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VRAGEN OVER HET NAW SCHERM             

 Waarom ook al weer BSN? Zoeken kan volgens een aantal criteria, maar wen jezelf aan om te 

zoeken via BSN. Met BSN kan namelijk gezocht worden in de Gemeentelijke Basis Administratie 

en een juist BSN is belangrijk vanwege de koppeling met het LSP.  

 Getrouwde naam en roepnaam (bij kind) worden niet overgenomen uit het GBA: Klopt, vul dit 

eenmalig handmatig in. 

 Wat doe je als je geen telefoonnummer hebt? Een telefoonnummer invoeren is verplicht, als je 

geen telefoonnummer hebt dan vul je 2x een 0 in. 

 Geen huisarts bekend? Als de patiënt geen eigen huisarts heeft, dan wordt de optie (erboven) 

HAP Passant aangevinkt. In het huisartsenzoekveld kan gezocht worden op naam van de huisarts, 

maar ook op praktijknaam of plaats van de praktijk.   

 Wat doe ik met een verzekerde (met Europees pasje) uit het buitenland? Klik in het 

personaliascherm op de optie ‘verzekerd in buitenland’. En klik op de verzekeraar in het veld 

eronder. Om het adres in te voeren: Wijzig het land, waardoor de adresvelden vrij kunnen 

worden ingevoerd. Bij binnenmelden aan de balie krijg je een opmerking te zien om een kopie te 

maken van het verzekeringsbewijs. Patiënt hoeft niet contant te betalen. 

 Hoe registreer ik de principieel onverzekerde patiënt? Deze patiënt hoeft niet contant te 

betalen, maar krijgt een factuur thuis als je in de Personalia in het veld ‘betaling’ (onder de 

telefoonnummers) de keuze maakt: patiënt is principieel onverzekerd.  

 Waarom de patiënt vergewissen? Om zeker te weten dat je de juiste patiënt bij de juiste 

gegevens hebt, is het belangrijk open vragen te stellen, dus wat is uw adres i.p.v. woont u op….? 

Wees je ervan bewust dat de vergewissing aan de telefoon maar eenmalig is uit te voeren. Als de 

patiënt vaker belt, hoef je de patiënt niet meer te vergewissen via de ja-knop. Blijf uiteraard de 

NAW checken aan de telefoon bij vervolgcontacten en bij de balie wordt de WID check gedaan 

dmv het noteren van het identiteitsbewijs met nummer.  

 Wat doe je als de patiënt is overleden? Een overleden patiënt wordt via ‘Patiëntenbeheer’ 

uitgeschreven. Zoek de patiënt op en noteer datum van overlijden en vink het hokje aan bij 

uitschrijven patiënt. Vermeldt bij de reden dat het om een overlijden gaat.  

 Hoe voer ik een overdracht in? Ga naar patiëntenbeheer en zoek de patiënt op. Ga in het NAW 

scherm naar de tab Additioneel. Voeg basismemo toe. Hier kan je de tekst noteren.  

 Spoedknop? Overal waar gewerkt wordt in THap is bovenin de spoedknop zichtbaar voor het 

direct registreren van de patiënt die via de spoedlijn belt.  

 Wat doe ik als de patiënt niet al zijn gegevens heeft en ik toch door wil met triage? Onderin het 

scherm kan je ‘Onvolledige gegevens’ aanvinken, zodat je door kunt met je triage.  Er komt een O 

in de werkregel. Op een later moment kan je de gegevens kloppend proberen te maken, 

bijvoorbeeld als de patiënt naar de post komt.  

VRAGEN OVER BALIE EN BINNENMELDEN. 

 Moet de balietriagist bij een aanloper het hokje fysieke triage aanvinken? Nee, de fysieke 

triagist die de triage doet, vinkt aan dat het om fysieke triage gaat.  
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 Hoe doe ik de WID registratie bij de balie? Verifieer de patiënt d.m.v. een geldig document. 

Noteer het type document en het documentnummer. Het veld ‘WID controle’ hoef je niet aan te 

klikken. Alleen bij twijfel over geldigheid document, kun je door controle zien of het document in 

omloop is. 

