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Context
De zibs tekstuitslag, conclusie professioneel onderzoek en contactverslag kunnen op een
vergelijkbare manier gebruikt worden. Het is niet wenselijk dat er drie zibs gebruikt worden om
dezelfde gegevens vast te leggen, terwijl ze elk een eigen doel hebben.
In deze notitie geven we de definitie van de drie zibs en doen we een voorstel voor het gebruik in de
ggz. Het doel is om te komen tot een aanbeveling voor het gebruik van de zibs dat gedragen wordt
door de ggz-leveranciers en gebruikersverenigingen.

Zib Tekstuitslag, Consultverslag en Conclusie Professioneel Onderzoek
Tekstuitslag: Een tekstuitslag beschrijft de bevindingen en interpretatie van diagnostische of
therapeutische verrichtingen, uitgevoerd op patiënten of monsters afkomstig van de patiënt.
De zib tekstuitslag is bedoeld om een objectief verslag te doen van een onderzoek, of kan een
toelichting bij een bepaalde verrichting bevatten. Kenmerkend is dat deze zib alleen voor de uitslag
van een enkel onderzoek/ diagnostische verrichting betreft. Als er bij een patient b.v. vier
onderzoeken plaatsvinden waar geen aparte zib voor is (bijvoorbeeld afnemen vragenlijst 1,
vragenlijst 2, luisteren naar het levensverhaal en een ROM schaal), dan kan de zib tekstuitslag
worden gebruikt. En dat moet dan vier keer, voor elk van de vier onderzoeken een eigen uitslag.
Consultverslag: Contactverslag is bedoeld om van een contact tussen patiënt en zorgverlener een
verslag te maken. Het gaat om een zorgnotitie in de vorm van een al dan niet gestructureerd
document waarin een zorgverlener in vrije tekst informatie vastlegt ten aanzien van een contact,
consult, of bevinding met betrekking tot de diagnostiek of de behandeling van een patiënt of diens
zorg.
De zib Contactverslag is bedoeld om vast te leggen wat er tijdens een contact is gedaan, bijvoorbeeld
een consult, maar het kan ook contact via een eHealthmodule zijn of telefonisch (het is dus
onafhankelijk van het consulttype). Het is vooral bedoeld voor de zogenaamde decursus: een
chronologisch verloop van contacten, waarin telkens wisselende zaken aan de orde kunnen komen.
Conclusie Professioneel Onderzoek: de beoordeling door de zorgprofessional van de situatie van de
patiënt m.b.t. diens psychische en somatische gezondheid, problematiek en/of stoornissen. Het zijn
meestal onderzoeken die door psychiaters/artsen of psychologen worden uitgevoerd en waarbij de
inhoud en kwaliteit van de onderzoeken geënt zijn op de geldende normen vanuit de landelijke
beroepsverenigingen.
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De zib conclusie professioneel onderzoek wordt gebruikt om de conclusie van – veelal een serie
onderzoeken, waarop een behandeling gebaseerd wordt, vast te leggen. Dit zal dus overstijgende
informatie bevatten ten opzichte van de zib Tekstuitslag en Contactverslag.
Een conclusie professioneel onderzoek kan niet bestaan zonder verwijzingen naar uitgevoerde
onderzoeken. Naast tekstuitslag en contactverslag kunnen bijvoorbeeld ook laboratoriumuitslagen of
forensische rapporten worden betrokken. Conform de richtlijn psychiatrische diagnostiek (Hengeveld
et al, 2015) zijn er minimaal 2 contacten en minimaal 2 tekstuitslagen nodig om een geldige
Conclusie Professioneel Onderzoek te trekken.

Voorstel
Om te komen tot een eenduidig gebruik van deze zibs is het voorstel als volgt:
De zib Contactverslag wordt gebruikt om vast te leggen wat er tijdens contacten tussen de patiënt en
behandelaar is besproken en/of wordt gedaan. Elk apart contact krijgt dan een eigen instantiatie van
de zib contactverslag, met datum en tijd, opdat e.e.a. in de tijdsvolgorde wordt weergegeven.
De zib Tekstuitslag wordt gebruikt om diagnostische verrichting (onderzoek) objectief te rapporteren,
waarbij elk onderzoek een eigen instantiatie krijgt van de zib. Het is dus de uitslag van één specifiek
benoemd onderzoek. Enkele zibs tekstuitslag geven dus een beeld van de situatie van de patient op
de onderzochte aspecten.
De zib Conclusie Professioneel Onderzoek zal altijd informatie bevatten over meerdere contacten,
meerdere tekstuitslagen, meerdere vragenlijsten en andere bronnen op basis waarvan een conclusie
kan worden getrokken. Bijvoorbeeld een conclusie die de diagnose onderbouwd (in zib probleem)
een behandeling typeert (zib verrichting) of een geheel behandelplan vormgeeft. De zib Conclusie
Professioneel Onderzoek kan dus zowel zijn gebaseerd op een aantal contactverslagen in de tijd, of
op een totaal overzicht over een aantal diagnostische verrichtingen of allebei.
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