Luscii Protocol
ziektebeeld
<ziekenhuis>

Wat is een protocol?

1. Meetwaarden en educatie

2. Meetmomenten

3. Drempelwaarden

4. Opvolgingen

Afhankelijk van de patiëntengroep
kies je de meetwaarden en de
educatieve content voor de
begeleiding.

Meetwaarden en kennisbiites
worden ingepland en de patiënt
ontvangt bericht wanneer een actie
gevraagd wordt.

Drempelwaarde bepalen welke
metingen als melding verschijnen in
Luscii vitals voor de zorgverlener.

Op basis van de meldingen wordt
een automatische of handmatige
opvolging in gang gezet.

Voorbeeld

Let op: afbeeldingen illustratief, werkelijk design kan afwijken

Onderdeel

Vraag

Frequentie

Eenheid

Drempel

Zuurstofsaturatie

Volg de instructies in de
gebruikershandleiding van de
saturatiemeter. Voer vervolgens de waarde
in op het volgende scherm en verstuur.

2x per week

Score 70% - 100%

< 94% of -2%

Temperatuur

Volg de instructies in de
gebruikershandleiding van uw thermometer.
Voer vervolgens uw temperatuur in op het
volgende scherm en verstuur.

2x per week

Meting handmatig,
numeriek, ℃

> 37.9 ℃

Telefonisch contact

Aanvraag telefonisch contact met het
ziekenhuis

Dagelijks

Ja/nee

Ja

Lichamelijke
gesteldheid

Geef op de volgende pagina aan of u zich
vandaag lichamelijk slechter voelt dan
gisteren

Dagelijks

Ja/nee

Ja

Hoesten

Hoe erg hebt u de afgelopen 24 uur
gehoest? Geef een score van 0 tot 10 (0 =
niet, 5 = nogal ernstig: hinderlijk aanwezig,
10 = Extreem ernstig

Dagelijks

Score 0-10

> 3 of +2

Kortademigheid

In hoeverre heeft u last van kortademigheid?
Geef een score van 0 tot 10.

Dagelijks

Score 0-10

> 5 of +2

Kennisbiite COPD

Beantwoord drie vragen na het bekijken van
de informatie

Eenmalig

Score 0-3

<3

De metingen kunnen, wanneer nodig, vaker worden ingevuld. Drempelwaarden in te stellen per patiënt.

Verschillende protocollen
Stabiel / Pre operatief / Zomer / …
Meetwaarde
Zuurstofsaturatie

Temperatuur
Telefonisch
contact

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

Instabiel / Post operatief / Winter / …

Frequentie

Manier

Drempel

Meetwaarde

Frequentie

Manier

Drempel

2x per week

Score 70% 100%

< 94% of -2%

Zuurstofsaturatie

Dagelijks

Score 70% - 100%

< 97% of -1%

2x per week

Meting
handmatig,
numeriek, ℃

> 37.9 ℃

Dagelijks

Ja/nee

> 37.9 ℃

Temperatuur

Dagelijks

Meting
handmatig,
numeriek, ℃

Ja

Telefonisch
contact

Dagelijks

Ja/nee

Ja

Dagelijks

>4

Hoesten

Hoe erg hebt
u gehoest?
afgelopen 24

1. Meetwaarden

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

Welke thuismetingen zijn relevant?
Type

Eenheid

Invoer

Meeteenheid

Handmatig of Bluetooth
gekoppeld

Fysieke tijdsmeting
(activiteit, slaap)

Meeteenheid per / tijd

Handmatig of Bluetooth
gekoppeld

Gevalideerde vragenlijst

Score X-Y

Handmatig

Gesloten vraag

Ja/nee

Handmatig

Multiple choice vraag

A-B-C-D-E

Handmatig

Persoonlijke beoordeling
(hoesten, kortademigheid)

Schaal 0-10

Handmatig

Fysieke puntmeting
(gewicht, saturatie, hartrtime)

1. Educatie

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

Educatie acties en informatieve URL’s

•

Plan een video, vragen of opdracht voor een
patient. Hoe kun je goed leven met de
ziekte? Welk gedrag voorkomt complicaties
en leidt tot meer kwaliteit van leven?

•

De informatie is generiek voor een categorie
patiënten. Een kennisbiite is niet voor
ziekenhuis specifieke informatie.

•
•

URL naar (eigen) website
Integratie naar content Patient Journey App
(dynamische tijdlijn met informatie)

Educatie in 3 onderdelen

De informatie wordt toegankelijk en
inspirerend gebracht: het moet mensen
op een positieve aanzetten tot het juiste
gedrag.

