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Inleiding
Voor de oproep- en bewakingsdienst maakt Result Laboratorium gebruik van Cadans. Cadans is een portaal
waarmee u als eerstelijns zorgverlener inzicht heeft in de bewaking van uw patiënten met een chronisch
ziektebeeld. Het biedt de mogelijkheid om het bewakingsprotocol van een patiënt aan te passen en nieuwe
patiënten aan te melden. U benadert Cadans via Zorgdomein. In dit document leggen we uit hoe het werkt.

01 Start vanuit Zorgdomein
Log in in uw HIS en Zorgdomein:
•	Heeft de patiënt al een bewakingsprotocol? Dan start u Cadans door middel van de knop ‘LinkBox’. U vindt deze
link onderaan de pagina in het startscherm van Zorgdomein.
•	Om een nieuwe patiënt aan te melden is het nodig om eerst een aanvraag voor registratie van de patiënt bij Result
Laboratorium te plaatsen. Zo wordt de patiënt geregistreerd in het bewakingssysteem van Result Laboratorium. U
doet dit door middel van de volgende stappen: Diagnostiek > Laboratorium > Result > Diagnostiek aanmelden
oproepdienst Cadans regio Beatrixziekenhuis/Albert Schweitzer ziekenhuis. De patiënt wordt nu zichtbaar in
Cadans. Heeft u deze route vaker gevolgd, dan wordt de aanmeldknop voor nieuwe patiënten automatisch
zichtbaar in het startscherm onder ‘Direct naar’. Vervolgens klikt u op de Zorgdomein homepage op de knop
‘LinkBox’ om naar Cadans te gaan.
Regie

Overleggen

14

Ik wil

Adresboek

Direct naar diagnostiek
Aanmelden oproepdienst
Cadans

Zorg vinden

Openstaande acties
di 9 feb 11:24

verwijzing

14
OPEN

Diagnostiek

>

Teleconsultatie

>

di 9 feb 10:51

verwijzing

11 dec.

SS

dermatologie, Oefenziekenhuis

Aanmelden oproepdienst
Cadans

Mijn laatste overleg

OPEN

Service & Support

Naar alle overleggen >

dermatologie, Oefenziekenhuis

Medisch specialistische zorg

>

Paramedische zorg

>

di 9 feb 09:08

Aanvullende zorg

>

dermatologie, Oefenziekenhuis

GGZ / jeugdzorg

>

Naar alle openstaande acties >

W&T / Verblijf & Wonen

>

Welzijn / Hulpmiddelen

>

verwijzing

OPEN

FEEDBACK

Zorgaanbod

Linkbox
Cadans Result Laboratorium
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02 Het overzichtsscherm
In het overzichtsscherm worden de protocollen van de patiënt voor alle aanvragers die actief zijn binnen de praktijk
van de ingelogde aanvrager getoond. Als aanvrager kunt u in het portaal een protocol toevoegen, wisselen, bewerken
of staken.
Van het geselecteerde protocol wordt de oproephistorie getoond. Op het tabblad ‘Protocol’ ziet u het geselecteerde
protocol met de stappen en bijbehorende bepalingen. Hier wordt ook aangegeven of het om een groot onderzoek
(jaarcontrole) gaat. Daarnaast is te zien of een bepaling extra is toegevoegd ten opzichte van het standaard protocol.
Op het derde tabblad zijn de patiëntgegevens te zien en te bewerken. Hier is ook aan te geven of het een thuisafname
betreft, er een afwijkend postadres is, of bij overlijden van de patiënt. De patiënt kan alleen per post geïnformeerd
worden over de oproep.

Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Cardiovasculair risico

CVRM HenZ Std Ace, ARB of diur 1x jr + 3 jr

23-03-2022

Nog in te plannen

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1

Oproephistorie

Protocol

Nieuw protocol

Protocol wissel

Jaarcontrole

Opmerking

Protocol bewerken

Protocol staken

Patiënt

Datum

Stap

Op controle geweest

24-03-2021

1 - brief

Nee

Herinneringsoproep

Ja

Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Cardiovasculair risico

CVRM HenZ Std Ace, ARB of diur 1x jr + 3 jr

23-03-2022

Nog in te plannen

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1
Protocol wissel

Nieuw protocol

Oproephistorie

Protocol

Protocol bewerken

Protocol staken

Patiënt

Stap

Dagen tot volgende stap

Volgende stap

Jaarcontrole

Onderzoeken

1

364

2

Ja

Brief

2

364

3

Nee

Brief

3

364

1

Nee

Brief
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Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Cardiovasculair risico

