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Belangrijke informatie 
Lees het document en de documenten vermeld in de rubriek bijkomende bronnen over de werking 
van de software voordat je het Pregnabit Cloud gebruikt. Gebruikers zijn verplicht om de vereisten 
van de toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van het Platform te lezen. 
 
Activiteiten die het verstrekken en beheren van gegevens inhouden, moeten worden uitgevoerd 
in overeenstemming met de toepasselijke gedragscode en wetten. 
In geen geval zal Nestmedic S.A. aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade 
die het gevolg is van onjuist gebruik of toepassing van het Pregnabit Cloud. 
 
De voorbeelden en schema's in deze handleiding dienen alleen ter illustratie. 
 
Reproductie van de inhoud van deze handleiding, geheel of gedeeltelijk, zonder de schriftelijke 
toestemming van NESTMEDIC S.A. is verboden. 
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Voorwoord 

 
 
 

Inleiding Deze gebruiksaanwijzing geeft gedetailleerde informatie over het medische hulpmiddel 
Pregnabit Cloud, dat een medisch softwareproduct is. Het wordt gebruikt om het welzijn 
van de foetus te monitoren met de Pregnabit of Pregnabit Pro apparaten tijdens het laatste 
trimester van de zwangerschap, op basis van opnamen van CTG-onderzoeken die door de 
medische apparaten worden uitgevoerd en die naar de Pregnabit Cloud 4 datasets 
doorsturen:  
• Set van tijd[ms]/waarde[bpm] punten van de hartslag van de moeder; 
• Set van tijd[ms]/waarde[bpm] punten van de hartslag van de foetus; 
• Set van tijd[ms]/waarde[%] punten van de contracties van de baarmoeder; 
• Set van tijd[ms]/waarde[%] punten van de bewegingen van de foetus. 
 
De huidige versie van de gebruiksaanwijzing is beschikbaar op het adres: 
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-instrukcje-uzytkowania-dla-uzytkownika-
profesjonalnego-nl/ 
 
De huidige versie van etiket van het product is beschikbaar op het adres: 
https://pregnabit.com/pregnabit-cloud-etykieta-patient/  
 
De gebruiksaanwijzing bevat de nodige informatie voor het gebruik van het apparaat door 
een professionele gebruiker - arts, verloskundige. De Gebruiksaanwijzing voor de patiënte 
- vormt een integraal onderdeel van deze versie van de Gebruiksaanwijzing. 
 
De gebruiksaanwijzing behandelt de belangrijkste functies van het Pregnabit Cloud 
medische hulpmiddel, evenals waarschuwingen en berichten die nuttig kunnen zijn tijdens 
het gebruik van het hulpmiddel. 
 
Lees voordat je het toestel gebruikt de hele inhoud van deze gebruiksaanwijzing. 
 
Deze gebruiksaanwijzing dient in de eerste plaats te worden gelezen door: 

• Verloskundigen, 
 Artsen,  
 Arts-specialisten, in het bijzonder met een specialisatie in gynaecologie en 

verloskunde 
 Personen die over de nodige kwalificaties en machtigingen beschikken om 

rapporten van CTG-onderzoeken te analyseren. 
 
Pregnabit Cloud vervangt geen medische consulten in een medische instelling of een 
ziekenhuisbehandeling wanneer dit wordt aangegeven door de gezondheidstoestand van 
de patiënte. 
 
Als de gezondheid of het welzijn verslechtert, moet de patiënte onmiddellijk advies 
inwinnen bij een arts of verloskundige, naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gaan, of het 
alarmnummer 112 bellen in Nederland en 112 of 101 in België. 
 

Doel van het 
document 

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld om de gebruiker van het apparaat de nodige 
informatie te geven om de Pregnabit Cloud medische software te gebruiken voor het 
monitoren van het foetale welzijn tijdens het laatste trimester van de zwangerschap.  
 

Voor wie is het 
document bedoeld 
 

Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor professionele gebruikers van het platform - 
Verloskundigen, artsen die het Pregnabit Cloud medische hulpmiddel gebruiken voor de 
beoordeling van het foetale welzijn op basis van de analyse van tele-CTG 
onderzoeksrapporten. 
 
Aanbevelingen: 
Het medische hulpmiddel Pregnabit Cloud is bestemd voor gebruik door medisch 
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personeel en patiënten in het derde trimester van de zwangerschap, met name in het geval 
van: 
 een zwangerschap na de uitgerekende datum, 
 veranderingen in de aard van de door de patiënte waargenomen foetale 

bewegingen 
 ziekten van de patiënte: arteriële hypertensie, diabetes, nierziekten, ziekten van de 

lever, hartafwijkingen, aandoeningen van schildklier, antifosfolipidensyndroom en 
andere zwangerschapscomplicaties: placenta insufficiëntie, circulatiestoornissen  
in de navelstreng, oligohydramnie, polyhydramnie, intra-uteriene groeistoornissen 
van de foetus, serologisch conflict, diabetes, arteriële hypertensie geïnduceerd door 
de zwangerschap etc, 

 een geschiedenis van intra-uteriene vruchtdood, 
 zwangere vrouw ouder dan 40 jaar, 
 afwijkingen die bij eerdere CTG-onderzoeken werden vastgesteld. 

 
Contra-indicaties: 
Er zijn geen contra-indicaties voor het gebruik van het medische hulpmiddel Pregnabit 
Cloud vastgesteld. 
Pregnabit Cloud is ontworpen om bestanden in Pregnabit-formaat te ondersteunen, 
daarom wordt het mogelijke gebruik ervan momenteel beperkt door contra-indicaties voor 
het gebruik van de Pregnabit-serie mobiele CTG-apparaten. 
 
Verwachte klinische voordelen: 

 meer veiligheid voor de patiënte door het gebruik van prioritering van 
onderzoeksresultaten die door het medisch personeel moeten worden 
beoordeeld; 

 verkorte tijd tot de diagnose (minder kans op late ontdekking van afwijkingen 
tijdens de zwangerschaṗ);  

 grotere kans om foetale schade ten gevolge van bestaande pathologieën te 
voorkomen, met bijzondere nadruk op hypoxie ten gevolge van foetale 
hypoxemie;  

 de kans op aanzienlijk snellere opsporing van mogelijke pathologieën in de 
foetale ontwikkeling en zwangerschap; 

 verbetering van de toegang tot gespecialiseerde zorg in 
 gebieden met beperkte toegang tot medische zorg; 

 verhoging van het gevoel van veiligheid van de patiënten.  
 

De kennis die met Pregnabit Cloud wordt verkregen uit de onderzoeksopnamen die door CTG-
apparaten worden doorgegeven, vooral - die mobiele, voor thuisgebruik, wordt door het medisch 
personeel gebruikt om potentiële risico's in een vroeg stadium op te sporen, afwijkingen te 
diagnosticeren en passende medische maatregelen te nemen. 
 
 
Samenvatting van het risicoprofiel van het medische hulpmiddel en de bijbehorende IT-
beveiligingsdoelstellingen:  
- Dit medische apparaat verwerkt gevoelige gegevens, waaronder medische gegevens en 
persoonsgegevens.  
- In de gebruiksaanwijzing staan de operationele systeemvereisten.  
- De activiteiten die nodig zijn om de integriteit en de validatie van de software te 
verzekeren, vinden plaats zonder dat de eindgebruiker erbij betrokken is.   
- De eindgebruiker moet een training krijgen in het gebruik en de bediening van dit 
medische hulpmiddel.  
- In de gebruiksaanwijzing staan de minimumvereisten voor het werkstation waar het 
medische hulpmiddel gebruikt mag worden.  
- Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de software 
van het werkstation up-to-date is, d.w.z. dat nieuwere versies en beveiligingspatches 
geïnstalleerd zijn.  
- De beoogde gebruiksomgeving van het medisch hulpmiddel is de huiselijke omgeving. 
- Gebruik buiten de beoogde gebruiksomgeving kan leiden tot ongepaste medische 
conclusies.   
- Extra beveiliging in de vorm van anti-virus en anti-malware software wordt aanbevolen 
op werkstations waarop dit medische hulpmiddel wordt gebruikt. 
- Het proces van het maken van back-ups en, indien nodig, het herstellen van de 
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systeemtoestand uit deze back-ups gebeurt zonder tussenkomst van de eindgebruiker. 
 

Juridische kwesties Copyright notice 
Copyright©2022 Nestmedic S.A. All Rights Reserved. The document is available in 
electronic version. 
 
Dit document en de software waarnaar het verwijst, vallen onder de eigendomsrechten 
van Nestmedic S.A. Elke reproductie/distributie zonder schriftelijke toestemming van 
Nestmedic S.A. is ten strengste verboden. Gelieve de licentievoorwaarden te lezen.  
 
Elk ernstig incident met een hulpmiddel moet worden gemeld aan de fabrikant en aan de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker of de patiënt verblijft. 
 
Garantie 
Het product wordt gedekt door de garantie van de fabrikant.  
 
Klachten 
Klachten moeten gemeld worden via de knop MELD EEN PROBLEEM in het onderste 
menu van het Pregnabit Cloud of door contact op te nemen met de hieronder vermelde 
producent. 
 
Contact: 
Nestmedic S.A. 
Pasymska 20 
01-993 Warschau 
Polen 
www.pregnabit.com 
Technisch contact: complaints@nestmedic.com     
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Hoe het platform gebruiken? – basisgegevens 
 

Wat is nodig om 
het platform te 
gebruiken? 

De software die beschikbaar is op het Pregnabit Cloud werkt correct op de meeste 
apparaten: tablets, smartphones, desktops, laptops, en de systemen Windows, Android 
en iOS. Voor de software hoeven geen extra toepassingen te worden geïnstalleerd, en 
de toegang verloopt uitsluitend via de browser. Voor een goede werking moeten de 
volgende browsers en besturingssystemen worden gebruikt: 
 
Computers: 

 minimaal 4GB RAM-geheugen, voor gebruikers met de patiëntrol  
 minimum 8GB RAM-geheugen en een scherm met een horizontale resolutie 

van 1366 pixels voor gebruikers in een andere rol dan die van de patiënte 
 
Browsers: 

 Google Chrome - vanaf versienummer 88.0.4324 en hogere stabiele versie 
 
Besturingssystemen: 

 Microsoft Windows - versies 7,8,8.1,10 en hoger 
 Apple macOS - in versie 10.12 en hogere 
 Linux - distributies met een grafische gebruikersinterface, die draaien op 

kernel versie 4.0 en hogere stabiele versie 
 
Mobiele apparaten (voor de mobiele modus)   

 met een beeldscherm van ten minste 4,5 inch en een minimale verticale 
resolutie van 320 pixels 

 
Mobiele besturingssystemen (voor de mobiele modus): 

 Android - vanaf versie met het label 7.0 (bekend als Nougat) of hoger 
 iOS -  vanaf versienummer 13.0 of hoger  

 
Bijkomende software: 

 Voorgeïnstalleerde software voor het bekijken van PDF-documenten (geldt 
ook voor de mobiele modus). 

Registratie en 
accountactivering 

Accountregistratie op het Pregnabit Cloud wordt uitgevoerd door een lid van het 
platform administratieteam. Een e-mail met een activeringslink wordt verzonden naar 
het e-mailadres dat de gebruiker heeft gebruikt om zijn account te registreren. Klik op 
de activeringslink om het account te bevestigen. Het systeem toont een venster waarin 
het wachtwoord kan worden ingevoerd. 
 
Voer het wachtwoord in zoals aangegeven op het scherm.  
 

Eerste 
aanmelding - 
bevestiging van 
de voorwaarden  

Als je voor de eerste keer in het systeem inlogt, moet je de voorwaarden lezen  
en het aanvaarden door Ik aanvaard het reglement,  aan te klikken en vervolgens op 
Volgende te klikken. 
 