•

De video duurt bij voorkeur niet langer
dan twee minuten. Het kan een arts of
verpleegkundige zijn die vertelt of een
animatie.

•

Ieder filmpje behandelt een thema. Een
voorbeeld: Omgaan met naasten,
bewegen, dieet, acceptatie, de toekomst,
zijn vijf thema’s die in vijf korte filmpjes
gepresenteerd kunnen worden.

<naam>
<functie>

Opdracht

Meerkeuzevragen

Video

•

verantwoordelijk

•

•

De meerkeuze vragen dienen als check
of de informatie is begrepen en als
herhaling van de informatie. Bij een
slechte score of niet gevolgde les is het
mogelijk een alert te krijgen.
Meerkeuze vragen en antwoorden
worden zeer beknopt geformuleerd met
een maximum van 250 karakters
(inclusief spaties en witregels)

•

De opdracht is bedoeld om mensen tot
actie aan te sporen. Bijvoorbeeld: neem
contact op met een diëtist of vertel uw
naasten over uw beperkingen.

•

De opdracht wordt zeer beknopt
geformuleerd met een maximum van 250
karakters (inclusief spaties en witregels).

Voorbeeld educatie longaanval

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

2. Meetmomenten

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

In welke frequentie wil je de metingen ontvangen?

Meetwaarde A

Z

M

D

W

D

V

Z

Elke week

Meetwaarde B

Z

M

D

W

D

V

Z

Elke X weken

Kennisbiite

Z

M

D

W

V

Z

Eenmalig

Meetdag

D

Geen meetdag

Notificaties en herinneringen
Voor insturen van metingen

09:00

Op de meetdag krijgen patiënten een notificatie om hun meting in te sturen.

12:00

Wanneer de meting nog niet is ingestuurd, krijgt de patiënt nog een
herinneringsbericht.

15:00

Voor zorgverleners verschijnt een melding in Luscii als de patiënt geen meting
heeft ingestuurd.

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

3. Drempelwaarden

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

Waar ligt de grens?
Enkelvoudige drempelwaarden

Beschrijving

Sprong omhoog / sprong omlaag

Verschil tussen de huidige meting en de meting ervoor van meer of minder dan X

Boven- en ondergrens

Huidige meting is hoger/lager dan X

Meervoudige drempelwaarden

Beschrijving

Combinatie van verschillende meetwaarden

Meetwaarde A + Meetwaarde B overschrijden een sprong/grens

Combinatie van dezelfde meetwaarde

Meetwaarde C overschrijdt voor X dagen een grens

Meetwaarde A

Meetwaarde B

Meetwaarde A +B

•

Ondergrens

•

Ondergrens: 100 mmHg

•

Ondergrens

•

Bovengrens: 15 pt.

•

Bovengrens: 140 mmHg

•

Bovengrens: 15 pt.

•

Sprong omhoog: 4 pt.

•

Sprong omlaag

•

Sprong omhoog:

•

Sprong omlaag

•

Sprong omlaag

•

Sprong omlaag

+

Meetwaarde C

•

Ondergrens

•

•

Bovengrens: 140 mmHg

Ondergrens

•

•

Sprong omlaag

Bovengrens: 15% > 3 dagen

•

•

Sprong omlaag

Sprong omhoog:

•

Sprong omlaag

4. Opvolgingen

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

2. Automatische protocolwijziging

1. Automatisch bericht

•

De melding die binnenkomt wordt
automatisch beantwoord met een vooraf
ingesteld bericht.

•

Op basis van de melding wordt een
patiënt automatisch op een ander
protocol gezet.

•

De melding is daarna afgehandeld en
hoeft niet meer behandeld te worden.

•

De melding is daarna afgehandeld en
hoeft niet meer behandeld te worden.

3. Handmatige opvolging

•

De melding wordt door een zorgverlener
geanalyseerd. Op basis van deze triage
wordt een vervolgactie gekozen.

Handmatige opvolging
Melding

Overschrijding
drempelwaarde

Toelichting

Analyse

Bekijk trend en EPD

verantwoordelijk
<naam>
<functie>

Afhandelen

Opvolging*

Beeldbel

Beeldbellen
Vraag klachten
uit (SBAR)

Klachten

Volg regulier protocol

Medisch

Geen actie

Te laat melding

1ste keer

Instrueer patiënt vandaag
Beeldbel

alsnog meting in te sturen

*Opvolgingen worden naar eigen behoefte in meer detail vastgelegd