CVRM HenZ Std Ace, ARB of diur 1x jr + 3 jr

23-03-2022

Nog in te plannen

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1
Nieuw protocol

Oproephistorie

Protocol

Protocol wissel

Protocol bewerken

Protocol staken

Patiënt

Woonadres
Email
Vast telefoonnummer
Mobiel nummer

Bloedafname thuis

Ja, voorkeursdag: Woensdag

Overleden

Nee

Afwijkend postadres

Nee
Bewerken

2.1 Oproepstatus
De getoonde datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week van de datum opgeroepen.
2.1.1 Nog in te plannen
Hier wordt een indicatiedatum getoond. Deze is bepaald aan de hand van de laatste oproepdatum en het
bewakingsprotocol.

Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Diabetes mellitus

DM4 HenZ Std 4x jr

03-08-2021

Nog in te plannen

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1
Nieuw protocol

Protocol wissel

Protocol bewerken

Protocol staken

2.1.2 Nog op te roepen
De patiënt is al wel ingepland voor een volgende oproep, maar heeft nog geen brief ontvangen.

Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Diabetes Mellitus

DM4 HenZ Std 4x jr

30-06-2021

Nog op te roepen

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1
Nieuw protocol

Protocol wissel

Protocol bewerken

Protocol staken
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2.1.3 Oproepbrief verstuurd
De patiënt is ingepland en heeft de oproepbrief ontvangen.

Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Diabetes Mellitus

DM4 HenZ Std 2x jr

20-05-2021

Oproepbrief verstuurd

Gestaakt

Opmerkingen

Pagina 1 van 1
Nieuw protocol

Protocol wissel

Protocol bewerken

Protocol staken

03 Instructie voor protocollen
3.1 Nieuw protocol
Met de knop ‘Nieuw protocol’ wordt een nieuw scherm geopend waarin de verschillende ziektebeelden getoond
worden.

Nieuw protocol
Kies een van onderstaande ziektebeelden:
Diabetes Mellitus

Cardiovasculair risico

Hartfalen

Medicatie

Overige protocollen

Annuleren

Kies hier het ziektebeeld. U komt nu in het scherm om een protocol te kiezen door middel van een keuzelijst. Als u
een protocol heeft geselecteerd worden de stappen en bijbehorende onderzoeken getoond. Naast de keuze van het
protocol kiest u hier de eerste oproepdatum voor de patiënt.

Nieuw protocol
Kies een protocol voor het ziektebeeld Hartfalen:
Protocol

HF HenZ Std 1x per jaar
HF HenZ CNS Geel x jr

Protocol aanmaken

Annuleren

HF HenZ CNS Oranje 2x jr
HF HenZ CNS Rood 4x jr
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3.2 Protocolwissel
U kunt voor een protocolwissel kiezen als u binnen het ziektebeeld naar bijvoorbeeld een andere oproepfrequentie wilt
gaan. Hierbij wordt het vorige protocol gestaakt en een nieuwe gestart. Standaard wordt hier de jaarcontrole
geselecteerd voor de eerstvolgende oproep. Indien nodig kan een andere stap geselecteerd worden.
Standaard zal de eerstvolgende oproepdatum gepland staan op die van het ‘vorige’ protocol. Let op: wanneer u de
oproepfrequentie verhoogt, dient u zelf in de gaten te houden of de eerstvolgende oproepdatum klopt. U kunt dit
wanneer nodig aanpassen.

Protocol wissel

Kies een protocol voor het ziektebeeld CVR:
Protocol

Eerste oproepdatum

CVRM2 HenZ CNS Rood 2x jr
Stap

Dagen tot
volgende stap

Volgende stap

Jaarcontrole

Onderzoeken

Bepalingen

1

182

1

Nee

Brief

Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium,
Kreatine, Natriium, ratio malb/kreat

23-03-2022
* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week
van de datum opgeroepen.