 

Hoofdstuk 1 
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Autorisatie in 
twee stappen 

Wanneer je voor de eerste keer inlogt, heb je de keuze om eenmalige toegang te 
gebruiken of het apparaat toe te voegen aan vertrouwde apparaten. De eenmalige 
toegang is bedoeld voor alle situaties waarin je niet zeker weet wie toegang heeft tot 
het apparaat, dat je gebruikt. Wanneer je een apparaat continu en veilig gebruikt, kunt 
je het toevoegen aan vertrouwde apparaten.  
 
 

Eenmalige 
toegang 

Wanneer je "eenmalige toegang" selecteert, wordt een toegangscode naar jouw e-
mailadres gestuurd, die je in het onderstaande veld moet invoeren en bevestigen. 
 
Als je kiest voor eenmalige toegang, moet je deze tweede aanmeldingsstap opnieuw 
doorlopen als je je opnieuw aanmeldt. 

Een apparaat 
toevoegen aan 
vertrouwde 
apparaten 

Om de tweede fase van het inloggen, het invoeren van een code, over te slaan, moet je 
je apparaat - de browser die je gebruikt - toevoegen aan vertrouwde apparaten.  
 
Geef het apparaat dat je gebruikt een naam: 
 
 
Er wordt een toegangscode naar je e-mailadres gestuurd, die je in het onderstaande 
vakje moet invullen en bevestigen. 

Keuze van de 
inlogmethode 

De beheerder kan voor alle gebruikersaccounts in zijn instelling de methode kiezen om 
in te loggen op het platform. Ga hiervoor naar het tabblad Instellingen, en vervolgens in 
het gedeelte Tweestapsverificatie(Engels ‘Two factor identyfication’) de knop Bewerken 
kiezen. 
 
Kies de gewenste inlogmogelijkheid uit de keuzelijst (e-mail, authenticator app, geen) en 
selecteer dan Opslaan. 

Inloggen op het 
platform met de 
Authenticator 
app 

Je kunt ook inloggen op het platform met de Authenticator app. Om dit te doen moet je 
de applicatie Google Authenticator of Microsoft Authenticator op je telefoon 
downloaden, die beschikbaar is voor IOS en Android systemen. 
Scan na het downloaden van de app de QR code om een gebruikersaccount toe te 
voegen, d.w.z. dezelfde e-mail die gebruikt wordt om in te loggen op het platform. 
Eenmaal correct geïdentificeerd, genereert de app een zescijferige code, die in het veld 
Eenmalige code, moet worden ingevoerd en dan bevestigd bevestigd worden door op 
Bevestigen te klikken. 
  
Bij een volgende keer inloggen hoeft de authenticator app niet geconfigureerd te 
worden. Om in te loggen moet de gebruiker, na het invoeren van login en wachtwoord, 
allen de 6-cijferige code invoeren die door de eerder geconfigureerde app gegenereerd 
wordt. 
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Inloggen op het 
platform met het 
e-mailadres en 
wachtwoord 
herstel 

De gebruiker logt in op het platform via de browser met het e-mailadres en het 
wachtwoord dat hij gegenereerd heeft toen hij voor het eerst inlogde.  
 
 
Als het wachtwoord verloren wordt, kan de gebruiker het opvragen door te klikken op 
de link Wachtwoord vergeten?. Er wordt een e-mail gestuurd naar het bij de registratie 
opgegeven e-mailadres om het wachtwoord te herstellen.  
 
Na het inloggen op het systeem kan de gebruiker, afhankelijk van de 
systeemconfiguratie, toegang krijgen tot één of beide modules: 

1. Administratief gedeelte, 

2. Evaluatiecentrum.  
 
 

Hulp bij het 
gebruik van het 
platform 

Het platform is uitgerust met een systeem van contextuele hulp. Op plaatsen die uitleg 
behoeven worden pictogrammen geplaatst: 
 
Door op het pictogram te klikken kun je richtlijnen lezen over de gegeven 
functionaliteit.  

Meldingssysteem  De gebruiker kan bepalen of hij meldingen van het platform wil ontvangen volgens zijn 
individuele voorkeuren. Om de instellingen te veranderen ga je naar het 
gebruikersaccount door op de voornaam en de naam van de gebruiker te klikken in de 
linkerbovenhoek van het scherm. 
 
 
Scroll dan naar beneden en klik op de knop Meldingsinstellingen.  
 
 
Vervolgens verschijnt een venster waarin je de soort meldingsmethode kunt kiezen 
door de juiste vakjes aan te vinken en je keuze te bevestigen door op de knop 
Bevestigen te klikken. 
 
 
 

Gebruikersaccount   Het Pregnabit Cloud gebruikersaccount is toegankelijk door op de voornaam 
en de naam van de gebruiker te klikken in de linkerbovenhoek van het scherm. Door te 
klikken gaat de gebruiker naar zijn account op het platform.  
 
 
De gebruiker kan basisgegevens zoals naam en  
telefoonnummer bewerken. In het rechter deel staat een lijst van rechten die door de 
administratie zijn toegekend. Rechten maken de uitvoering mogelijk van  
in het systeem gekozen functies. Een wijziging van de rechten is mogelijk door contact 
op te nemen met de beheerder van de instelling.  
 

 

Een patiëntenaccount toevoegen 
 
Het 
aanmaken 
van een 
account 
voor een 
nieuwe 
patiënte  

Om een account voor een nieuwe patiënte aan te maken, log je in op het platform en ga je naar 
het administratiegedeelte. Kies dan de tab Patiënten uit de lijst van tabs aan de linkerkant. Op 
het scherm verschijnt een lijst van patiënten. Om een nieuwe patiënte toe te voegen, kies je de 
knop + Patiënte toevoegenin de rechter bovenhoek.   
 
Vul dan de gegevens van de patiënte in, de contactgegevens, de contactpersoon en kies de 
persoon die de zwangerschap begeleidt. 
 
Voeg dan de medische gegevens van de patiënte toe door te klikken op de knop Toevoegen van 
medische gegevens. 
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Vereenvoudigde aanmaak van een account voor de patiënte 
  

Snelle registratie 
 

 
Apparaat uitgegeven aan patiënte 

 

In de volgende stap voeg je zwangerschapsgegevens toe door op de knop 
Zwangerschapsgegevens toevoegen te klikken. 
 
Uitgebreide medische gegevens kunnen worden toegevoegd door te klikken op de knop Voeg 
uitgebreide medische geschiedenisgegevens toe. 
  
Na het invullen van de medische gegevens, klikt men opBeëindigen en opslaan.  

Afgeven 
van een 
kwalificatie 
voor CTG-
onderzoek 

Om een patiënte een tele-CTG-onderzoek op het Pregnabit apparaat te kunnen laten doen, moet 
de arts/verloskundige een positieve kwalificatie voor CTG-onderzoek afgeven. Om een 
kwalificatie af te geven, gaat men naar het tabblad Patiënten, en kiest men de patiënte uit de lijst, 
door op de patiëntgegevens te klikken. 
  
Kies het tabblad Kwalificatie voor CTG-onderzoek. 
Naast de medische gegevens van de patiënte zijn er hulptekens voor het afgeven van de CTG-
kwalificatie: 

   
Ja Positieve kwalificatie voor CTG-onderzoek 

 
Opgelet Een bijkomende analyse is vereist 

 
Nee Diskwalificatie voor CTG-onderzoek 

Om een kwalificatie af te geven op basis van de medische gegevens van de patiënte, kies je de 
knop Geef een kwalificatie af. 
 
Er verschijnt een venster op het scherm waarin je de juiste kwalificatie voor een CTG-onderzoek 
moet kiezen en klik dan op de knop Bevestigen. 
 

Snelle 
registratie 

Afhankelijk van de configuratie kun je met het systeem een snelle registratie van een patiënte 
uitvoeren zonder de volledige medische gegevens te hoeven invullen. 
Om een snelle registratie van een patiëntenaccount uit te voeren, ga je naar het tabblad 
Patiënten en kies je de knop + Patiënte toevoegen in de rechter bovenhoek van het scherm. 
Klik dan op de schuifknop Verkorte formulier gebruiken om het te activeren. Na het invullen 
van de basisgegevens van de patiënte, kies je de knop Opslaan. 
 

Uitgifte van 
het apparaat 
aan de 
patiënte - 
aanmaken 
van een 
nieuwe 

Om een tele-CTG-onderzoeksapparaat aan een patiënte te geven, maak je een nieuwe order 
aan door op het tabblad Orders en het sub-tabblad Nieuwe te klikken. Klik dan in de rechter 
bovenhoek op de knop + Nieuwe order. 
 
Kies uit de keuzelijst de patiënte (het is mogelijk de lijst te filteren door tekens op het 
toetsenbord in te voeren) aan wie het apparaat wordt uitgegeven en kies de knop Opslaan om 
de keuze te bevestigen. 
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Vereenvoudigde thuisbezorging van het apparaat aan de patiënte 
 
Het aanmaken van 
een 
vereenvoudigd 
order voor de 
patiënte 

Om in vereenvoudigde modus (zonder een nieuwe order aan te maken) een apparaat 
aan een patiënte uit te reiken, ga je naar het tabblad Snelstart (de beschikbaarheid van 
deze functie hangt ook af van je systeemconfiguratie). Er verschijnt een keuzelijst op 
het scherm waaruit je een patiënte kunt kiezen. Om de patiëntkeuze te bevestigen, klik 
je op de knop Patiënte toevoegen. 
 
Eenmaal een patiënte gekozen, verschijnt een scherm met de basisgegevens van de 
patiënte. De medische staf kan besluiten de patiënt, zonder volledige medische 
gegevens in te voeren, voor CTG-onderzoek te kwalificeren door het aanvinken van 
het vak De patiënte voldoet aan alle medische vereisten voor CTG-onderzoek, o.a. geen 
medische implantaten, geen allergieën voor materiaal van hulpmiddelen en geen 
meervoudige zwangerschap. 
Desgewenst kun je een einddatum aan de order toevoegen door het vakje Einddatum 
van order toevoegen aan te vinken. Anders blijft de order voor onbepaalde tijd actief. 
 
Kies vervolgens uit de keuzelijst het apparaat dat je aan de patiënte wilt geven. 
Klikken op de knop Start order start de order, d.w.z. maakt de uitreiking van het 
apparaat dat al aan de patiënte is toegewezen, mogelijk. 
  
Als de arts/verloskundige verkiest de patiënte geen toegang tot het platform 
(patiëntenmodule) te geven, genereert het systeem een 6-cijferige PIN om op het 
apparaat in te loggen. 
 
 

Evaluatie van het 
door de patiënte 
zelf uitgevoerde 
onderzoek 

Om het onderzoek dat door de patiënte zelf werd uitgevoerd te evalueren, ga je naar 
het tabblad Onderzoeken, en vervolgens het subtabblad Onderzoeken thuis. Een lijst 
van onderzoeken verschijnt op het scherm, samen met de gegevens van de patiënten 
die ze uitvoerden en de begin- en einddatum van het onderzoek. Door te klikken op 
Evalueren kom je bij de evaluatie van het onderzoek. 
Een bericht verschijnt op het scherm met de vraag of je zeker weet dat je het onderzoek 
wilt evalueren. Om naar de evaluatie te gaan klik je op Ja. 
 
Onder de grafiek staat een venster met de evaluatie van het onderzoek. Nadat je de 
inhoud van de evaluatie hebt ingevoerd, bevestig je door op de knop Opslaan en 
bevestigen te klikken. 
  
 

order Vul in de volgende stap de ordergegevens in door: de begindatum van de order in te vullen en, 
indien nodig, door het vakje Einddatum van de order toevoegen, aan te vinken, de einddatum 
van de order. Klik daarna op Opslaan. 
 
