemarkeerd. Dit wordt niet
gedaan voor andere protocollen. Via de nieuwsbrief van Health Base worden de
mensen geattendeerd op andere protocollen. Een tip zal dan zijn dat gebruikers
af en toe de voorkeurslijst aan kunnen passen door het vinkje uit te zetten en de
protocollenlijst door te nemen.

Volgende vergadering
I.v.m. andere vergadering hebben we het aanvangstijdstip van 21 juni
aangepast.
21 juni later 18:30u
6 sept (gezamenlijk)
22 november
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