 Wanneer iemand zich aan de balie meldt, waar noteer je of iemand ABCD veilig is? Alleen als er 

een verandering is in de ABCD, meld je dit met je initialen in de SDA regel. 

 Hoe werkt een contante betaling? Is 2e factuur nodig? De buitenlandse patiënt zonder Europese 

verzekering moet contant betalen. Bij binnenmelden komt hiervan bericht op het scherm. Draai  

factuur uit. 2e factuur nodig voor administratie HE. Zie uitgebreide werkbeschrijving contante 

betaling.  

 Als ik de urgentie bij de balie wil verhogen, wat doe ik?  Je kunt de urgentie verhogen door in 

huidig contact de urgentie in U2 te veranderen en de afspraak te veranderen door op de gele 

urgentiebalk te klikken.  Of je plaatst het contact handmatig naar boven door in de werklijst op 

het callnummer te gaan staan, er verschijnt een pijltje, klik hierop, dan plaats je het contact 

handmatig helemaal bovenaan. Dit mag indien nodig ook toegepast worden bij een andere 

urgentie.  

VRAGEN OVER SCHERM WERKLIJSTEN: 

 Hoe handel ik een contact af voor de crisisdienst? Patiënten voor de crisisdienst kunnen in de 

werklijst ‘crisisdienst’ gezet worden. Als de crisisdienst gebeld heeft voor deze patiënt kan de 

patiënt afgehandeld worden. Actie: blijft crisisdienst. Da status: autorisatie regiearts.  

 Wanneer een triagist iemand fysiek ziet,  hoe wordt dit  contact bij een zelfzorgadvies 

afgehandeld? Actie: Fysieke Triage. DA status: autorisatie omlooparts. (GEEN zelfzorgadvies, 

anders wordt er geen consult gerekend, zie tabel). Aan de letter B is te zien dat dit contact aan de 

omlooparts is aangeboden ter fiattering.  

 Wanneer een triagist iemand vanuit de werklijst consult triagist ziet, hoe afhandelen? Actie 

blijft ongewijzigd in consult Triagist, DA status: autorisatie omlooparts. (GEEN zelfzorgadvies, 

anders wordt er geen consult gerekend, zie tabel).  

 Hoe handel ik een contact af, vanuit telefonisch consult triagist? Actie: ongewijzigd. DA status: 

autorisatie regiearts.  

Werklijst Actie bij afhandelen: Declaratie die aan deze 
actie is gekoppeld  

Status bij afhandelen: 

Crisisdienst Crisisdienst TC Autorisatie regiearts 

Fysieke triage Fysieke triage C Autorisatie omlooparts 

Consult Triagist Consult Triagist C Autorisatie omlooparts 

Telefonisch consult triagist Telefonisch consult Triagist TC Autorisatie regiearts  

 Zelfzorgadvies TC Autorisatie regiearts 

ELV  ELV C Autorisatie omlooparts 

 Hoe zorgt een huisarts ervoor dat wanneer hij de patiënt even terugzet in de wachtkamer, 

deze patiënt niet door een andere huisarts wordt gezien? De huisarts kan het contact 

‘Parkeren’. Het contact is wel in te zien door anderen, maar er kan niet in gewerkt worden. Als er 

geparkeerd is, dan verandert het handje in een slotje. 

 Hoe geef ik aan dat de patiënt in de spoedkamer ligt? De DA status wijzigen in: ligt op 

spoedkamer. Er komt nu een S bij de patiënt in de werklijst.   

 Waar staan de letters in de werklijst ook alweer voor?  
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 A: autorisatie regiearts 

 B: autorisatie omlooparts 

 E:  autorisatie ELV 

 F: fiattering Aios 

 O: onvolledige gegevens 

 R: er is een recept 

 S: ligt op spoedkamer  

VRAGEN OVER HET NTS SCHERM 

 Urgentie veranderen tijdens de triage kan binnen het het NTS scherm, maar ook in ‘Huidig 

contact’? Afschalen doe je zo mogelijk alleen binnen de NTS triagemodule. Er wordt om een 

motivatie gevraagd wat de reden is van de wijziging. Het is mogelijk in ‘Huidig contact’ onder het 

kopje ‘Aanvullend’ de urgentie te wijzigen, noteer in je P-regel de reden.  