Wijs het apparaat aan de patiënte toe door te klikken op de knop Apparaat toewijzen en 
starten. 
 
Er verschijnt een venster op het scherm waarin je uit de keuzelijst het hulpmiddel kiest dat aan 
de patiënte moet worden uitgereikt. Door te klikken op de knop Bevestigen moet de keuze 
van het apparaat bevestigd worden. 
 
Met een klik op het apparaatnummer bevestig je de uitreiking van het apparaat aan de patiënt.  
Bevestig de uitreiking door de schuifknop Apparaat uitgereikt te activeren.  
 
Op het scherm verschijnt het venster van de uitreiking van het apparaat, waarin de datum van 
de uitreiking moet worden gekozen. Is de datum anders dan de huidige, voer de datum dan 
handmatig of met behulp van de hulpkalender in het datuminvoerveld in, klik daarna op de 
knop Bevestigen  
en bevestig de datum van de uitreiking. 
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Genereren van 
een 
onderzoeksrapport 

Het onderzoeksrapport in PDF formaat kan gegenereerd worden door naar het tabblad 
Samenvatting en evaluatie te gaan.  
 
Klik op de knop Rapport genereren, en kies dan het soort rapport door het juiste vakje 
aan te vinken. De keuze moet bevestigd worden door te klikken op de knop Genereren. 
Er verschijnt een venster met een voorbeeld van het rapport. Om het rapport te 
genereren, klik je op de knop Rapport genereren. Op het scherm in het gedeelte Andere 
rapporten zie je een link naar het gegenereerde rapport. Door te klikken op deze link, 
wordt het rapport in PDF formaat automatisch gedownload. 
 

 
 
 

Ad hoc onderzoek - Onderzoek uitgevoerd door medisch 
personeel 

 
Ad hoc onderzoeken 

 
Ad hoc onderzoek Als het platform goed ingesteld is, is er een ad hoc onderzoeksmodus beschikbaar. 

Deze modus stelt een professionele gebruiker in staat een onderzoek uit te voeren 
zonder de gegevens van de patiënte op het platform in te voeren. Zo kan de arts of 
verloskundige het onderzoek uitvoeren in de kliniek of tijdens huisbezoeken. 
Het apparaat dat gebruikt gaat worden om snelle onderzoeken uit te voeren moet op 
het platform de status Voor de arts krijgen. Ga hiervoor naar het tabblad Apparaten en 
kies een beschikbaar apparaat uit de lijst, door het vakje links van het apparaatnummer 
aan te vinken. 
 
Klik dan op de knop Wijzig beschikbaarheid in de rechter bovenhoek van het scherm. 
In het venster voor het veranderen van de status kun je deze veranderen, kies daarvoor 
de status  
Voor de arts. De keuze moet bevestigd worden door te klikken op Bevestigen.  
 
Wanneer het apparaat de status Voor dokter heeft gekregen, kan de professionele 
gebruiker op het apparaat inloggen door zijn e-mail in te voeren en in te loggen op het 
platform of door een PIN in te voeren. Om een viercijferige PIN voor de arts te 
genereren, ga je naar de accountinstellingen door op Voornaam en naam van de 
gebruiker te klikken in de linkerbovenhoek van het scherm. 
 
Vervolgens in het gedeelte Codes in het veld PIN toegangscode voor het apparaat 
klikken op Wijzigen. 
 
De PIN code kan handmatig door de gebruiker ingevoerd worden of automatisch 
gegenereerd worden door op Besschikbare voorstellen te klikken. De gekozen PIN-
code moet bevestigd worden door te klikken op Bevestigen. 

Een ad hoc-
onderzoek 
toewijzen aan een 
patiënte 

Onderzoek in de ad hoc modus worden naar het platform verzonden, maar zijn niet 
toegewezen aan de patiënten. Om een onderzoek aan een patiënte toe te wijzen, gaat 
men naar het tabblad Onderzoeken en het sub-tabblad Ad hoc onderzoeken.  
 
De mogelijkheid om een notitie op het apparaat toe te voegen voordat een onderzoek 
wordt uitgevoerd, kan het toewijzen van het onderzoek aan de patiënte in het systeem 
vergemakkelijken. De notitie wordt als een wolk-icoon naast het onderzoeksnummer 
getoond. Om de notitie te zien ga je met de muis over het icoon. 
 
 
Door op de knop Toewijzen te klikken, verschijnt bij het onderzoek het venster 
Toewijzen patiënte.  
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Module Evaluatiecentrum 
 

Evaluatiecentrum 
 

De module Evaluatiecentrum biedt functionaliteiten om de aanmaak van een evaluatiecentrum voor de onderzoeken 
aan te maken, het te beheren en het werk van de professionals die er werk te organiseren. Het evaluatiecentrum biedt 
geavanceerde ondersteuning voor onderzoeken die door patiënten thuis bij het platform worden ingediend. Bij een 
groot aantal binnenkomende onderzoeken biedt het evaluatiecentrum functionaliteiten zoals het in de wachtrij 
plaatsen van onderzoeken met behulp van automatische computeranalyse of de mogelijkheid om de tijd van de 
evaluatie van een onderzoek door een arts/verloskundige te laten controleren. Het volgende deel van de 
gebruiksaanwijzing is bedoeld voor professionele gebruikers die   
het Pregnabit Cloud gebruiken met de module Evaluatiecentrum ingeschakeld. 
 

Aanvang en beëindiging van de 
werkzaamheden door de verloskundige 

 

Kies de patiënte die je aan het onderzoek wilt toewijzen uit de keuzelijst en bevestig je 
keuze door op de knop Toewijzen aan patiënte te klikken. 
  
Als de patiënte niet in het systeem staat, kies dan de + Patiënte toevoegen knop. Vul 
dan de bijbehorende velden in: voornaam van de patiënte, naam van de patiënte, ID 
nummer van de patiënte en wijs het onderzoek toe aan de nieuw aangemaakte patiënte 
door te klikken op Toewijzen aan patiënte.  
 
Om de volledige gegevens van de patiënte in te voeren, klik je op de knop Toewijzen 
en gegevens aanvullen. Het systeem brengt je naar een scherm waar je de volledige 
gegevens van de patiënte kunt invoeren: contactgegevens, contactpersoon en de optie 
om medische gegevens in te voeren (zoals in het hoofdstuk Toevoegen patiëntgegevens) 

Evaluatie van ad 
hoc onderzoek 

Om een ad hoc onderzoek te evalueren, ga je naar het tabblad Onderzoeken en het 
sub-tablad Ad hoc onderzoeken. Door te klikken op Evalueren, ga je naar de evaluatie 
van het gekozen onderzoek. 
 
Het scherm toont het venster met de evaluatie van het onderzoek, klik op Ja om te 
bevestigen dat je wilt doorgaan naar de onderzoeksevaluatie. 
 
Het systeem toont een scherm met de CTG-opname. Onder de opname is er een veld 
voor de evaluatie van het onderzoek. Nadat je de evaluatie hebt ingevoerd, klik je op 
Opslaan en bevestigen. 
 
Voor een beschrijving van het bewerken van de grafiek, zie hoofdstuk Interacties met 
grafieken.  

Genereren van 
een ad hoc 
onderzoeksrapport 

Het onderzoeksrapport in PDF formaat kan gegenereerd worden door naar het tabblad 
Samenvatting en evaluatie te gaan.  
Klik op de knop Rapport genereren, en kies dan het soort rapport door het juiste vakje 
aan te vinken. De keuze moet bevestigd worden door te klikken op de knop Genereren. 
Er verschijnt dan een venster met een voorbeeld van het rapport. Om het rapport te 
genereren, klik je op de knop Rapport genereren. Op het scherm in het gedeelte Andere 
rapporten zie je een link naar het gegenereerde rapport. Door te klikken op deze link 
wordt het rapport in PDF-formaat automatisch gedownload. 
 

Gebruiksvoorwaarden 
van de dienst 

Voorwaarde om de dienst als evaluerende persoon te gebruiken is dat je een 
geverifieerd account hebt op het platform waaraan je rechten zijn toegekend om 

Hoofdstuk 1.1 
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een onderzoek te kunnen evalueren. De minimale reikwijdte van de rechten die de 
evaluatie van onderzoeken mogelijk maken: 

 Volledige toegang tot medische gegevens (bekijken/bewerken). 
 Beschikbaarheid tijdens aanwezigheidsdienst invoeren. 
 Lijst van onderzoeken bekijken. 
 Preview van de chat met de patiënte. 
 Evaluatie van de onderzoeken. 
 Dagelijkse rapporten bekijken. 
 Chat met de patiënte. 
 Onderzoek bekijken. 
 Bewerken van  markeringen en evaluatie van het onderzoek. 

 
Uitgebreide set: 

 Volledige toegang tot medische gegevens (bekijken/bewerken). 
 Beschikbaarheid tijdens  aanwezigheidsdienst invoeren. 
 Lijst van onderzoeken bekijken. 
 Preview van de chat met de patiënte. 
 Evaluatie van de onderzoeken. 
 Verloskundig consult. 
 Dagelijkse rapporten bekijken. 
 Chat met de patiënte. 
 Onderzoek bekijken.  
 Bewerken van  markeringen en evaluatie van het onderzoek. 
 Genereren van bijkomende onderzoeksrapporten. 
 Downloaden van een onderzoeksverslag. 

 
Rechten worden toegekend aan de rol die bij het account van de beoordelaar hoort. 
Als ze uitgebreid moeten worden, is het nodig de rol te bewerken of een nieuwe 
aan te maken en toe te wijzen. De beschikbare sets  
staan vermeld in het profiel.  
 

Activiteitstatussen op 
het platform - 
beginnen en stoppen 
van activiteiten. 

Het platform is uitgerust met de volgende statussen: 
 
De aangemelde persoon is niet begonnen met activiteit op het platform - in deze 
toestand heb je geen toegang tot basisactiviteiten. Om te beginnen, kies Start de 
wijziging. 
 
De activiteit is begonnen, maar er is nog geen bereidheid gemeld tot onderzoeks-
/consultevaluatie. In deze toestand heb je toegang tot de basisinformatie - je kunt 
lopende onderzoeken bekijken, beschreven onderzoeken en b.v. dagrapporten. 
 
Na het klikken op Onderzoeken toewijzen schakelt het systeem de toewijzing van 
onderzoeken/consulten aan de gebruiker in volgens zijn prioriteiten. 
Onderzoeken/consulten worden toegewezen volgens de prioriteiten aan de eerst 
beschikbare evaluerende/consulterende medewerker. 
 
 
Na het klikken op geen onderzoeken toewijzen kun je het onderzoek/consult dat 
je evalueert afmaken; het systeem wijst geen verdere taken toe. De gebruiker heeft 
toegang tot alle gegevens (b.v. rapporten), die bewerkt kunnen worden. Je kunt 
terugkeren naar de onderzoeksevaluatie door de onderzoeken toewijzen knop te 
kiezen of de wijziging te voltooien op het platform. 
 
 
Door op einde dienst  te klikken, log je uit van de toegewezen rol. Einde dienst mag 
enkel gekozen worden als er geen onderzoek of consult wordt geëvalueerd. 
 
Het opnieuw uitvoeren van taken op het platform zal pas mogelijk zijn nadat de 
gebruiker opnieuw inlogt.  

Soorten taken - het 
uitvoeren van een 
evaluatie/consult. 
 

