Paramaribo 8 september 2021.

Protocol resultaat verwerking AG-RDT testen
Project Spoed Invoer Antigeentesten (SIA).

Case invoeren in de COVID DataBase.
Home -> patiënt search -> typ delen van de naam van de patient in.
Selecteer uit de verschenen opties de juiste patiënt:

- Controller de naam en voornaam en geboortedatum.
- Indien mogelijk controleer ook het mobielnummer / ID nummer.
Nb: Als er op meerdere punten een incomplete match is, kijk dan naar meer criteria
( adres, beroep etc).
Als er inmiddels informatie is gewijzigd, vb een nieuw mobielnummer, voeg dit nummer
dan toe in het vakje.
U heeft de juiste patiënt gevonden?
Nee? maak dan een nieuwe case file aan (“ create new patiënt”)
vul alle persoonlijke informatie nauwkeurig in.
Ga hierna door met “create new episode”
Ja? Maak een nieuwe episode aan (“create new episode”)
Nieuwe episode aanmaken:
- Vul alle informatie correct in.
- Bij vaccinatie status is de datum voor laatst gekregen prik, ook al is het dus een
onvolledige vaccinatie; en het type vaccin kan in het vakje van “medicatie” worden
bijgeschreven.
- Gebruik zoveel mogelijk de aanvink opties.
- Belangrijk: vink in de episode ook aan:
• de swab locatie (BOG / Tropclinic). Deze zijn makkelijk te selecteren uit de
swablocaties
• notteer in het vakje “ander advies” dat het gaat op een AG-RDT swap, en dat het
om een project gaat “Spoed Invoer AG testen (project SIA)
vb “ AG-test / SIA project”
klik op “create episode” op de episode te maken / “update episode” om eventuele
wijzigingen op te slaan.

Als de episode is gecreeerd verschijnen de andere tabbladen en kunnen vitale
functies, test resultaten e.d worden ingevoerd.

Test resultaat invullen:
Optie a:
Ga naar de test tab.
Klik op “add”
•
•
•
•

kies de juiste datum van afname en uitslag.
Selecteer dat het op een AG-RDT test gaat!! dit is erg belangrijk.
Kies het resultaat uit.
klik op “add” om toe te voegen.

Optie b:
Ga naar de vitale functies tab.
Klik op “add”
• kies de juiste datum van afname.
• voer de Vitale functies in (temperatuur is een verplicht veld)
• ga naar het deel “rapid tests”
• selecteer dat het een “AG-RDT’ is. Als dit niet is geslecteerd wordt het resultaat
NIET opgeslagen!
• Kies het resultaat uit (positief / negatief)
• Vul de batchcode in.
• klik op “add” om de informatie op te slaan.
• Er wordt een bevestiging gevraagd, klik op “OK” als alles correct is ingevoerd.
• hierna wordt het resultaat opgeslagen. ( Het resultaat wordt opgeslagen in de
resultaten tab. afhankelijk van de inlog toegang die u heeft / gebruikt, zult u dit wel of
niet kunnen zien. Zorg er dus voor dat u controleert VOOR het opslaan van de
informatie.)
• Foutive resultaten zult u niet kunnen corrigeren. Dat moet via 178 worden
aangevraagd en worden gecorrigeerd. Alle ingevoerde resultaten worden (indien de
huisarts is aangegeven) na 00u ook gemaild naar de huisarts. Let dus AUB goed op.
Note:
Alle resultaten die op huidige dag worden ingevoerd, verschijnen in een automatische
Pick-up lijst.
Deze lijst is belangrijk om de positieve patienten van de dag door te spelen aan de
overige partners in de COVID-19 zorg.

Verdere afhandeling patienten:
a. Positieve AG-RDT test:
In de episode moet worden aangegeven in de “follow-up” sectie:
- waar de patiënt wordt geïsoleerd. (De opties zijn uit te selecteren)
- dat het resultaat is doorgegeven aan de patiënt (afvinken)
- op welke datum het resultaat is doorgegeven (selecteren)
b. Negatieve AG-RDT test:
- dat het resultaat is doorgegeven aan de patiënt (afvinken)
- op welke datum het resultaat is doorgegeven (selecteren)
- Dat de uitkomst negatief is “selecteren”. (Let hier AUB extra op. een foutje kunt u
namelijk niet corrigeren.
c. noteer helemaal beneden bij follow-up in het vakje “opmerkingen”uw naam en dat
uw locatie. vb “drs X - BOG” Dit voorkomt verwarring voor de overige 178 artsen die de
andere patienten simultaan verwerken.
Note:
Alle positieve resultaten die op huidige dag worden ingevoerd, dus ook de AG
resultaten, verschijnen in een automatische Pick-up lijst.
Deze lijst is belangrijk om de positieve patienten van de dag door te spelen aan de
overige partners in de COVID-19 zorg.
Het direct juist afhandelen van de lijsten is dus erg belangrijk.
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