KIS - Controle CVRM huisarts
Onderstaand leest u terug hoe u als huisarts het gemakkelijkst een consult CVRM aanmaakt
en invoert in het KIS. Ook wordt beschreven hoe u recente gegevens terugvindt in het KIS.
Voorbereiding
● Open de desbetreffende patiënt in het HIS.
● Open via deze patiënt het KIS zodat je meteen de juiste patiënt voor je hebt. Je ziet
nu een samenvatting van de gegevens van de patiënt.
● Kies voor het tabblad CVRM.
Zorgoverzicht CVRM
Op het tabblad CVRM is een overzicht van de recente gegevens te vinden. Onder andere:
● Lab uitslagen
● Vitale parameters
● Aanbevolen acties
● Risicoanalyse
● Journaal m.b.t. CVRM
Consult aanmaken en invoeren
● Klik linksboven op nieuw consult.
● Selecteer de juiste episode.
● Klik op tussentijdse controle.
● Kies de tabbladen die je wilt gebruiken of inzien, je hebt de keuze uit:
o Anamnese
o Lab uitslagen
o Enkel-arm index
o Vitale parameters
o Risico analyse
o Voorlichting en behandelplan
● Klik op selecteren.
● Vul de tabbladen in. Er zijn geen verplichte velden.
● Rechtsboven zie je ‘SOEP’ staan. Door hier op te klikken, kun je rapportage invoeren.
Tussendoor kan je gewoon bladeren door je tabbladen. Sluit de SOEP als je klaar
bent.
● Het is mogelijk om tijdens het consult de linker tabbladen te openen, zodat er
bijvoorbeeld lab uitslagen of eerder gemeten vitale parameters zichtbaar worden. Dit
tabblad opent zich als pop-up over het consult, zodat je later weer verder kunt gaan
met het consult.
● Wanneer alles is ingevuld klik je op afsluiten. Op dit moment worden de gegevens
naar het HIS verstuurd.
● Sluit het KIS.
● Enkele ogenblikken later is het consult terug te vinden in het HIS.
● Declareer via het HIS.
● Alles omtrent medicatie loopt ook via het HIS.

