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Anemiecascade commentaar 

Vanaf 14 november wordt gewerkt met een automatisch voorstel voor de 

anemiecascade. Uit doorgegeven signalen blijkt dat deze niet goed zijn verwerkt. Er 

staan nog veel aanvragen open. Er wordt hard gewerkt om de anemiecascade van 

commentaar te voorzien. Uiterlijk donderdag 20 december zijn alle commentaren 

bijgewerkt. 

 

Uitslagen vertraagd door ontbreken commentaar Anemiecascade 

Omdat het Anemiecascade commentaar nog niet gereed is wordt het Edifact bericht 

tegengehouden. Hierdoor zijn uitslagen vertraagd (zie ook hierboven). 

Op vrijdag 14 december zijn alle uitslagen waar een anemiecascade commentaar de 

Edifact rapportage tegenhield verstuurd. 

Het anemiecascade commentaar volgt later, uiterlijk 20 december. 

 

Uitslagen in juiste volgorde  

De uitslagen bleken niet in de juiste volgorde te worden getoond in het HIS. Dit is 

inmiddels opgelost. De volgorde van de uitslagen is nu logischer. Indien er nog wensen 

zijn kunt u dit kenbaar maken via transmuraal@franciscus.nl.  

 

Overige gemelde problemen en oplossingen  

* Sommige Edifact berichten worden tweemaal verstuurd en dus twee keer ontvangen. 

Dit probleem lijkt inmiddels opgelost. Mocht dit probleem bij u toch (weer) optreden, 

mailt u dan alstublieft naar transmuraal@franciscus.nl.  

* In de Routinegroep worden uitslagen van urine en bloed separaat gerapporteerd. De 

bedoeling is dat dit in 1 bericht wordt verstuurd. Dezelfde separate berichtgeving wordt 

gezien bij actief vitamine B12. Er wordt naar een oplossing gezocht. 

* Het is nog niet mogelijk een digitale kopie van de uitslag naar een andere huisarts dan 

de aanvragend huisarts te sturen. Hier zijn verschillende oplossingen voor 

geïmplementeerd. Er wordt nog gewerkt aan de meest ideale oplossing.  

* Fundus uitslagen konden niet digitaal gerapporteerd worden. Dit is opgelost. De 

rapportage gaat weer digitaal.  

 

Een nieuw ingebracht probleem is de rapportage van glucose.  

Veel glucose uitslagen worden nu gerapporteerd als “glucose niet-nuchter” soms ook als 

de glucose in nuchter is. De WCIA tabel heeft alleen de mogelijkheid van glucose niet-

nuchter of glucose nuchter. Er is geen mogelijkheid voor een glucose zonder de melding 

nuchter of niet-nuchter. Er wordt gewerkt aan een oplossing. 
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