Tips voor Ons: gebruik van Dossier
Hoe kun je zichtbaar maken in het dossier of er sprake is van Corona of het
vermoeden daarvan? Nedap Ons kan je ondersteunen.
Stap 1: besluit hoe je eventuele (verdenking op) besmetting gaat vastleggen
in het Dossier.
Er zijn hiervoor meerdere opties. Deze kunnen ook naast elkaar gebruikt worden, als hiervoor
maar een duidelijke instructie bestaat voor de medewerkers.
Optie A: gebruik van de Medische notitie
Door een Medische notitie aan te maken bij de
cliënt wordt het in het medisch overzicht direct
zichtbaar dat er sprake is van Corona. De medische notities zijn ook zichtbaar in de dossier App.
Recht: Medische notities [van een cliënt] bewerken

Optie B: gebruik van een Episode
Daarnaast is het mogelijk om een Episode aan
te maken met als titel Corona. Vul bij subdoel
Corona in en bij acties de behandelafspraken.
Zet de evaluatiedatum op 14 dagen.
Alle rapportages kunnen vervolgens op de
episode gedaan worden, zodat het verloop
goed zichtbaar wordt.
Rechten: Episode van [een cliënt] inzien + Episode van [een cliënt] bewerken

Optie C: gebruik van de 2 vragenlijsten van Nedap

Nedap heeft 2 vragenlijsten beschikbaar gesteld. Deze kunnen los gebruikt, maar ook aan een
episode gekoppeld worden.
 De vragenlijsten moeten gedownload en geïmporteerd worden (zie hiervoor de
handleiding in het Supportportaal).
 Configureer de vragenlijst COVID-19 Initieel en de COVID-19 Follow-up signaleringen in de
kwaliteitsmonitor als volgt:

Is er een mogelijke COVID-19 verdenking? Voeg bij de cliënt de COVID-19-initieel vragenlijst toe.
1. Vul de COVID-19-initieel vragenlijst in;
2. Activeer de COVID-19-initieel vragenlijst als de testresultaten binnen zijn;
3. Optioneel: Voeg de vragenlijst COVID-19 Follow-up alvast toe bij de cliënt, maar laat deze
nog in concept staan;
4. Zodra na 14 dagen een signalering verschijnt dat de vragenlijst COVID-19-initieel
vernieuwd dient te worden, kan de zorgverlener de COVID-19 Follow-up vragenlijst
invullen. Deze kan dus al in conceptstatus aanwezig zijn (optioneel).
Let op: Vragenlijsten zijn voor extramurale zorg alleen te gebruiken wanneer er met tablets
gewerkt wordt. In de dossierapp worden vragenlijsten niet getoond.
Rechten: Vragenlijst [van een cliënt] aanmaken + Vragenlijst [van een cliënt] wijzigen

Optie D: Ysis en Ons
GeriMedica heeft voor Ysis ook vragenlijsten ontwikkeld, in overleg met o.a. Nedap. Organisaties
waar ook Ysis gebruikt wordt met een koppeling naar Ons, zullen waarschijnlijk de lijsten van Ysis
gebruiken voor de cliënten met behandeling. Overleg dit dus binnen je organisatie
Voor de cliënten zonder behandeling kunnen dan de Ons vragenlijsten gebruikt worden.
Meer Corona/COVID-19-tips
Nedap heeft op het Supportportaal een pagina gemaakt waar tips geplaatst worden hoe Ons kan
ondersteunen in de bestrijding tegen de Corona-uitbraak. Houd die pagina in de gaten; deze
wordt doorlopend geactualiseerd.
Stap 2: instructie
Instrueer de medewerkers hoe de vastlegging het dossier bij de cliënt gaat plaatsvinden.
Hopelijk hebben we hiermee verder geholpen. Kom je er zelf niet uit, laat het ons weten.
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