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Instructie plaatsen werkafspraken op de Verzamelsite   versie juli 2014 
 
 
(NB: Nieuwsbrieven kunnen vooralsnog niet zelf geplaatst worden) 
 
De instructies voor het gebruik zijn ook als filmpjes te bekijken, via deze link:  
http://mdl-solutions.nl/uitleg-gebruik-fmcc-verzamesite 
 
Indien u zelf werkafspraken op de Verzamelsite plaatst, al dan niet via een koppeling met de 
eigen site, willen we u op een aantal zaken attent maken:  
 

1. De werkafspraken kunnen op alfabet opgezocht worden. Trefletter is de eerste letter van 
het eerste woord van de naam. Het is dus belangrijk dat het eerste woord het 
onderwerp aangeeft: bv niet: Stroomdiagram COPD, maar: COPD, stroomdiagram. 
Ook geen lidwoord gebruiken! Dus niet: ‘De gele patiënt’, maar ‘Icterus’. Gebruik zo 
mogelijk de naam die het NHG voor de bijpassende standaard gebruikt.  
 

2. Zet geen plaatsnaam of publicatiejaar in de naam. Deze worden er automatisch 
achter gezet indien u de velden goed ingevuld heeft!  
 

3. De kolombreedte is beperkt. Bij een te lange naam springt hij naar een tweede regel. 
Dat komt de overzichtelijkheid niet ten goede. Daarom: beperk de lengte van de naam. 
De naam hoeft niet volledig te corresponderen met de naam van de werkafspraak. 
Besef dat het vooral om het vinden van het onderwerp gaat, specificering ziet men snel 
genoeg als men de werkafspraak opent. Kijk na plaatsen even op de site of het er goed 
op staat. Dan ziet u ook de plaatsnaam en het jaartal erbij staan. 
 

4. Bij het invoeren wordt u gevraagd categorieën (in feite specialismen) aan te vinken 
waaronder de werkafspraak gevonden moet kunnen worden. (Zie tabel met bestaande 
categorieën op pagina 2 van deze instructie) U kunt onbeperkt aanvinken, maar enige 
gerichtheid is verstandig. Enkele voorbeelden:  
Osteoporose: Interne, Chirurgie, Orthopedie. 
Perifere aangezichtsverlamming: Neurologie, KNO. 
Urineweginfecties: Kinder- en Jeugdgeneeskunde of Urologie, Medische Microbiologie. 
Hematurie: Interne, Urologie 
SOA: Dermatologie, Gynaecologie, Medische Microbiologie 
Dementie: Neurologie, Psychiatrie, Ouderengeneeskunde 
Mammacarcinoom: Chirurgie, Oncologie. 
 
Het is bij een koppeling van de Verzamelsite met de eigen MCC site noodzakelijk, en 
zonder koppeling handig, dezelfde categorieën op de eigen MCC site als op de 
Verzamelsite te gebruiken!  
 
 

5. Het plaatsen van een herziening van een al bestaande werkafspraak: het 
makkelijkste is dat op de volgende wijze te doen: zoek de bestaande werkafspraak op, 
klik op ‘wijzigen’. Haal het nieuwe bestand op. Pas het datumveld aan, en geef akkoord. 
De oude werkafspraak is nu vervangen door het nieuwe bestand met de nieuwe datum 
en hoeft niet apart verwijderd te worden.  
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Wijziging categorieën Verzamelsite 
juli 2014    
 
Toegevoegd: 
Anesthesiologie 
Geestelijke verzorging 
Nucleaire geneeskunde 
Oncologie 
Spoedgeneeskunde 
 
 
Gewijzigd: 
Geriatrie  : Ouderengeneeskunde 
Klinische farmacie : Farmacologie 
Kindergeneeskunde : Kinder- en Jeugdgeneeskunde 
Laboratorium  : Klinische chemie 
 
 
 
Tabel: Categorieën op de Verzamelsite 
 

 
 
 
 
 
Indien u vragen heeft of nieuwsbrieven/bulletins wilt plaatsen, kunt u contact opnemen met 
info@mccklik.nl. 
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