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Uitgangspunten 

1. Per 1 juli start de HAP met een lege database.
2. Bestaande Topicus-memo’s gaan verloren. De memo’s die op dit moment in Topicus HAP zijn

vastgelegd moeten voor die tijd beoordeeld worden op actualiteit.
3. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van het LSP om essentiële informatie over te

dragen aan de HAP.
4. Om zinvolle informatie aan te laten komen in Topicus HAP zijn er randvoorwaarden:

a) Opt-in toestemming
b) In het HIS moet aangegeven zijn dat het wettelijk identiteitsdocument (WID) is

gecontroleerd
c) ADEPD-registratie in het eigen HIS

5. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, is de volgende informatie uit het HIS zichtbaar op
de huisartsenpost en levert dit ook zinnige informatie op:

a) Episodetitels
b) De deelcontactverslagen van de laatste 4 maanden

6. Als u meent dat er informatie is, die niet beschreven kan worden bij optie 5a of 5b dan kunt
u hiervoor een memo maken in Topicus. Het gebruik maken van de Topicus-memo is niet
ADEPD en heeft belangrijke nadelen. Wij adviseren u zo min mogelijk gebruik te maken van
de Topicus memo functie.

Belangrijke nadelen zijn bijvoorbeeld: 
a) Informatie over deze overdracht ontbreekt in het eigen HIS
b) De Topicus-memo is onderhoudsgevoelig en daarmee vaak niet actueel

Aandachtspunten bij episode-titels 

Een episode-titel bestaat uit twee delen: 

• Episode-ICPC (classificatie)

• Episodenaam (vrije tekst)

Kies voor een episode een passende ICPC-klasse, classificeer op het niveau van true level of 
understanding, voorkom schijnzekerheid. Als een diagnose nog niet zeker is: benoem de episode dan 
op symptoom- en klachtniveau.  

Leg de episodenaam in eigen bewoordingen vast. Daarmee kunnen meer nuanceringen tot 
uitdrukking worden gebracht dan in de gestandaardiseerde naam van de ICPC-code. Beschrijf zo 
concreet mogelijk het probleem. Neem ook de ernstgraad, stadium van ziekte en andere informatie 
op in de episodenaam. 

Belangrijke episodes geeft u attentiewaarde. 

Voorbeeld van een goede episode-titel over wensen rondom het levenseinde: 

• U maakt een episode aan met als Episode-ICPC: A20 Gesprek levenseinde/behandelwensen.

• U vervangt de standaard-omschrijving, in dit geval Gesprek levenseinde/behandelwensen
door uw eigen tekst. Omschrijf zo concreet en kort mogelijk in de episodenaam wat de
behandelwensen voor de acute situatie zijn, in dit geval bijvoorbeeld NRNB, geen ic-opname
meer.
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Zo weet uw collega op de huisartsenpost niet alleen dat er een gesprek over de wensen rondom het 
levenseinde heeft plaats gevonden, maar ook wat die wensen zijn. 

Voorbeelden: 

• Een patient met episode Milde depressie is een andere patient dan een patient met Recidief
ernstige depressie met suicidalitet.

• Een patient met COPD, Gold 4 vraagt om een ander beleid dan met episode COPD Gold 1.

• Bij een patient met Chronische nierschade eGFR 27 krijgt andere medicatie dan een patient
met Chronische nierschade eGFR 56

Bij voortschrijdend inzicht past u de episodenaam en episode-ICPC aan. 

Aandachtspunten bij deelcontacten 

• Formuleer altijd zo duidelijk mogelijk in de E(valuatie)-regel wat de conclusie van het
deelcontact is. Beperk u bijvoorbeeld niet tot een E-regel met als inhoud Diabetes, maar
beschrijf kort de situatie op het moment van het contact zoals Diabetes, slechte instelling
ondanks ophogen langwerkend insuline.

• Wees duidelijk over de actuele afspraken in de P-regel, zodat een collega weet wat er precies
is afgesproken en waarom (bijv. medicatiewijzigingen, adviezen e.d.). Zeker in palliatieve
situaties is het van belang duidelijk te noteren wat het korte-termijn-beleid is.

Controle bestaande memo’s in Topicus HAP 

Voer deze controle uit vóór 1 juli 2020. 
U kunt al uw bestaande memo’s in Topicus HAP controleren op actualiteit vanuit het memo-
totaaloverzicht in Topicus. Hoe u dit totaaloverzicht vindt, staat beschreven in hoofdstuk 7 van de 
Topicus HAP handleiding die u vindt op https://www.unicum-
lekstroom.nl/upload/PH%2060_Mijn%20Patienten%20Portaal.pdf  

Hoe ziet u al deze informatie terug in Topicus? 

• Episode-titels: ziet u linksboven op het scherm bij het openen van een contact in Topicus
HAP

• Deelcontacten van de laatste vier maanden: kunt u terugvinden door de bijbehorende
episode-titel aan te klikken.

• Medicatie en medicatiebewaking: ziet u linksonder op het scherm bij het openen van een
contact in Topicus HAP

• Als u een memo heeft aangemaakt binnen Topicus HAP ziet u deze als pop-up verschijnen in
Topicus HAP

• Sommige HIS’en (Promedico/MicroHIS) bieden de mogelijkheid om in het HIS een externe
memo aan te maken. Het gebruik hiervan is niet ADEPD en ook niet in alle HIS’en mogelijk.
Mocht u toch gebruik maken van deze optie in uw HIS, dan is deze informatie terug te vinden
als rood blok boven alle gebruikte tabbladen in een rood veld met [HIS]. Er verschijnt geen
pop-up direct bij het openen van het HIS aangezien synchronisatie met LSP vaak even tijd
nodig heeft.

https://www.unicum-lekstroom.nl/upload/PH%2060_Mijn%20Patienten%20Portaal.pdf
https://www.unicum-lekstroom.nl/upload/PH%2060_Mijn%20Patienten%20Portaal.pdf