De evaluerende persoon voert twee soorten taken uit: 
 Evaluatie van de onderzoeken, 
 Verloskundige consulten,  

In de titel van de evaluatie verschijnt “Te evalueren onderzoek” of “Verloskundig 
consult”. 
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Analyse en evaluatie van het onderzoek 

De taken worden toegewezen op basis van hun prioriteit - onderzoeken voor 
evaluatie en onderzoeken waarvoor een consult nodig is. Het is mogelijk een 
toegewezen taak op te nemen of af te wijzen (met uitzondering van taken die door 
de Supervisor zijn toegewezen). 
 
Notificatie van de toegewezen taak gebeurt door het toevoegen van een nieuwe 
notificatie, het verschijnen van de taak in het Toegewezen venster en in de vorm 
van een e-mail of tekstbericht (SMS), afhankelijk van de gekozen instellingen. 
 
Na het ontvangen van een bericht moet men inloggen op de dienst en  
de basisinformatie voor de aangevraagde taak doornemen. Het systeem geeft 
informatie weer over automatisch ontdekte onregelmatigheden en aanbevelingen 
voor actie. Dit zijn richtlijnen en vereisen verificatie in het stadium van de 
zelfanalyse van de opname: 
 
Je moet dan beslissen hoe je verder gaat door op de knop ik voer het uit of ik wijs 
af. Het afwijzen van een onderzoek wordt niet aanbevolen en kan alleen in 
uitzonderlijke en gerechtvaardigde gevallen gebeuren. Het afwijzen van een 
onderzoek plaatst het opnieuw in de wachtrij, wat de tijd die nodig is om het te 
evalueren kan verlengen. Het afwijzen van onderzoeken wordt in het systeem 
geregistreerd en wordt geanalyseerd.  

Categorieën van 
onderzoeken en de 
vereiste tijden voor 
het uitvoeren van de 
verschillende 
onderdelen van het 
evaluatieproces 

De automatische analyse deelt de onderzoeken in naar de volgende types: 
 Onderzoeken waarin zich ernstige afwijkingen voordeden (rood 

pictogram naast het onderzoek). 
 Onderzoeken waar zich afwijkingen voordeden (geel pictogram naast het 

onderzoek). 
 Onderzoeken die normaal zijn verlopen (groen pictogram naast het 

onderzoek). 
 
Maximale tijd om het onderzoek uit te voeren: 

 Onderzoeken met ernstige afwijkingen – 3 minuten 
 Onderzoeken met afwijkingen - 3 minuten 
 Normaal verlopen onderzoeken - 5 minuten 

 
Tijd om de status te bepalen en om actie te ondernemen vanaf het moment dat het 
onderzoek wordt uitgevoerd: 

 Onderzoeken met ernstige afwijkingen – 2 minuten 
 Onderzoeken met afwijkingen - 3 minuten 
 Normaal verlopen onderzoeken - 4 minuten 

 
Tijd om de evaluatie te beëindigen: 

 Onderzoeken met ernstige afwijkingen – 13 minuten 
 Onderzoeken met afwijkingen - 17 minuten 
 Normaal verlopen onderzoeken - 17 minuten 

 
Deze tijd kan toenemen als er tijdens de evaluaties patiëntencontact (max. 15 
minuten) en consulten (max. 10 minuten) plaatsvinden. 

Automatisch en 
handmatig 
toegedeelde taken 

Taken worden toegewezen door het wachtrijbeheer algoritme, of  
in uitzonderlijke gevallen (bv. lang wachten om een onderzoek op te nemen, hoge 
status, afwijzen van een onderzoek) enz. door de Supervisor. Een onderzoek dat 
door de Supervisor is toegewezen kan niet worden afgewezen. Een toewijzing 
verschijnt in het meldingenvenster met het bericht van de Supervisor. 

Afwijzen van een 
onderzoek 

Afwijzen van een onderzoek kan gebeuren: 
a) Na het openen van het onderzoek en het lezen van de basisgegevens.  

Om een onderzoek te verwerpen klik men op de knop Ik wijs af. 
b) Na het openen van het onderzoek tot het moment waarop het werk 

gestart wordt b.v. contact opnemen met de patiënte, bepalen van de 
status.  
Om een onderzoek af te wijzen kies je Meer, en vervolgens Onderzoek 
afwijzen.  
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Evaluatie van het 
onderzoek - 
beschikbare 
medische 
gegevens 

Na het aannemen van een onderzoek, krijgt de gebruiker toegang tot een scherm voor 
de evaluatie van het onderzoek. 
 
Voor het onderzoek te evalueren, moet je de grondige medische voorgeschiedenis lezen 
alsook de gedetailleerde gegevens over de voorwaarden waarin het onderzoek 
plaatsvond. 
Door op Meer tonen te klikken opent een venster met aanvullende medische gegevens. 
Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de patiënte via de chat optie of per 
telefoon. 
 

Nauwkeurigheid 
van de meetfunctie 
van de Pregnabit 
Cloud              

De nauwkeurigheid van de meting hangt af van de kwaliteit van de gegevens die tijdens 
het onderzoek met het Pregnabit apparaat verzameld worden. Als de verstrekte 
gegevens een arts/verloskundige in staat stellen de klinische status te beoordelen, kan 
de nauwkeurigheid van de meting door de Pregnabit Cloud-computerparameters 
beoordeeld worden. De gemeten parameters zijn bedoeld om de beoordeling van de 
klinische status te vergemakkelijken en niet om deze te vervangen. Het is de 
verantwoordelijkheid van het medische personeel om de registratie van het CTG-
onderzoek correct te evalueren. 
 
De beoordeling van de nauwkeurigheid van de meetfunctie was gebaseerd op de 
consistentie van de evaluatie van het klinische beeld met het beeld verkregen in de 
referentiesoftware en op de evaluatie van de kwaliteit van de analyse.  
 
Het klinische beeld werd als consistent beschouwd (geen significante verschillen in het 
klinische beeld) in de situatie waarin na de analyse van de registratie met behulp van 
Pregnabit Cloud en het referentiesysteem, de beoordeelde parameters vergelijkbaar 
waren en het resultaat van de analyse geen invloed had op de medische procedure. Het 
klinische beeld werd ook beschouwd als consistent als er verschillen in analyse waren, 
maar alleen als de verschillen klein waren - niet-significant vanuit praktisch / klinisch 
standpunt, omdat ze ook de medische procedure niet veranderden.  De kwaliteit van de 
analyse werd aanvaardbaar geacht toen beide analyses in overeenstemming waren. In 
gevallen waarin afwijkingen zijn vastgesteld (b.v. door het detecteren van valse positieve 
deceleraties of valse negatieve acceleraties) en deze afwijkingen het gevolg zijn geweest 
van moeilijke technische omstandigheden (b.v. artefacten of verlies van 
recordcontinuïteit), werden dergelijke verschillen en dus het gehele resultaat 
aanvaardbaar geacht. 
 
Op basis van 100 willekeurig gekozen CTG-opnamen uit een database van 7000 
opnamen werd een overeenstemming van 96% van de klinische beelden bereikt en 95% 
van deze groep scoorde positief op de kwaliteit van de analyse. 

Grafiek Een grafiek is de grafiek is een grafische weergave van 4 gegevenssets:  
 Set punten van tijd[ms]/waarde[bmp] van de pols van de moeder 
 Set punten van tijd[ms]/waarde[bpm] van de hartactie van de foetus 
 Set punten van tijd[ms]/waarde[%] van de contracties van de baarmoeder 
 Set punten van tijd[ms]/het voorkomen van bewegingen van de foetus 

 
Voorkomende gebeurtenissen in de grafiek: 
 

Grafiek Incident Type Type Naam in de 
grafiek 

Commentaar 

FHR acceleratie - A) acc A ( > 10 bpm, > 
10 s ) 

  
- B acc B ( > 15 bpm, > 
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15 s ) 
  

- C acc C ( > 10 bpm, > 
10 s ) 
geassocieerd 
met beweging 

 
deceleratie - A dec A ( > 15 bpm, > 

15 s ) 
  

- B dec B ( > 15 bpm, > 
30 s ) 

  
vroeg C vroege dec C ( > 15 bpm, > 

15 s )  
geassocieerd 
met contractie 

  
late C late dec C ( > 15 bpm, > 

15 s )  
geassocieerd 
met contractie 

 
bradycardie gematigde - G brady 

 

  
zware - Z brady 

 

 
tachycardie gematigde - G tachy 

 

  
zware - Z tachy 

 

Oscillaties oscillatie stille - OM OM, OZ, 
golvend en 
OS samen 
beslaan 100% 
van de 
opname 

  
vernauwde - OZ 

  
springende - OS 

  golfachtige - - wordt niet 
weergegeven 
in de grafiek 

  
sinusvormige - sinus tweede laag 

bij OM, OZ, 
OS 

TOCO samentrekking - A samentrekking 
A 

( > 20 u, > 15 
s ) 

  
- B samentrekking 

B 
( > 30 u, > 30 
s ) 

 
 
Markeringen kunnen bewerkt/verwijderd worden - zie  markeringen bewerken voor 
meer informatie over hoe je de resultaten van een geautomatiseerde analyse kunt 
veranderen. 
 
Navigatie  
Het systeem is uitgerust met de mogelijkheid om de grafiek te schalen. 
Afzonderlijke grafieken kunnen verticaal geschaald worden en de hele grafiek kan 
horizontaal geschaald worden (met behulp van het geselecteerde pictogram), als zoomen 
het onmogelijk maakt de hele grafiek verticaal weer te geven.  
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Het pijl-icoon activeert een  markering die de afzonderlijke grafiekwaarden toont. 
 
Het is mogelijk om de weergave van geselecteerde delen van de grafiek te wissen en te 
herstellen met de keuzelijst. 
 

Automatische 
signaalanalyse 

Het resultaat van de automatische analyse van het signaal maakt het mogelijk de 
basisindicatoren van het onderzoek af te lezen. Veranderen (bewerken) van  markeringen 
op de grafiek herberekent automatisch de waarde van de automatische analyse. Deze 
analyse is een hulpelement en is geen vervanging van de zelfstandige evaluatie van het 
signaal.  
 

Contact met de 
patiënte tijdens de 
interpretatie van 
het onderzoek 
 
 

Op elk moment tijdens de beschrijving van het onderzoek kan het nodig zijn contact op 
te nemen met de patiënt.  
 
Onderaan het scherm staan panelen waarmee je: 

 Chat kan starten - dit vereist dat de patiënte beschikbaar is in het systeem, 
Na het klikken op Chat starten deelt het systeem mee of de patiënte 
beschikbaar is en of u een gesprek met haar kunt voeren. 

 
Als de chat gestart wordt, krijgt de patiënte een melding dat de verloskundige 
de chat begonnen is. 

Het platform gebruikt een standaard chat-mechanisme.  
Eenmaal voltooid is het chat transcript beschikbaar aan zowel de kant van de 
patiënte als die van de beoordelaar. 

 
 Telefonisch contact. 

Telefonisch contact wordt gestart door op het contact met de patiënte, te 
klikken, de gegevens te selecteren en op de Start Contact-knop te klikken. 
 
Van elk contact moet een notitie gemaakt worden, waarin aangegeven wordt 
of het contact geslaagd was of niet, en de informatie kan worden  
aangevuld met een notitie over het gesprek. De notities worden gearchiveerd 
in de contactgeschiedenis van de patiënte op het tabblad Chat  
en contact met de patiënte.  

 
 

 
Contact met de patiënte verlengt de tijd die is toegestaan om het onderzoek te evalueren 
met 15 minuten. 
 
