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Instructiekaart: import protocollen & bijwerken labcodes 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

U kunt zelf bestaande protocollen importeren van een 
andere CGM HUISARTS-gebruiker. Ook kunt u de door u 
gemaakte protocollen exporteren om te delen met 
andere CGM HUISARTS-gebruikers. 

Importeren 
1. Ga naar het menu -Onderzoeken, -Protocollen. 
2. Kies in het linkermenu 'Protocollen 

importeren/exporteren'. 
3. Selecteer bovenin het scherm het bolletje 

'Importeren'. 

4. Klik op  achter 'Bestand' en zoek de locatie en 
het bestand dat u wilt importeren. 

5. Klik op de knop . 
6. Selecteer het protocol door er op te dubbelklikken 

(er verschijnt een X in de kolom 'S'). 

7. Klik op de knop . 
8. Herhaal deze stappen indien u meerdere 

protocollen wilt importeren. 
 

Exporteren 
1. Ga naar het menu -Onderzoeken, -Protocollen. 
2. Kies in het linkermenu 'Protocollen 

importeren/exporteren'. 
3. Selecteer bovenin het scherm het bolletje 

'Exporteren'. 

4. Klik op  achter 'Bestand' en zoek de locatie waar 
u het bestand naar wilt exporteren, geef het 
protocol een naam en bewaar het bestand. 

5. Selecteer het protocol door op de naam te 
dubbelklikken (er verschijnt een X in de kolom 'S') 

 Indien u meerdere protocollen wilt exporteren, kunt 
u deze ook selecteren. 

6. Klik op de knop . 

Protocollen im- en exporteren 

 Een protocol bestaat uit één of meerdere onderzoeken. U vult telkens 

één onderzoek per keer in (zie afb. hiernaast). 

 Met de PageDown-knop op uw toetsenbord kunt u de cursor een veld  

naar onder bewegen bij het invullen van een protocol. 

 Onder een protocol staat de optie om de uitslagen op te slaan in een 

journaalregel. U kunt per protocol hiervoor een keuze maken. 

 
 Een protocol kan ingedeeld zijn in tabbladen. Dit werkt prettig om het 

overzicht te houden. Hiernaast ziet u een afbeelding van een protocol 

met de tabbladen 'Algemeen' en 'Rookgedrag'. 

  

Tips rondom gebruik van Protocollen 

Bijwerken labcodes 

Het NHG beheert de labcode-tabel en stelt nieuwe 

versies ter beschikking. Zodra een vernieuwde tabel 

wordt uitgeleverd, ontvangt u van ons een mail en zet 

CGM de tabel klaar op uw systeem. De definitieve 

installatie moet u zelf uitvoeren.  

1. Ga naar het menu -Onderzoeken, -Labcodes 

2. Klik op de knop  

3. Er wordt gevraagd wat u wilt doen: 

 

 
 

4. Klik op de knop 'Wijzigen' om de Labcode Tabel 

bij te werken. 

 

 

N.B. Met de knop rapportage wordt er een rapport 

aangemaakt met daarop de wijzigingen die kunnen 

worden doorgevoerd. De rapportage kan bekeken en 

geprint worden vanuit -Systeembeheer,  

-Batchprocessen. (Er is geen noodzaak om eerst een 

rapportage uit te voeren. Meer informatie is te 

vinden in de handleiding 'Protocollen, onderzoeken 

en metingen') . 

 

In de huisartsenpraktijk worden uitslagen gestructureerd, via metingen vastgelegd bij patiënten. Vaak wordt er meer dan 
één meting vastgelegd en dan is het handig als deze metingen zijn gebundeld tot een onderzoek. Om één of meerdere 
onderzoeken gebuiksvriendelijk in te voeren, kunt u het beste gebruikmaken van 'Protocollen' in CGM HUISARTS. 
 


