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Rapporteren
De SO werkt volgens een “soep” systeem, bij voorkeur in de gestructureerde rapportage. Oa omwille continuïteit
van zorg is hierbij een heldere conclusie, dwz. een diagnose (of dd) of een werkhypothese (met dd.), belangrijk.
Onder beleid staat het plan, dit is een logisch gevolg op de conclusie.
De rapportage wordt aan een of zn. meerder episodes (volgens dropdownlijst) “gehangen”.
Episode lijst
Omwille van de structuur in dossier en om wildgroei in de terminologie te beperken, wordt er binnen de GeriCare
organisaties gebruik gemaakt van een “standaard” episode lijst (bijlage), alleen incidenteel wordt daar met reden
van afgeweken.
Palliatieve zorg/ Acp
Minimaal worden volgende zaken herhaaldelijk besproken en vastgelegd:
Medisch beleid (kort na opname, in MDO’s, bij/na een “knik”, op verzoek familie)
Tav. De Stervens-fase
Zo mogelijk aanvang expliciet markeren
Onder conclusie wordt de diagnose / werkhypothese vermeld
Onder beleid het palliatieve zorg en behandelbeleid
De Episode palliatieve zorg wordt aangemaakt
Overlijden
Kort vermelden; het verloop vd laatste fase, dat de schouw verricht is, de diagnose op het b formulier en of
de familie wel/ niet gesproken en gecondoleerd is.
Voorgeschiedenis
Data noteren als 2019 09 22 (spatie tussen jaar en maand, dit ivm. automatisch ordenen).
Datum onbekend dan 0000 of spaties (Ysis maakt er dan onbekend van)
Nieuwe diagnosen ook na opname in verpleeghuis vermelden.

Bijzondere episodes:
Zap
Rapportage ZAP overleg, vermelden indicatie PF (wel of geen stappenplan) en resultaat van afbouwpogingen.
WZD
Er is bij gebruik OVZ of inzet toezichthoudende domotica (geen OVZ), of PF (binnen en buiten richtlijn) altijd een
episode WZD, waarin zaken tav de WZD beschreven worden. Vaak ook gekoppeld aan episode ZAP.
Medicatie review
Tbv overleg apotheker, allergieën, opname medicatie, enz
Laboratorium
Bij lab aanvraag wordt onder conclusie expliciet een indicatie voor labonderzoek vermeldt, zo mogelijk anticiperen
op uitslagen. Bij lab uitslagen wordt onder de conclusie de uitslag in tekst vermeld (bv lichte anemie dd/ …, ), onder
beleid worden vervolgacties vermeld (zn. time-line aanzetten voor vervolgcontrole).
Episode “ANW info”
Bijzonderheden/ aandachtspunten tbv de ANW dienst kunnen hier worden vermeld. Zo zondig kan dit ook in Ysis
onder de “Rode driehoek” worden benoemd (evt verwijzen naar ANW info). Invulling onder episode ANW info is
facultatief, en mn tbv zeer complexe problematiek/ kritische aandachtspunten.
Berichten functie
Berichten in principe alleen naar de eigen arts/ VS, doelen:
- Aandacht vragen voor situatie
- “tips” tav follow up verdere diagnostiek
NB bij urgente noodzaak follow up bij voorkeur telefonisch contact leggen met dagdienst of vaste arts.
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Bijlage bij best practice Ysis:

Episoden lijst Ysis
Doel
Verslaglegging in Ysis kan “gefilterd” worden per onderwerp (episode), waardoor op eenvoudige wijze de medische historie van het betreffende
onderwerp inzichtelijk is. Dit komt oa de regievoering tav de zorg ten goede.
Toelichting
Meest passende episode bij gezondheidsprobleem bepalen en aanmaken in Ysis.
Sommige situaties zijn te koppelen aan meer dan één episode, indien gewenst kan hiervoor gekozen worden (facultatief indien een probleem
opgelost is, de episode afsluiten). Tekst grijs niet in lijst, maar ter info tav zaken die onder deze episode kunnen vallen.

“Geriatric Giants” en bijzondere episodes
ANW info
Algemene achteruitgang
Algemene malaise
Anemie

Per Tractus
Cardiovasculair
Dermatologie (decubitus,ven insuff., trombose enz)
Endocrinologie (schildkl f stn. Enz.)

BRMO
Gynaecologie
COPD
CVA
Delier/psychose
Dementie
Diabetes Mellitus
Geaccepteerd valrisico
Gewicht
Gesprek

Hematologie
Neurologie. (dysfagie, epilepsie, spier aand. enz)
Tractus respiratoirius (mondzorg, PEG, voedingssonde,
voeding, eten/ drinken, slikken)
Tractus digestivus
Tractus uropoeticus

Hartfalen
Tractus locomotorius
LWI / LWI, BLWI, Luchtweginfectie
Laboratorium
Medicatie (Review)
MDO

Psychiatrie
Zintuigen (gehoorzorg, oogzorg, enz)

Nierfunctiestoornis
Onbegrepen gedrag /stemming
Obstipatie
Opname
Palliatieve zorg / Overleden
Pijn
UWI Urineweginfectie
Vallen
Veiligheidsmaatregel
WZD
ZAP
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