Opmerking

Protocol aanmaken

Annuleren
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3.3 Protocol bewerken
Om een protocol te wijzigen dient deze geselecteerd te worden. Met de knop ‘Protocol bewerken’ kunt u in het
volgende scherm de datum van de eerstvolgende oproep wijzigen en/of een bepaling aan een stap toevoegen.
3.3.1 Oproepdatum wijzigen
Het is mogelijk om de oproepdatum te wijzigen. Wel zal Cadans dan automatisch de oproepdata verschuiven.
Bijvoorbeeld:
Een patiënt met Diabetes Mellitus wordt twee keer per jaar opgeroepen; in januari en juli. De patiënt geeft echter aan
liever niet in juli, maar pas in september opgeroepen te willen worden. Wanneer u de maand juli aanpast naar
september wijzigt Cadans het oproeppatroon automatisch naar maart en september.
In de oproeproepbrief wordt de patiënt gevraagd om binnen twee weken naar de priklocatie te gaan. Gebeurt dit niet,
bijvoorbeeld omdat de patiënt op vakantie is, dan ontvangt de patiënt een herinnering. Dit gebeurt automatisch en
hoeft niet gemeld te worden.
Protocol bewerken
Ziektebeeld

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Cardiovasculair risico

CVRM HenZ Std ACE, ARB of diur 1x jr

23-03-2022

Nog in te plannen

Volgende oproep

23-03-2022

Gestaakt

Opmerkingen

Oproepdatum wijzigen

* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week
van de datum opgeroepen.

Bepaling toevoegen aan stap
Stap

Dagen tot
volgende stap

Volgende stap

Jaarcontrole

Onderzoeken

Bepalingen

1

364

2

Ja

Brief

Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium, Kreatine, Natriium

2

364

3

Nee

Brief

Kalium, Kreatine, Natriium

3

364

1

Nee

Brief

Kalium, Kreatine, Natriium

Bepaling toevoegen

Terug naar overzicht
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3.3.2 Bepalingen toevoegen/verwijderen
Om een bepaling toe te voegen dient de stap van het protocol een bloedafname te bevatten. Met de knop ‘Bepaling
toevoegen’ wordt een scherm geopend met een lijst van vooraf gedefinieerde bepalingen die toegevoegd kunnen
worden. Toegevoegde bepalingen kunnen verwijderd worden. Bepalingen die standaard in het protocol zijn
opgenomen worden wel getoond, maar kunnen niet verwijderd worden.
Bepalingen toevoegen
Vaste bepalingen in stap 2: Kalium, Kreatine, Natrium

Bepaling zoeken:

Zelf toegevoegde bepalingen:

Typ hier een bepaling

Calcium

Bepalingen:
Bepaling toevoegen

Albumine
Bezinking
Fosfaat
Hemoglobine
LDL-Chol meet
Leucocyten
Lipidenspectrum
Parathormoon
PSA
TSH

Bepaling verwijderen

Alle bepalingen tonen
Terug

3.4 Protocol staken
In het hoofdscherm kan met de knop ’Protocol staken’ het geselecteerde protocol worden stopgezet. In het scherm
dat volgt vult u de reden van staken in. Dit is een verplicht veld.
Staken

X

Kies een staakreden:
Staakreden

Ander bewakingsprotocol
Controle specialist
Diversen
Foute aanmelding
Gestopt met medicatie
Kwam nooit voor onderzoek opdagen
Met ontslag uit verpleeghuis
Niet gereageerd
Nieuwe staakreden
Opname verpleeghuis
Staken

Annuleren
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3.5 Protocol hervatten
In het hoofdscherm kan met de knop ‘Protocol hervatten’ een eerder gestaakt protocol hervat worden. In het scherm
dat volgt kunt u de gewenste stap selecteren en de datum van de eerstvolgende oproep invoeren.
Protocol hervatten

Stap kiezen
Stap

Dagen tot
volgende stap

Volgende stap

Jaarcontrole

Onderzoeken

Bepalingen

1

364

2

Ja

Brief

Calcium, Fosfaat, Hemoglobine, Kalium, Kreatine, Natriium

2

364

3

Nee

Brief

Kalium, Kreatine, Natriium

3

364

1

Nee

Brief

Kalium, Kreatine, Natriium

Volgende oproep

23-03-2022
* Datum is een indicatie. De patiënt wordt in de week
van de datum opgeroepen.
Protocol hervatten

Terug naar overzicht

04 Heeft u vragen?
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen. U vindt onze contactgegevens in het
overzichtsscherm onder de knop ‘Contact’ (rechts in uw scherm).

Protocol

Volgende oproep

Oproepstatus

Cardiovasculair risico

CVRM HenZ Std Ace, ARB of diur 1x jr + 3 jr

23-03-2022

Nog in te plannen

Pagina 1 van 1
Nieuw protocol

Protocol wissel

Protocol bewerken

Protocol staken

Gestaakt

Contact

Ziektebeeld
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resultlaboratorium.nl

Bezoekadres hoofdlocatie:
Albert Schweitzerplaats 25
3318 AT Dordrecht

