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Beoordelen en registreren van eigen memo’s in Topicus HAP  
tot 1-7-2020 – Promedico-ASP 
 

 

Welke stappen moet ik nemen als huisarts m.b.t. huidige memo’s van Topicus HAP? 

1. Ga naar het overzicht van huidige memo’s in Topicus HAP 1 en neem de volgende stappen 
 

a. Verwijder alle memo’s van overleden patiënten 
 

b. Verwijder alle tijdelijke / voor zorg niet (meer) relevante memo’s 
 
 

2. Er resteren waarschijnlijk een klein aantal relevante memo’s. Deze memo’s moeten na 1-7-
2020 zichtbaar worden in de nieuwe Topicus HAP database. Hiervoor zijn 2 betrouwbare 
manieren. Wij adviseren methode A. Enkel wanneer u geen LSP-aansluiting hebt of patiënten 
weigeren een OPT-IN, dan bent u genoodzaakt optie B te kiezen. 

 
a. U verwerkt de inhoud van de memo in een episode of als memo in Promedico-ASP. 

Deze blijft vanaf nu altijd beschikbaar (en aanpasbaar) in uw eigen HIS en wordt 
meegenomen bij LSP-bevraging vanuit de huisartsenpost. 
 

b. U kopieert de inhoud van de memo naar het nieuwe Topicus HAP-systeem als nieuwe 
memo in Topicus HAP. Dit kan wanneer de nieuwe Topicus HAP-database toegankelijk 
wordt (zie berichtgeving vanuit Unicum hierover). Nadeel van deze methode is dat de 
informatie niet mee verandert met wijzigingen in uw HIS.  

 

  

                                                             
1 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.  
 
Het is mogelijk om direct vanuit Promedico-ASP in te loggen op het Topicus HAP portaal. Mocht er bij 
doorklikken vanuit Promedico-ASP (via de knop “Zorgportaal”) naar het Topicus Zorgportaal geen tegel 
zichtbaar worden met “Mijn Patiënten HAP Primair” neem dan contact op met Calculus 088 – 528 10 20 (optie 
1) om dit goed in te laten stellen voor uw praktijk. 
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Registratieadviezen in Promedico-ASP op basis van ADEPD richtlijn en huidige beschikbare opties 
in het HIS in situatie LSP aansluiting en OPT-IN bij patiënt (VOORWAARDE!) 

Soort informatie in memo Omschrijving  Registratieadvies 
Overdracht van zorg en/of 
omgangsadviezen 

Tijdelijk: bv al vooroverleg 
crisisdienst geweest op vrijdag, 
instructie voor het weekend aan 
waarnemend arts. ACP palliatief 
beleid voor weekend. 
 
Chronisch/blijvend: als een zorg 
overdracht/omgangsadvies naar 
verwachting > 3 maanden blijft 
gelden.  

In P-regel van relevante 
episode beleid/advies 
noteren, dit wordt zichtbaar 
in de historie bij LSP 
bevraging. 
 
 
HIS memo (extern, zichtbaar 
voor iedereen) in Promedico-
ASP 

Bijzondere 
patiëntkenmerken 

Tweeling 
 
 
Verstandelijk beperkt 
 
 
Geloof  
 

Memo (extern, zichtbaar voor 
iedereen) in Promedico-ASP 
 
Episode A28 met 
attentiewaarde in het HIS 
 
Memo (extern, zichtbaar voor 
iedereen) in Promedico-ASP. 

Contactgegevens van 
thuis- en mantelzorg, 
contactpersonen 

Registreer voor waarneming 
relevante, liefst mobiele 
telefoonnummers en 
contactpersonen (inclusief 
bereikbaarheid) 

Memo (extern, zichtbaar voor 
iedereen) in Promedico-ASP. 

Bereikbaarheid van de 
eigen huisarts tijdens 
waarneming 

Bevat minimaal de volgende 
informatie: bereikbaar voor 
overleg/voor de patiënt, bereikbaar 
van – tot, bereikbaar via mobiel 
telefoonnummer 06-xxxxxxxxx, 
vervaldatum bereikbaarheid. 

Indien voor 1 nacht / 
weekend: vastleggen in P-
regel van relevante episode. 
 
Indien voor langere periode: 
push bericht aan HAP voor 
verwerking in Topicus Memo 
(methode moet nog worden 
uitgewerkt)   

Registreren 
behandelwensen van 
patiënt 

Adviezen ten aanzien van het 
registreren van de behandelwensen 
van de patiënt: 
  
 

• Leg de behandel-
wensen vast in het 
HIS als episode met 
ICPC A20; met 
attentiewaarde. 

• Leg in episodetitel 
vast: Niet 
Reanimeren, 
wel/geen 
ziekenhuisopnames, 
levenswensverklaring, 
wel/niet 
beademen, 
euthanasiewens. 

 