Alle informatie over contact met de patiënte (zowel tijdens als na de beschrijving) wordt 
verzameld in het tabblad Chat en contact  
met de patiënte. 
Als je de gegevens raadpleegt (klik op de balk), verschijnt de contactinformatie: 
 

Proces van de 
evaluatie van een 
onderzoek 
 

Het proces van de beschrijving van het onderzoek bestaat uit: 
 Een status toekennen, 
 Voorbereiding van de evaluatie, 
 Beëindiging van de interpretatie en genereren van een rapport voor de patiënte 

 
Om het proces van de evaluatie te starten moet men het venster Status van het 
onderzoek kiezen en de stappen volgen die door het systeem leiden: 
 
 

Onderzoek 
normaal - een 
status toekennen 

In het onderzoeksstatusvenster moet men de opties kiezen: normaal, en vervolgens 
Status toekennen 
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Systeemondersteuning voor evaluatie van het onderzoek 
 

Te herhalen 
onderzoek – een 
status toekennen 

In het onderzoeksstatusvenster moet men de opties kiezen: te herhalen, en vervolgens 
Status toekennen 
 
De keuze voor de onderzoeksstatus te herhalen genereert een bijkomend venster, dat 
moet worden aangevuld. Kies de algemene reden voor het herhalen van het onderzoek, 
vul aan of kies uit de keuzelijst de precieze reden, de datum voor het herhalen van het 
onderzoek en voeg aanbevelingen toe. Er wordt een bericht aan de patiënte over de 
noodzaak om het onderzoek te herhalen verzonden. 

Het onderzoek 
vertoont 
onregelmatigheden 
– een status 
toekennen 

Om een abnormale status toe te kennen - kies Contacteer arts/verloskundige, en kies 
vervolgens Status toekennen. 

Evaluatie van het 
onderzoek en 
genereren van een 
rapport voor de 
patiënte 

Kies een sjabloon voor de evaluatie, dat het meest overeenkomt met de kenmerken van 
het onderzoek. Elk sjabloon kan bewerkt worden en als er geen sjabloon in de 
sjabloonlijst staat dat u zou helpen, moet u zich richten tot de platformbeheerder om een 
extra sjabloon uit te werken. 
 
Na het kiezen van een sjabloon in de keuzelijst, bevestigt u de keuze door op de knop 
Sjabloon gebruiken te klikken. 
Wanneer het rapportsjabloon wordt weergegeven, controleert u de inhoud en vult u de 
evaluatie van het onderzoek aan. 
 
 
Wanneer u klaar bent met bewerken klikt u op Evaluatie voltooien om een rapport voor 
de patiënte te genereren. 
Het systeem toont een vooraf geconfigureerd rapportbereik voor de patiënte, dat kan 
worden bewerkt door afzonderlijke items in of uit te schakelen en dan de knop Evaluatie 
voltooien en rapport genereren te kiezen. De keuze voor Evaluatie voltooien en rapport 
genereren voltooit het bewerkingsproces en maakt verdere bewerking van de evaluatie 
onmogelijk. 
 
Het systeem genereert een pagina die een samenvatting geeft van de evaluaties van het 
onderzoek. Behalve een evaluatie zit er eveneens een Rapport voor de patiënte in en 
een automatisch gegenereerd volledig Rapport (omvat alle gedeelten).  

Genereren van 
bijkomende 
rapporten. 

 
Om bijkomende rapporten te genereren gaat men naar het tabblad Samenvatting en 
evaluatie. Vervolgens na het klikken op de knop Genereer bijkomende rapporten moet 
de naam van het rapport worden ingevoerd en de inhoud ervan worden beschreven. De 
keuze voor Genereer een voorbeeld van het rapport en vervolgens genereer rapport 
wordt het opslaan van het rapport in hetzelfde venster gestart. 
 

Onderzoeks-
evaluatie-
sjabloon  

Vooraf voorbereide evaluaties voor onderzoeken afhankelijk van hun kenmerken zijn 
voorbereid door de administratie van het platform. Het sjabloon bestaat uit: algemene 
kenmerken van het onderzoek en een onderzoeksevaluatiesjabloon, dat opgesteld wordt door 
uit het venster aan de rechterkant van het scherm bepaalde gegevens te kopiëren en ze met 
tekst aan te vullen. Deze gegevens zijn beschikbaar dankzij signaalanalyse en worden 
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automatisch in het systeem ingevuld. Als je het sjabloon dat je nodig hebt niet op de lijst vindt, 
neem dan contact op met de administratie om er één te laten aanmaken.  
 
 
 

Vergelijken van 
onderzoeken 
 

Met het platform kun je de onderzoeken van de patiënte  
uit verschillende zwangerschapsperioden vergelijken. Om onderzoeken te vergelijken, kies 
Onderzoeken vergelijken uit het menu meer dat zich aan de rechterkant van het scherm 
bevindt.  
 
Kies daarna uit de lijst de onderzoeken die u wilt vergelijken.  
 
Het systeem toont beide onderzoeken, samen met de medische informatie van de patiënte 
en de contextgevoelige informatie voor het onderzoek in kwestie. 
 

Verloskundig 
consult 

 
Om een consult aan te vragen, klik op Overleg aanvragen. 
Kies vervolgens de geschikte optie uit het menu: voor de eerste persoon die vrij is of een 
specifieke persoon die gekozen wordt uit de keuzelijst. Een overleg aanvragen bij een 
specifieke persoon kan de wachttijd voor het overleg verlengen. 
  
Kies vervolgens het overlegtype. 
 
Na de keuze voor het overlegtype, geeft het systeem de geschatte wachttijd aan. 
 
In dit stadium kun je besluiten de aanvraag te wijzigen door b.v. een andere verloskundige 
aan te wijzen, het overleg te annuleren of Wacht op overleg te bevestigen. 
 
Na het kiezen van de optie Wacht op overleg zal het systeem de patiënt inlichten  
over de verwachte begintijd. Ook in dit stadium is het mogelijk om af te zien van het overleg. 
Terwijl je wacht op het overleg, kun je het onderzoek blijven evalueren, de  markeringen van 
de automatische analyse corrigeren, enz. Men kan ook de gekozen optie annuleren en 
opnieuw een overleg aanvragen. 
 
Zodra een verloskundige het overleg heeft  opgepakt, verschijnt onderaan in het systeem een 
chatvenster om met de verloskundige te praten. De overlegbalk zal informatie bevatten  
over de duur van het overleg en maakt het mogelijk het onderzoek aan de consulterende 
persoon door te geven voor beschrijving en om het overleg af te sluiten. De consulterende 
persoon heeft zicht op het scherm, d.w.z. een zicht op de grafiek, het resultaat van de 
automatische analyse.  
 
Om het overleg te beëindigen moet je klikken op Overleg beëindigen in de overlegbalk en de 
keuze bevestigen. 
 
Zicht op de kant van de consulterende persoon (verloskundige) 
 
Als het overleg aanvaard wordt, verschijnt de grafiekweergave en het chatvenster. De 
consulterende verloskundige beschikt niet over de mogelijkheid om de  markeringen te 
bewerken of om een status toe te kennen. Haar rechten beperken zich tot „read only” en het 
geven van advies via de chat.  
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Geneeskundig 
overleg 

Om een consult aan te vragen,  klikt u op de knop Overleg aanvragen. 
 
Kies een optie in het dialoogvenster. In het geval van medisch overleg is het raadzaam een 
specifieke persoon te kiezen - d.w.z. de dienstdoende arts. 
 
Zoek in de keuzelijst een arts, maak een keuze en kies dan Aanvragen. 
 
In dit stadium kun je besluiten de aanvraag te wijzigen, bv. door een andere arts of 
verloskundige aan te wijzen, het overleg te annuleren of wachten op het overleg goed te 
keuren. 
 
 
Na het kiezen van de optie Wacht op overleg zal het systeem de patiënte inlichten  
over de verwachte begintijd. Ook in dit stadium is het mogelijk om af te zien van het overleg. 
Terwijl je wacht op het overleg, kun je het onderzoek blijven evalueren, de markeringen van 
de automatische analyse corrigeren, enz.  Men kan ook de gekozen optie annuleren en 
opnieuw een overleg aanvragen. 
 
Als de arts het consult heeft opgepakt, wordt de mogelijkheid om de onderzoeken te 
evalueren geblokkeerd. Terwijl de arts  markeringen bewerkt en aanwijzingen invoert is het 
niet mogelijk om tegelijkertijd statussen of grafieken te bewerken Hierover verschijnt een 
bericht op het scherm.  
 
Als het overleg voltooid is, wordt het bewerken van het onderzoek ontgrendeld; hierover 
verschijnt een bericht op het scherm. 
 
Kies Resultaten bekijken. 
 
In het onderste venster kun je het venster met de aanwijzingen van de arts openen. Als er 
veranderingen zijn aangebracht in het type en de positie van de  markeringen van de 
automatische analyse, verschijnen er extra lagen op de grafiek. In dit stadium is het mogelijk 
om:  

 de wijzigingen van de arts goed te keuren - ze worden overgebracht naar de 
bewerkingslaag, waarna ze verder bewerkt kunnen worden. Naar de suggesties van 
de arts kan altijd teruggekeerd worden, deze laag wordt niet overschreven. 

 verbergen van de wijzigingen die door de arts zijn aangebracht.  
 weergave van het resultaat van de automatische analyse van de  markeringen . 

 
Terugkeer naar de bewerking van markers door de bewerkingsmodus te kiezen en verdere 
correcties aan te brengen. 
 
Als de wijzigingen van de arts aanvaard zijn, wordt de bewerkte versie gecorrigeerd (herhaalt 
de door de arts aangebrachte wijzigingen). Na geklikt te hebben op toon originele versie die 
zich bevindt onder de bewerkingslaag, verschijnen de  markeringen van de automatische 
analyse. Deze kunnen op elk gewenst moment verborgen of getoond worden.  
 
Het gedeelte automatische analyse van het rapport gebruikt altijd de waarden die in de 
bewerkingslaag zijn ingesteld.  

Overdracht van 
het onderzoek - 
geconsulteerde 
verloskundige 

De overdracht van het onderzoek mag alleen plaatsvinden tijdens verloskundig overleg aan 
de verloskundige die overleg pleegt over het onderzoek.  Na overdracht van het onderzoek 
wordt de tijd voor de evaluatie gerekend vanaf het moment dat het onderzoek wordt 
overgedragen. Om een onderzoek over te dragen, kiest u Onderzoek overdragen.  
 
Na acceptatie door de verloskundige van de overdracht van het onderzoek, toont het systeem 
een bericht. 
 
Het systeem brengt je dan naar het gedeelte Toegewezen en laat je verdere onderzoeken 
evalueren. 
 
Een apart proces is het AFWIJZEN van een onderzoek, dat beschikbaar is totdat u actie 
onderneemt, d.w.z. contact met de patiënte of het toekennen van een status.  
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Beschreven onderzoeken  
 

 
 
 

Proefonderzoeken 
 

Overdracht 
van een 
onderzoek - 
consulterende 
verloskundige 

Als een overdracht van onderzoek wordt aangevraagd, toont het systeem een venster waarin 
men het onderzoek kan overnemen. 
 
Kies sluiten, en, na kennis te hebben genomen van het onderzoek, beslist u of u het 
overgedragen onderzoek al dan niet overneemt. 
 
Na de overname van het onderzoek worden de tijd om een status toe te kennen en een 
evaluatie te maken gerekend vanaf het begin.  

Onderzoeken 
bekijken 

Om onderzoeken te bekijken die al geëvalueerd zijn, kies je in de subpagina onderzoeken 
het gedeelte Geëvalueerd 
 
Nadat je op de rij van het onderzoek geklikt hebt, brengt het systeem je naar de 
gedetailleerde weergave. De analysegrafiek weergave is beschikbaar, evenals de 
mogelijkheid om de volledige geschiedenis van contacten betreffende het onderzoek te 
lezen. 
 
In het gedeelte samenvatting en beschrijving is het mogelijk om voor de patiënte een 
compleet rapport te genereren en extra rapporten aan te maken.  
 

