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Fit-gap analyse behandelaanwijzing 
 

Bron Interview ChipSoft & Maasstad ziekenhuis Interview EPIC en Amsterdam UMC Interview Nexus 

Behandelaanwijzing (2017 BgZ) HiX (allergie/bijwerking gegevens) EPIC (2017) Nexus (2015) 

Behandeling 

 

• Opname op intensive 

care 

• Cardiopulmonaire 

resuscitatie 

• Kunstmatige beademing 

• Toediening van een 

bloedproduct  

• Overige behandelingen, 

namelijk (in vrije tekst 

meegeven) 

Gekozen beleid 

 

• Reanimeren met beperkingen 

• Reanimeren zonder beperkingen 

• Niet reanimeren 

 

Bij keuze ‘Reanimeren met beperkingen’ krijg 

je de volgende opties te zien 

 

• IC opname 

• Invasief beademen 

• Non-invasief beademen 

• Defibrilleren 

• Overige 

 

Missen de optie ‘Toedienen bloedproducten’ 

Meer opties dan de zib voorschrijft Volledig beleid 

Als volledig beleid wordt aangevinkt dan 

komen alle opties in beeld. 

 

• Kunstmatige beademing 

• Opname op intensive care 

• Toediening van een bloedproduct 

• Overige behandelingen namelijk 

Behandeling toegestaan 
 

• Ja 

• Ja maar (wenselijke maar 
met beperkingen) 

• Nee 
 

• Ja 

• Nee 

• Niet beslist 

• Ja 

• Ja maar (wenselijke maar met 
beperkingen) 

• Nee 

• Nee 

• Ja 

• Ja, maar met beperkingen 

Beperkingen 
 
Vrije tekstveld 

Bij reanimeren kun je dit aangeven. 

En beperkingen bij behandelingen zijn 

eventueel als ‘overige beperking’ te 

registreren en zijn dan niet specifiek aan een 

Vrije tekstveld bij elke behandeling 

waar die betrekking bij heeft 

Vrije tekstveld bij elke behandeling waar die 

betrekking bij heeft 
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bepaalde behandeling gekoppeld, maar wel 

geregistreerd.  

Verificatie    

Geverifieerd 
 

Indicatie van het feit dat de 
behandelaanwijzing geverifieerd is 
met de patiënt, zijn familie en/of 
gevolmachtigde 

 

Is beleid besproken met patiënt of 

naasten? 

Impliciet door ‘Besproken met’ in te 

vullen 

Impliciet door ‘Besproken met’ in te vullen 

Geverifieerd bij 

 

• Patient 

• Ouder  

• Voogd 

• Gevolmachtigde 

• Anders 

Met wie? 

 

Vrije tekstveld 

Besproken met 

 

• Patiënt 

• Familie 

• Voogd 

• Gevolmachtigde 

• Anders 

Besproken met 

 

• Patiënt 

• Ouder  

• Voogd 

• Gevolmachtigde 

• Anders 

Verificatiedatum  Epic ondersteunt technische wel de 

mogelijkheid om die gegevens bij de 

bron te registeren. De ziekenhuizen 

hebben zelf bepaald om die gegevens 

weg te laten. 

 

Begindatum 
 

• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 

Er wordt automatisch de datum van 

registratie vastgelegd. Dit geldt als 

begindatum. Je kunt deze datum niet zelf 

aanpassen. 

Start op 

 

• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 

Bij vastleggen wordt begindatum vastgelegd in 

het datamodel en dus ook wanneer die uit een 

koppeling wordt overgenomen 

Einddatum 
 

• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 

 

Er is op de ‘achtergrond’ een 

houdbaarheidstermijn. Er is geen expliciete 

registratie. Deze informatie wordt niet 

uitgewisseld 

Frequentie 

Default ‘tot nader order’. Kan 

aangepast worden. Je kunt ook 

aangeven dat het geldt voor een aantal 

uren/dagen/weken 

Einddatum 

 

• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 
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Indien de geldigheid van de 

behandelaanwijzing niet als datum 

is uit te drukken, bijvoorbeeld “tot 

aan ontslag uit het ziekenhuis” kan 

dit in het concept Toelichting 

vermeld worden. 

 

Toelichting Toelichting Epic ondersteunt technische wel de 

mogelijkheid om die gegevens bij de 

bron te registeren. De ziekenhuizen 

hebben zelf bepaald om die gegevens 

weg te laten. 

Toelichting 

Wilsverklaring Bestand kan toegevoegd worden Wilsverklaring wordt via een ander 

scherm toegevoegd 

Wilsverklaring 


