
2. Use Case VG Client 
 

Achtergrond:  
Onze cliënten vragen om deskundigheid die helemaal aansluit bij hun zorg- en ondersteuningsvraag. Daarom is de zorg bij Koraal in handen van een deskundig team 
van gedragswetenschappers en van artsen die gespecialiseerd zijn in de zorg en behandeling van mensen met een verstandelijke beperking. Er zijn zowel huisartsen 
als Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) in dienst. Daarnaast bieden wij op onze locaties paramedische zorg en werken we samen met medisch specialisten in 
het ziekenhuis. De locaties St. Anna in Heel, Op de Bies en Maasveld, levert Koraal verstandelijk gehandicapten zorg (VG). De drie organisaties hebben elk een 
centrumlocatie en daarnaast enkele woningen verspreid in de wijk. Zij bieden zorg, behandeling, begeleiding, advies en ondersteuning aan mensen met ernstige 
verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Het aanbod sluit aan bij de wensen en mogelijkheden van cliënten. Daarnaast fungeren de AVG artsen als 
tweedelijns specialist voor huisartsen in de omgeving, waarbij huisartsen de mogelijkheid hebben om patiënten uit hun eigen populatie te verwijzen voor een 
consult. 

  

 

Beschrijving casus:  
Saskia is een vrouw van 69 jaar en komt bij st Anna wonen omdat haar moeder is overleden. Zij heeft een matige verstandelijke beperking met autisme en is 
allergisch voor penicilline. Saskia heeft sinds 5 jaar diabetes mellitus type 2 en haar gewicht is 110 kilo. Ze gebruik 4x daags insuline. Voor haar autisme krijgt ze 0,5 
mg risperidon 1 maal per dag.  

Aangezien de Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) medisch verantwoordelijk is ontvangen zij het volledige dossier van de huisarts en plant de assistent een 
intakegesprek met de AVG. Saskia komt in aanmerking voor de kwartaal controle voor haar diabetes bij de huisarts (in dienst van Koraal). Er wordt een interne 
diëtiste betrokken om de het gewicht van Saskia proberen te verminderen. Om dit te monitoren wordt zij elke maand gewogen. Voor haar antipsychotica gebruik 
wordt Saskia ingepland voor de jaarlijkse antipsychotica controle bij de AVG. Voor het consult bij de AVG wordt bloed geprikt (glucose en cholesterol).  

Saskia woont inmiddels al enkele maanden bij st Anna. Het prikken van insuline is een probleem, Saskia weigert vaker om dit toe te laten. Na een overleg met de 
huisarts en AVG wordt besloten om Saskia te verwijzen naar de internist om andere opties in medicatie te overwegen.  

De internist stuurt een brief terug met het advies om de insuline te stoppen en de cliënt eenmaal daags GLP-1 analoog subcutaan te geven. De huisarts past de 
medicatie aan. Daarnaast maakt de AVG in samenspraak met de gedragswetenschapper een plan om het dagprogramma van Saskia te visualiseren waardoor het 
prik moment voor haar beter te anticiperen is. Dit heeft goed effect, Mevrouw valt 12 kilo af naar 98 kilo en het HbA1c daalt naar 61.  

Een paar jaar later wordt Saskia gediagnostiseerd met hartfalen, waardoor ze lichamelijk achteruit gaat. In overleg met de nieuwe wettelijke vertegenwoordiger 
wordt besloten om een niet reanimeren, niet beademen (NRNB) protocol voor Saskia op te stellen. Saskia overlijdt op 81 jarige leeftijd waarna haar dossier wordt 
gesloten.  



Vraag Module Antwoord 
3.1 Agenda functionaliteit werkt eenvoudig en is 
overzichtelijk 

Agenda 
Wellbee 

Medicore heeft een overzichtelijke agenda module waar meerdere agenda’s naast 
elkaar getoond kunnen worden, afspraken kunnen worden gesleept, langer of korter 
gemaakt kunnen worden en o.a. knippen en plakken ondersteunt. Hiernaast heeft de 
zorgverlener een gebruiksvriendelijke (mobiele) view in Wellbee: 

 
3.2 Intakegesprek wordt goed ondersteund. Agenda 

Wellbee 
Medicore ondersteunt het intakegesprek gebruiksvriendelijk: op basis van het 
afspraaksoort wordt er automatisch een intaketemplate getoond en wordt 
automatisch de activiteit en/of tijd weggeschreven. Dit scheelt zorgverleners veel 
administratieve handelingen: 

 



3.3 Het dossier is goed overzichtelijk en er is in één 
oogopslag te zijn welke bijzonderheden er bij deze 
cliënt spelen. 