Contact met de 
patiënte na het 
evalueren van het 
onderzoek  

Je hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met de patiënte nadat de evaluatie 
van het onderzoek voltooid is. 
Als je op contact met de patiënte klikt, kun je het communicatiekanaal kiezen (telefoon, 
sms) en de gegevens van het verloop van het contactmoment invullen. 
 
Alle notities en berichten worden bewaard in het gedeelte Chats 
en contacten met de patiënte. 
 
  

Genereren van 
aanvullende 
rapporten. 

Aanvullende rapporten kunnen verschillen in volledigheid. Door te kiezen voor de optie 
Extra rapport genereren is het mogelijk om het rapport te parametriseren. 
 
Om het rapport te parametriseren, selecteer je de gedeelten die je wilt opnemen en kies 
dan Genereer rapportvoorbeeld. 
 

Soorten 
onderzoek 

Proefonderzoeken zijn bedoeld om te controleren of een systeem/apparaat correct werkt. 
Er zijn twee soorten proefonderzoeken: 

 die geen evaluatie vereisen  
 die een evaluatie vereisen 

Het soort proefonderzoeken wordt bepaald door de persoon die het onderzoek start door 
de juiste optie op het apparaat aan te duiden.  
Proefonderzoeken worden niet in een wachtrij geplaatst, wat betekent dat ze niet aan 
beschrijvende personen worden toegewezen. Het opnemen van een onderzoek voor 
evaluatie is vrijwillig en de beschrijving kan worden uitgevoerd op een moment van 
verminderde werkdruk. 

Hoofdstuk 1.2 
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Lopende onderzoeken 

 

 

Het opnemen en 
evalueren van 
een onderzoek 

Je kunt een proefonderzoek opnemen door op het tabblad onderzoeken de subpagina 
proefonderzoeken te kiezen. Na het klikken op Ik pak het op kan men beginnen met het 
beschrijven van het onderzoek. 
De lay-out van het onderzoek verschilt van de standaardweergave vanwege het ontbreken 
van een reeks gegevens. Het is niet mogelijk om het proefonderzoek te raadplegen. Het 
proces van de evaluatie van een onderzoek op zich is identiek aan de evaluatie van een 
standaard onderzoek. Je moet het proces van de evaluatie van een onderzoek starten met 
het toekennen van een status. 

Lopende 
onderzoeken 
bekijken 

Lopende onderzoeken kunnen worden bekeken door naar het tabblad Lopende  
in het gedeelte onderzoeken te gaan. Het systeem toont informatie over mogelijke 
problemen die door het computer-analysesysteem zijn ontdekt.  
 

Het opnemen en 
het evalueren van 
onderzoek 

In het geval er zich problemen voordoen, bestaat de mogelijkheid om een onderzoek op 
te pakken  
en de door het systeem ontdekte afwijkingen te verifiëren en eventueel passende 
corrigerende maatregelen te nemen (bv. contact opnemen met de patiënte/arts) 
 
Om een onderzoek op te pakken moet men:  
a) de evaluatie van het lopende onderzoek beëindigen; 
b) het pauzemechanisme inschakelen, zodat het systeem geen onderzoeken zou toewijzen 
die in de wachtrij staan.  
 
Zolang het pauzemechanisme niet gestart wordt is de knop Ik pak het op inactief.  
Statussen: 

 Op te pakken – onderzoek met prioriteit rood of geel dat door een verloskundige 
moet worden nagekeken; 

 Wordt geanalyseerd – het onderzoek werd opgepakt en wordt geanalyseerd; 

 Actie ondernomen – het onderzoek dat status geel of rood had, waarin de 
problemen werden bevestigd en waarvoor passende maatregelen zijn genomen; 

 Normaal onderzoek (P-icoo) - een onderzoek dat geel of rood was, waarbij 
problemen niet door de verloskundige bevestigd werden en geen medische actie 
nodig was 

 Een normaal onderzoek (A icoon) - een onderzoek dat door de computeranalyse 
in de loop van het onderzoek als geel of rood werd geclassificeerd, maar waarvan 
de computeranalyse de problemen verder als niet voorkomend classificeerde. 

 
Als in andere stadia van het onderzoek herhaaldelijk problemen worden ontdekt terwijl de 
verloskundige de interpretatie al heeft voltooid, worden de statussen opnieuw geteld  
en toegekend. B.v. een onderzoek waarbij de verloskundige de problemen niet bevestigde, 
maar waarbij later bij computeranalyse bleek dat ze opnieuw ontdekt waren, geeft het 
systeem opnieuw de status Op te pakken.  
Het systeem werkt de lijst van problemen voortdurend bij op prioriteit. 
 
Als een probleem zich voorgedaan heeft, maar bij een volgende run automatisch 
achterhaald verklaard is, wordt het geannuleerd en grijs gemaakt. 
 
Bij het oppakken van een onderzoek In uitvoering wordt toegang verleend tot het 
grafiekbeeld en de mogelijkheid om:  

a) Contact op te nemen met de patiënte en het resultaat te noteren; 

b) Een categorie toe te kennen - vereist/vereist geen interventie; 

c) Notities in te voeren en beschrijvingen van acties die zijn ondernomen. 
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Een notitie verschijnt op het tabblad Overige communicatie, terwijl informatie over contact 
met de patiënte terechtkomt op het tabblad Chat en communicatie met de patiënte. In 
beide gevallen worden ze gemarkeerd als betrekking hebbend op het lopend onderzoek. 
 
Wanneer de automatische analyse voltooid is, toont het systeem een lijst van problemen 
die in het rapport van het tele-CTG-onderzoek zijn aangegeven. In het 
beoordelingsstadium van het onderzoek moeten de problemen die in het onderzoek niet 
voorkwamen, worden gedeselecteerd. 
 
 
Het resultaat van de evaluatie wordt getoond in het tabblad Overige communicatie samen 
met een notitie over de genomen maatregelen/interventies. 
 
Als in de loop van de ondernomen acties, bv. contact opnemen met de patiënte, het tele-
CTG-onderzoek wordt beëindigd (omdat de tijd verstreken is), komt dit in de wachtrij voor 
evaluatie. Alle lopende acties, b.v. patiëntencontact/chat, kunnen worden voortgezet en 
worden na voltooiing geplaatst in de tabbladen die informatie over het contact met de 
patiënte verzamelen. 
 
Als de beschrijver klaar is met zijn werk aan het onderzoek en het opnieuw ter beoordeling 
wordt ingediend (er doen zich nog meer problemen voor), zal het voor iedereen 
beschikbaar zijn om op te pakken.  
 

Ongeautoriseerde 
onderzoeken 

In sommige gevallen kan een onderzoek uitgevoerd worden door een andere patiënte dan 
degene aan wie het apparaat is toegewezen (bv. als de patiënte het apparaat uitleent aan 
een vriendin). In dit geval, als deze informatie door het Evaluatiecentrum verkregen wordt, 
moet de proef als ongeoorloofd gemarkeerd worden.  
 
Zo’n onderzoek: 

 Wordt niet in de lijst van te vergelijken studies voor die patiënte geplaatst; 

 Wordt niet in de lijst van onderzoeken van de patiënte geplaatst; 

 Wordt in de lijst geplaatst met de aanduiding ongeoorloofd (icoon van 
doorgestreept rapport). 
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Dagelijkse rapporten 
 

 
 

Gebruik van het 
rapport 

Dagrapporten worden gebruikt om informatie in te voeren over belangrijke gebeurtenissen 
die zich tijdens een dienst hebben voorgedaan, vooral die welke toezichtsmaatregelen 
vereisen. Rapporten worden door de Supervisor aan een bepaalde persoon toegewezen, 
wat betekent dat deze verantwoordelijk is voor het ondernemen van de in het rapport 
aangegeven actie en dat meldingen naar hem/haar worden gestuurd. Door de verschillende 
opties te selecteren: 

 Toon alleen rapporten die aan mij zijn toegewezen, 
 Toon alleen rapporten die door mij zijn opgesteld, 
 Toon alle rapporten, 

 
Degene die het onderzoek beschrijft kan de toegewezen taken zien, alle gebeurtenissen 
op een specifieke dag.  
 
De vereiste acties zijn ook beschikbaar in het patiëntvenster en worden door het systeem 
gemarkeerd - vereiste follow-up en voltooiingsstatus. Deze actie kan door een willekeurig 
persoon uitgevoerd worden; het kan ook een persoon zijn die deze actie niet toegewezen 
heeft gekregen om uit te voeren. De supervisor wordt op de hoogte gebracht als de follow-
up actie niet binnen de vereiste termijn wordt uitgevoerd.  
 

Rapport 
aanmaken 

Een rapport wordt aangemaakt: 
 door tijdens de evaluatie de onderdelen aan te kruisen die in het rapport moeten 

worden opgenomen, 
 door het rapport na beëindigen van de evaluatie aan te vullen  

met extra vermeldingen. 
Voorbeelden van evaluatie-onderdelen, die in het rapport kunnen worden opgenomen.  
Selecteer de velden die in het rapport worden gegenereerd. 
Vermeldingen die tijdens de interpretatie van het onderzoek in het rapport kunnen worden 
aangevuld en bewerkt. 
 

Aanvullen van 
het rapport 

Aan het rapport kunnen aanvullende vermeldingen worden toegevoegd, waaronder: 
 beschrijving van de situatie, 
 vereiste acties, 
 termijn voor de follow-up 

 
 

Hoofdstuk 1.3 

 



 

Pregnabit Cloud, versie 11.5 pagina  29/39 
-PROFESSIONELE GEBRUIKER 

 

 
 

 

Activiteiten ondernomen door de arts van de Kliniek 
 
Startpagina/ 
Hoofdonderdelen 

Na het inloggen in het systeem kies je één van de volgende tabbladen:  
 Apparaten, een lijst van apparaten die aan de arts zijn 

toegewezen en die hij/zij aan patiënten kan toewijzen. 
 Patiënten, lijst van patiënten en de mogelijkheid om nieuwe toe 

te voegen. 
 Onderzoeken, lijst van onderzoeken uitgevoerd door patiënten. 
 Verzoeken om toewijzing, lijst van verzoeken om toewijzing aan 

een arts en een instelling. 
 Online kwalificaties, lijst van verzoeken tot kwalificatie voor 

CTG-onderzoek. 
 Orders, lijst met orders van het CTG-systeem. 
 Rapporten. 
 Dienstenbeheer. 

 
Jouw account, gegevens  
en profiel 

Het account van de arts en alle daarin verzamelde gegevens behoren 
steeds toe aan de arts. De daarin verzamelde gegevens kunnen door de 
arts ter beschikking worden gesteld van geselecteerde personeelsleden 
van de instelling en de beheerder. 
 
Het account van de arts kan: 
Gedeactiveerd worden door de platformbeheerder. Deactivering 
voorkomt dat u op het PregnaOne platform werkt. 
 
Het profiel van de arts bevat alle informatie die tijdens het registratiefase 
is ingevoerd: 

 voornaam, achternaam 
 e-mailadres, 
 telefoonnummer, 
 toegewezen rol, 
 gebruikersstatus, 
 instellingscode, 
 bevestiging van kennisname van het reglement 
 en informatie over toegekende rechten. 

 
Bewerkbare gegevens: 

 voornaam, achternaam 
 e-mailadres, 
 telefoonnummer, 

Bovendien is het mogelijk om de methode voor meldingen 
 van het platform in te stellen in de meldingsinstellingen. 
Meldingen zijn onderverdeeld in: informatief, belangrijk, kritiek  
en kunnen meegedeeld worden via meldingen in het platform, via e-mail, 
via sms,  naar het hoofd- of noodtelefoonnummer. 