VRAGEN OVER SCHERM HUIDIG CONTACT 

 Het komt voor dat een tweede triagist in de S of P regel moet schrijven.  Iedere triagist schrijft 

in dezelfde SDA-regel. Wel blijft achter de schermen zichtbaar wie wat heeft geschreven. Om 

zichtbaar te maken wie wat doet op de werkvloer is er een werkafspraak gemaakt: iedere 

volgende triagist noteert initialen voor haar tekst in de SDA regel. Er mag niet worden gewijzigd 

of worden aangevuld in elkaars tekst.  

 Hoe kan ik achter de schermen zien wie wat doet? Ga naar auditrail onder de Meerknop, klik op 

betreffende tekstregels, je ziet de naam/auteur van de triagist verschijnen.  

 Als de patiënt telefonisch mij zijn temp en tensie doorgeeft, noteer ik dit in de O-regel? Nee, dit 

noteer je in het subjectief. Als de patiënt op de post is en je hebt de temperatuur of tensie 

gemeten, dan noteer je dit in het objectief via de sjablonen.  

 Waar vul je in of iemand elders verblijft? Noteer dit onder bezoekadres in Huidig Contact.  

 Hoe zit het met de kindermishandelingssignalering voor triagisten? Bij een Niet Pluis vult de 

triagist Ja/Misschien in en motiveert deze actie bij de signalen. Bij Pluis vinkt de triagist de 

uitstelknop aan (links onderin), zodat de vraag opnieuw wordt voorgelegd aan de arts. De triagist 

vult geen NEE in. 

 Wanneer komt het LSP naar boven? De HWG (Huisartswaarneemgegevens) en MD (medicatie) 

verschijnen automatisch links van het huidige scherm. Let op, alleen: als er toestemming is 

gegeven door Huisarts/patiënt en als aan de voorwaarden van de HAP is voldaan (ID vastlegging, 

BSN moet kloppen en er moet ingelogd zijn met persoonlijke UZIpas). De knoppen onderin 

lichten op en er staat een vinkje bij de HWG of de MD knop. Is dit niet het geval en er staat wel 

informatie links in het scherm, dan is dit informatie uit de historie van de HAP. De HAP knop 

onderin is dan opgelicht. 

 Hoe kan ik een uitdraai meegeven aan een passant? Als het contact nog in de werklijst staat, 

kan dit via de Meerknop. Als het contact is afgehandeld, dan kan degene met een 

behandelrelatie of de CD ass alsnog een uitdraai printen. 

 Geldt dit ook voor een label/etiket? Dit kan alleen als het contact nog in de werklijst staat. Dus 

ook als het contact door een huisarts is geopend, dan nog kan je het contact inzien en via de 

Meerknop een label uitprinten.   
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 Kan je contacten terugkijken? Je kunt eigen contacten binnen dezelfde dienst terugkijken. Mag 

alleen met een geldige reden.  

 Waar kan je recept opnieuw versturen als het niet is doorgekomen bij de apotheek? via 

Herzenden is het mogelijk herhaalrecepten opnieuw te verzenden (alleen de CD heeft hiervoor 

rechten). Klik op Herzenden, zoek de patiënt op geboortedatum, klik het vinkje aan in de regel 

voor de naam en klink op verzenden. Vind je de patiënt niet,  klink dan in het scherm op ‘medrec 

verzonden’ (staat nu op medrec niet verzonden) en probeer opnieuw.  

 De regels in de werklijsten veranderen soms van kleur, wat is hier de betekenis van? Groen: het 

contact staat al een half uur in de werklijst. Geel: het contact staat al 50 min. In de werklijst. 

Rood: het contact staat al een uur in de werklijst.  