Dossier Het dossier toont in overzichtelijke dashboards, eventueel per rol, welke 
bijzonderheden er bij een client spelen:   

 
3.4 De applicatie ondersteunt goed in de intake bij een 
nieuwe bewoner. 

Dossier 
Taken 

Medicore voorziet in templates die de intake goed ondersteunen. Hiernaast is het 
mogelijk om op basis van dossierinrichting workflows te creëren voor wachtlijst 
plaatsing, waarbij de takenmodule ondersteunt in het uitzetten van acties naar 
andere medewerkers, teams of zelfde de client:  

 



3.5 De Diabetes consulten worden goed ondersteund. Dossier De dossiermodule van Medicore ondersteunt verschillende specialismen, waaronder 
de diabetis consulenten: 

 
3.6 Het betrekken van Diëtiste gaat eenvoudig Taken 

Agenda 
Het betrekken van een collega of een team, zoals dietisten, kan eenvoudig met de 
takenmodule. Hierbij kan taak (en/of afspraak) worden aangemaakt voor een collega 
of een team of een specifieke medewerker binnen dat team:  

  
 
 



3.7 De antipyschotica controles worden goed 
ondersteund 

Taken Medicore ondersteunt controles en andere acties die in de toekomst moeten 
plaatsvinden met behulp van de takenmodule. Aan een taak wordt een 
registratietemplate gekoppeld, waarbinnen de bijvoorbeeld een suïcideprotocol of 
antipsychotica controles kunnen worden vastgelegd:  

 
3.8 Labuitslagen zijn eenvoudig in te zien en er zijn 
trends te herkennen. 

Taken Medicore ondersteunt laborders en uitslagen met gestandaardiseerde HL7 
koppelingen met bijvoorbeeld Cyberlabs. Hiernaast kan als alternatief de 
takenmodule worden ingezet om de labaanvragen en uitslagen vast te leggen:  

 



3.9. Het eenvoudig een verwijsbrief te maken (via 
ZorgDomein) naar de internist. 

Client 
Dossier 

Medicore heeft een integratie met Zorgdomein waarin bij verwijzingen zowel de client 
automatisch wordt ingeschreven als de bijhorende verwijsbrief direct inzichtelijk is:  

 
Hiernaast bevat de communicatiemodule te mogelijkheid om eenvoudig uitgaande 
verwijsbrieven te genereren en te versturen naar bijvoorbeeld huisartsen. De brieven 
kunnen door zelf gedefinieerd worden, voorzien worden van logo’s en kunnen 
automatische alle relevante informatie ophalen in briefblokken.  

3.10 Het ontvangen en inzien van specialisten brieven is 
overzichtelijk. 

Dossier Medicore heeft een overzichtelijke documentbeheermodule waarin alle inkomende 
(bijvoorbeeld via zorgdomein ontvangen) en uitgaande (bijvoorbeeld zelf 
gegenereerde brieven) inzichtelijk zijn. Hiernaast kan gebruik worden gemaakt van 
(veilige) mail om direct vanuit het EPD te mailen:  

 



3.11 Het aanpassen van medicatie gaat eenvoudig en is 
overzichtelijk 

Medicatie In Medicore kan eenvoudig medicatie worden bijgewerkt. We hebben een standaard 
koppeling met Medimo en Farmed voor het inzien en voorschrijven van medicatie. De 
medicatie kan vanuit het dossier, wellbee of vanuit het regiescherm direct worden 
opgeroepen: 

  
3.12. Het opstellen van een NRNB protocol gaat 
eenvoudig. 

Client In de module risico’s en condities kunnen eenvoudig condities worden opgevoerd die 
daarmee altijd prominent op de patientbalk getoond worden. Hiernaast kan een 
template of protcol gekoppeld worden aan de conditie:   

 
3.13. Het afsluiten van een dossier gaat makkelijk en de 
gegevens blijven inzichtelijk. 

Dossier Het afsluit van een dossier/zorgvraag is eenvoudig en de gegevens blijven inzichtelijk: 
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