Hoofdstuk 2 
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Online patiëntkwalificatie 
 
 
 
 

In het B2C model vult de patiënte een aanvraag in om in aanmerking te 
komen voor CTG-onderzoek en stuurt die op. 
De arts ontvangt de aanvraag onder "online kwalificaties". 
Klikken op de betreffende toepassing brengt je naar de preview van de 
patiëntgegevens en het CTG-kwalificatieformulier. 
 
Het kwalificatieformulier bestaat uit de volgende gegevens: 

 Huidige gegevens 
 Medische implantaten 
 Allergieën 
 Huidlaesies 
 Aanvullende informatie 
 Zwangerschapsweek 
 Comorbiditeiten 
 Type zwangerschap 
 Zwangerschap 
 Voorgeschreven medicijnen 
 Aanvullende informatie 
 Vroeggeboorte 
 Hoeveelheid vruchtwater 
 Foetale afwijkingen 
 Indicaties voor een keizersnede 
 Vorige zwangerschappen 

 
Na analyse van de medische gegevens geeft de arts een kwalificatie af. 
Mogelijke kwalificaties: 

 Positieve, 
 Negatieve, met redenen omkleed, 
 Geen gegevens. 

 
 
Wanneer een patiënte haar zwangerschapsgegevens verandert, is een 
nieuwe kwalificatie nodig. 
De arts kan op het tabblad Kwalificatie voor CTG-onderzoeken op het 
patiëntprofiel de kwalificatie handhaven of een nieuwe afleveren. 
 

Kwalificatie van 
opgenomen patiënte 

In het B2B2C systeem maakt de arts een patiëntenaccount aan en vult het 
kwalificatieformulier voor het CTG-onderzoek in. 
 
Het is ook mogelijk voor de patiënte om zichzelf te registreren (zie: 
Patiënteninstructies), het formulier in te vullen (zie: Patiënteninstructies) 
en het dan door de arts te laten goedkeuren (zie: Online 
patiëntkwalificatie). 
 
Als de patiënte of de arts gegevens over de zwangerschap verandert, is 
een nieuwe kwalificatie nodig. 
De arts kan op het tabblad Kwalificatie voor CTG-onderzoeken op het 
patiëntprofiel de kwalificatie handhaven of een nieuwe kiezen. 
 

Een patiënten-account 
aanmaken 

Klikken op het tabblad patiënte en dan op Patiënte toevoegen brengt je 
naar het formulier met de gegevens van de patiënte. 
 
De eerste stap is het invullen van het formulier met de basisgegevens van 
de patiënte, haar contactgegevens en de gegevens van de arts die de 
zwangerschap begeleidt. 
Vervolgens het aanvullen van het formulier met medische basisgegevens 
en de uitgebreide medische voorgeschiedenis. 
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Het account van de 
patiënte bekijken 

In het gedeelte patiënten is een lijst met patiënten zichtbaar. 
 
 
 Als je op een patiënte klikt, verschijnen de tabbladen: 

 Medische gegevens. 
 Onderzoeken. 
 Vorige zwangerschappen. 
 CTG-kwalificatie. 
 Orders. 
 Account. 
 Notities. 

 
Gegevens kunnen bekeken worden door op het gewenste tabblad te klikken. 
 

Onderzoeksresultaten 
 bekijken - grafieken/ 
evaluaties/rapporten 
 

Door te klikken op het gedeelte Onderzoeken, wordt een lijst getoond van 
onderzoeken die zijn uitgevoerd door de patiënte die aan de gebruiker is 
toegewezen. Klikken op een  
gekozen onderzoek brengt je naar de preview van het onderzoek.  
 
In de preview wordt apart getoond: 

 grafiek samen met de waarden en de gegevens van de patiënte, 
 computeranalyse van het onderzoek, 
 samenvatting en omschrijving. 

 
 

Bewerking van 
onderzoeksresultaten 
en aanmaken van 
bijkomende 
rapporten. 

De preview van het onderzoek maakt ook de bewerking van markeringen 
mogelijk. 
Op het tabblad samenvatting en evaluatie kunt u een aanvullende 
onderzoeksbeschrijving toevoegen door te klikken op maak eigen evaluatie aan 
of feedback te geven door te klikken op feedback toevoegen. 
 
Daarna is het mogelijk om een bijkomend rapport aan te maken, door te klikken 
op rapport aanmaken. 
 
De gebruiker kan kiezen voor het rapport voor de patiënte of zijn eigen 
rapportnaam invoeren. 
 
Vervolgens duidt hij aan, welke gegevens in het rapport worden weergegeven: 

 Meetgegevens, 
 Computeranalyse, 
 Evaluatie van het onderzoek, 
 Grafiek. 

 
Feedback en rapporten worden weergegeven op het tabblad samenvatting en 
evaluatie. 
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Activiteiten uitgevoerd door de arts van het Evaluatiecentrum 
 

Taken op het platform 
 
Gebruiksvoorwaarden  
van de dienst 

Om het medisch hulpmiddel Pregnabit Cloud te gebruiken als beoordelaar, 
consulent en/of supervisor van evaluaties van onderzoeken, is het nodig een 
geverifieerd account te hebben op het platform waaraan machtigingen zijn 
toegekend om de taken van de dienstdoende arts van het Evaluatiecentrum te 
kunnen uitvoeren. Minimale rechten voor het uitvoeren van deze rol: 
 
Minimale rechten: 

 Volledige toegang tot medische gegevens (bekijken/bewerken) 

 Beschikbaarheid tijdens aanwezigheidsdienst invoeren, 

 Lijst van onderzoeken bekijken, 

 Preview van de chat met de patiënte, 

 Onderzoek bekijken, 

 Bewerken van  markeringen en evaluatie van het onderzoek, 

 Geneeskundig (intercollegiaal) overleg, 

 Feedback geven over een evaluatie van een onderzoek, 

 Genereren van een onderzoeksverslag. 
 
Uitgebreide set: 

 Volledige toegang tot medische gegevens (bekijken/bewerken), 

 Beschikbaarheid tijdens wachtdienst invoeren, 

 Lijst van onderzoeken bekijken, 

 Preview van de chat met de patiënte, 

 Chat met de patiënte, 

 Onderzoek bekijken, 

 Bewerken van  markeringen en evaluatie van het onderzoek, 

 Geneeskundig (intercollegiaal) overleg , 

 Feedback geven over een evaluatie van een onderzoek, 

 Genereren van een onderzoeksverslag, 

 Downloaden van een onderzoeksverslag. 
 
Rechten worden toegekend aan de rol die bij het account van de gebruiker horen.  
Als ze uitgebreid moeten worden, is het nodig de rol te bewerken of een nieuwe 
aan te maken en toe te wijzen. De beschikbare sets staan vermeld in het profiel. 

Activiteitstatussen op 
het platform - 
beginnen en stoppen 
van activiteiten. 

Het platform is uitgerust met de volgende statussen: 
 
De aangemelde persoon is niet begonnen met activiteit op het platform - in deze 
toestand heb je geen toegang tot basisactiviteiten. Om het werk te beginnen, kies 
Start de wijziging.  
 
De activiteit is begonnen, maar er is nog geen bereidheid gemeld tot evaluatie van 
het onderzoek/overleg. In deze toestand heb je toegang tot de basisinformatie - je 

Hoofdstuk 3 
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kunt lopende onderzoeken bekijken, beschreven onderzoeken en b.v. dagrapporten.  
 
Na het klikken op onderzoeken toewijzen schakelt het systeem de toewijzing van 
onderzoeken/overleg aan de gebruiker in volgens zijn prioriteiten. 
Onderzoeken/overleg worden toegewezen volgens de prioriteiten aan de eerst 
beschikbare evaluerende/consulterende medewerker. 
 
Na het klikken op geen onderzoeken toewijzen kun je het onderzoek dat je 
evalueert/het overleg afmaken; het systeem wijst geen verdere taken toe. De 
gebruiker heeft toegang tot alle gegevens (b.v. rapporten), die bewerkt kunnen 
worden. Je kunt terugkeren naar de onderzoeksevaluatie door op de onderzoeken 
toewijzen schakelaar te klikken of de wijziging te voltooien op het platform. 
 
Door op einde dienst  te klikken, log je uit van de toegewezen rol. Einde dienst mag 
enkel gekozen worden als er geen onderzoek wordt geëvalueerd of wanneer er geen 
overleg plaatsvindt. 
 

Soorten taken De evaluerende persoon voert twee soorten taken uit: 

 Medisch overleg uitgevoerd tijdens de evaluatie van het onderzoek, 

 Feedback bij onderzoeken op verzoek van de Supervisor. Feedback wordt 
geleverd op een willekeurig moment na het beëindigen van de evaluatie en 
heeft een kwaliteitsbevorderend karakter; feedback heeft betrekking op de 
juistheid van de interpretatie van de onderzoeksregistratie. 

Geneeskundig consult Wanneer de beschrijvende persoon om overleg vraagt, verschijnt in de koptekst van 
de evaluatie Onderzoeksoverleg.   
 
Toegewezen overleg kan ofwel worden opgepakt of worden afgewezen.  Het 
afwijzen van overleg wordt niet aanbevolen en kan alleen in uitzonderlijke  
en gerechtvaardigde gevallen gebeuren. Het afwijzen van overleg wordt in het 
systeem geregistreerd en is onderhevig aan analyse.  
 
Informatie over een toegewezen taak verschijn in het venster Toegewezen en  
in de vorm van een melding in het informatiesysteem van het platform en  
(afhankelijk van) de instellingen, wordt een e-mail en/of een sms-bericht gestuurd. 
 
Na het oppakken van het overleg toont het systeem: 

 Informatie over automatisch ontdekte anomalieën (grafiek) en 
automatische analyse - om ze te zien klik je op de knop Toon originele 
versie, 

 Veranderingen voorgesteld door de beschrijver - hoofdbewerkingslaag en 
tab - hoofdbewerkingslaag van het systeem, 

 Huidige status van interpretatie van het onderzoek - tabblad overleg, waar 
relevante gegevens samengevat worden (status toegekend/evaluatie 
indien reeds voorbereid). De beschrijver kan in elk stadium van de 
interpretatie om overleg vragen. Dit betekent dat het ook geen status of 
evaluatie kan bevatten, 

 Informatie over pogingen tot nu toe om met de patiënte in contact te 
komen. 

 
Tijdens het overleg kan de beschrijver het onderzoek niet bewerken. Ze kan 
opnieuw bewerken nadat het medisch overleg is beëindigd.  
Binnen een medisch overleg kun je: 

 De  markeringen bewerken die de opsporingsindicaties van afzonderlijke 
afwijkingen beïnvloeden (optioneel), 

 Aanwijzingen ingeven voor de beschrijvende persoon (verplicht item). 
 
Om veranderingen in de markeringen aan te brengen, moet de bewerkingsmodus 
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Onderzoeken bekijken 

 

geactiveerd zijn. Gedetailleerde instructies voor het corrigeren en toevoegen van 
nieuwe  markeringen vind je  
in het gedeelte Interacties met grafieken. 
 
De aanwijzingen moeten worden ingevoerd op het tabblad Overleg en nadat ze zijn 
ingevoerd, klikken op beëindigen. Hiermee is meteen ook het overlegproces 
beëindigd. De aanwijzingen en de gecorrigeerde versie van de grafiek worden 
doorgegeven aan de persoon die de beschrijving uitvoert.  
 
Belangrijk – de persoon die de beschrijving uitvoert moet deze uitvoeren en afsluiten  
binnen een tijd, die een snelle overdracht van de gegevens aan de patiënte mogelijk 
maakt. Zowel lange wachttijd voor overleg, als de duur ervan, kunnen dit proces 
aanzienlijk vertragen.  
 
 

Feedback geven bij 
onderzoeken 

Persoon die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit kunnen elk geëvalueerd 
onderzoek toewijzen voor het leveren van feedback. Bij het oppakken van zo’n taak 
is er geen tijdsdruk. Hierdoor kan feedback gegeven worden op elk geschikt 
moment.  
Verzoeken om feedback zijn te vinden op de subpagina Toegewezen.  
 
Om feedback te leveren bij een onderzoek, klikt u op Ik pak het op, om vervolgens, 
na kennisname van de grafiek en de analyse op het tabblad Feedback te klikken op 
de knop Feedback toevoegen.  
 
 
Wanneer het dialoogvenster verschijnt, voert u een beoordeling van de evaluatie 
van het onderzoek in. 
 
De mogelijkheid bestaat om de feedback te bewerken. Door de optie Opslaan en 
eindigen te kiezen, wordt de feedback overgedragen aan de supervisors van het 
Evaluatiecentrum. 
 

Uitgevoerd overleg Informatie en de inhoud van uitgevoerd overleg is terug te vinden in het gedeelte 
Uitgevoerd op het tabblad Overleg. Door op een regel te klikken krijg je toegang tot 
zowel de gegeven aanwijzingen als tot de grafiek met de tijdens het overleg 
aangebrachte veranderingen. 
 

Feedback 
voorbereiden 

Informatie over de onderzoeken die feedback hebben gekregen, is beschikbaar in 
het gedeelte Uitgevoerd – op het tabblad conclusies en feedback.  
 
Als je op een rij klikt, krijg je een voorbeeld van het onderzoek en de feedback 
 

Medische gegevens Na het oppakken van een onderzoek, krijgt de gebruiker toegang tot het scherm 
voor de evaluatie van het onderzoek. 
Hieronder staat de evaluatie van de informatie met de bronvermelding. 
 
Voor het onderzoek te evalueren, moet je de uitgebreide medische 
voorgeschiedenis lezen en ook de gedetailleerde gegevens over de voorwaarden 
waaronder het onderzoek plaatsvond. 
 
Kilkken op Meer tonen opent het venster met aanvullende medische gegevens. Als 
je nog vragen hebt, neem dan contact op  
met de patiënte door gebruik te maken van de chatoptie of via telefonisch contact. 

Grafiek De grafiek is een grafische weergave van het signaal dat door de transducers van 
het tele-CTG-apparaat wordt gegenereerd: 
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Interacties met grafieken 

 
 

 FHR, 

 TOCO, 

 Pulse oxymeter, 

 Door de patiënte gemarkeerde bewegingen van de foetus. 

 
Voor meer over het werken met grafieken, zie het gedeelte Interactie met grafieken 
 

Automatische 
signaalanalyse 

Het resultaat van de automatische analyse van het signaal maakt het mogelijk de 
basisindicatoren van het onderzoek af te lezen. Veranderen (bewerken) van  
markeringen op de grafiek herberekent automatisch de waarde van de automatische 
analyse. Deze analyse is een hulpelement en is geen vervanging van de zelfstandige 
evaluatie van het signaal.   

Overige communicatie Op het tabblad bevindt zich informatie over overleg, hieronder aanwijzingen die 
werden uitgewerkt tijdens het overleg en een link naar het onderzoek. Na het klikken 
op toon wijzigingen door arts kunnen op de grafiek de tijdens het overleg 
aangebrachte correcties weer ongedaan gemaakt worden.  

Normale 
modus 

Muis scroll  - een hulpmiddel waarmee je de hele pagina op en neer kunt bewegen  
 
Selectievakjes hiermee kunnen gegevens van een record verborgen worden (b.v. FHR grafiek, 
oscillaties) om zo de hoeveelheid getoonde gegevens te verminderen. Het uitvinken van 
selectievakje verbergt “toon originele versie”. Door MHR uit te vinken wordt de MHR 
signaalgrafiek verborgen zonder dat de FHR grafiek verdwijnt. Op elk gewenst moment van de 
evaluatie van het onderzoek kunnen de verborgen grafieken opnieuw getoond worden. 
 
 
Selectietool 

 
Dit is de standaard gekozen tool. Als hij actief is, verschijnt de tekst die de waarden weergeeft bij 
het plaatsen van de cursor op elke   
grafiek.  De kop verplaatst zich samen met de cursor. 

 
 
Tool slepen 

 
Als de knop wordt ingedrukt, wordt de tool slepen geactiveerd. Slepen gebeurt met de 
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“klik&sleep” functie. Als de grafiek vergroot is en niet helemaal op het scherm past, kan hij naar 
rechts en naar links verplaatst worden. Als het record in de Y-as vergroot is, kan het verticaal 
verplaatst worden (samen met de schaal aan de zijkanten van de grafiek). De beweging in de X- 
en de Y-assen gebeurt gelijktijdig. Waar de tool actief is, is de kop niet zichtbaar. 
 
In- en uitzoomen 

 
Knoppen om respectievelijk in en uit te zoomen op de grafiek. Je verandert de zoom door met 
de linker muisknop ergens op de grafiek te klikken. De verandering is discreet, oplopend met 
10%. 
De minimale vergroting (100%) toont de hele registratie op het scherm. De maximale vergroting 
is 400%. Elke verandering in vergroting toont de huidige vergroting in “toast” formaat. 
 
Tijdens het zoomen verandert de schaal op de X en Y assen gelijkmatig. 
 

Werken met  
markeringen 

Markeringen bewerken 
 
Om een  markering te bewerken moet de bewerkingsmodus geactiveerd worden  
 
Als je klikt op de bewerkingsmodus markeert het systeem de op dat moment actieve functies  
 
Om de bewerkingsmodus te verlaten moet je op bewerkingsmodus klikken. 
Algemene regels: 

 de "esc" toets annuleert het bewerken 
 de "enter" toets bevestigt een wijziging 
 buiten het gebeurtenissengebied klikken bevestigt de wijziging 

 
De volgende  markering-wijzigingen zijn mogelijk: 
• Wijzigen van de grenzen van de  markering - oscillatie 
 
Klik op de selectie tool,  , en klik daarna op de  markering die u wenst te bewerken. Het uiterlijk 
van de  markering verandert in de basis verschijning. 
 
 
Nadat je met de linker muisknop geklikt hebt, verschijnt een contextmenu. Na het selecteren van 
grenzen bewerken kun je de grenzen van de  markering verslepen.  
 
Versleep dan de grenzen door ze met de cursor te selecteren. De grenzen mogen niet botsen 
met de grenzen van andere oscillaties. Als dit het geval is, verwijder dan eerst de onjuiste  
markering en versleep daarna de grens. 
 
Als je klaar bent met de veranderingen, klik je weer op de linker muisknop en kies in het 
contextmenu de optie Opslaan 
 
Het systeem bevestigt de wijzigingen. Op de grafiek verschijnt een  markering die de wijzigingen 
weergeeft. 
 
Klikken met de linker muisknop buiten de geselecteerde gebeurtenis deselecteert de gebeurtenis. 
Klikken op een andere gebeurtenis terwijl de gebeurtenis geselecteerd is, maakt de selectie van 
de geselecteerde gebeurtenis ongedaan en selecteert de nieuwe. 
Er kan maar één gemarkeerde gebeurtenis tegelijk worden geselecteerd. 
 
 
• Veranderen van  markering -type oscillatie 
Nadat je een  markering hebt gekozen moet je opnieuw met de linkermuisknop klikken, en 
vervolgens de optie Type veranderen kiezen. 
 
Kies vervolgens het type oscillatie 
 
Klikken op het gekozen oscillatie type slaat het op en toont het in de grafiek. 
 
• Bewerken van de  markering acceleraties/deceleraties/tachycardie/bradycardie/contracties 
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Net als bij het werken met oscillaties, wordt het contextmenu geopend door de juiste markering 
te selecteren en vervolgens opnieuw te klikken. De grenzen van de  markeringen worden op de 
grafiek geprojecteerd. 
 
Je kunt in het contextmenu kiezen om de rand te bewerken. 
 
Het systeem benadrukt de grenzen van de andere  markeringen. Er mag geen botsing zijn tussen 
markeringsgebieden.  
 
Als je klaar bent met het bewerken van de grenzen, klik je weer met de linker muisknop, 
kies dan opslaan in het contextmenu. 
 
Op de grafiek verschijnt een indicator die de verandering in grenzen aangeeft. 
 
Het veranderen van het type gebeurt analoog aan de oscillatiemarkeringen. Het systeem toont 
de soorten en de beschikbare types voor elk ervan. Nadat je het type en de soort gekozen hebt, 
houdt het rekening met de nieuwe verandering in de grafiek. 
 
Een gebeurtenispiek toevoegen 
Deze optie is alleen beschikbaar als de gebeurtenis geen aangewezen piek heeft en het 
toevoegen van een piek voor de gebeurtenis is toegestaan, d.w.z. voor de gebeurtenissen: 
acceleratie, deceleratie, contractie. 
Nadat je de acceleratie/deceleratie gekozen hebt en nogmaals met de linker muisknop geklikt 
hebt, kies je Piek toevoegen uit het contextmenu. 
 
 
Klik vervolgens op de plaats waar de piek moet komen te staan en na selectie op de optie opslaan. 
Het systeem voegt de piek in op de plaats van selectie. OPGELET - dit is enkel een visualisatie, ze 
heeft geen invloed op de gegevens die in het gedeelte automatische analyse getoond worden. 
 
 
De piek kan verplaatst worden. Kies Verplaats de piek uit het contextmenu, klik dan waar je de 
piek wilt plaatsen en klik op opslaan. Het systeem verplaatst de piek naar de nieuwe plaats.  
 
Markeringen toevoegen 
 
Om  markeringen toe te voegen moet de bewerkingsmodus ingeschakeld zijn en het  markeringen 
toevoegen icoon geselecteerd zijn.  
 
• Oscillaties toevoegen 
Voor een oscillatiegrafiek wordt, als er geen gebeurtenis is (oscillatie type), aangenomen dat er 
een golf oscillatie is. 
 
Om een stille / smalle / springende of sinusoïdale oscillatie toe te voegen aan het 
oscillatieweergavegebied, klik en sleep om het oscillatiegebied te definiëren. Kies het type 
oscillatie uit het contextmenu. 
 
Als de juiste optie is gekozen, verschijnt er een markering op de grafiek.  
Als je een gebied kiest dat overlapt met een bestaande  markering, staat het systeem je toe een 
sinusoïdale oscillatie toe te voegen. 
 
Eenmaal geaccepteerd wordt de  markering in de grafiek getoond. 
 
 
• Andere  markeringen toevoegen 
Om  markeringen toe te voegen klik en sleep je een gebied op de geselecteerde grafiek. Kies 
daarna het juiste  markeringstype uit het contextmenu. Als je je keuze gemaakt hebt, toont het 
systeem de  markering in de grafiek. 
 
 
Gebeurtenissen verwijderen 
Nadat je op de  markering hebt geklikt, kies je de optie verwijderen uit het contextmenu. 
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Beschreven onderzoeken  
 

 

 

Grafieklagen  Op de grafieken kunnen de volgende lagen worden weergegeven: 
 bewerkingslaag - d.w.z. het gebied waar de beschrijvende persoon wijzigingen 

aanbrengt. De hoofdlaag van waaruit de gegevens in de automatische analyse en 
rapporten worden geplaatst. 

 de originele laag - de laag waarop de effecten van de automatische signaalanalyse 
worden gevisualiseerd. 

 de overleglaag - de laag waarop de wijzigingen worden weergegeven die zijn 
voorgesteld door de arts die het onderzoek consulteert. 

Het systeem maakt het mogelijk de overleglaag en de originele laag in en uit te schakelen. 
 
Bewerkingslaag 
 
Originele laag 
Deze wordt altijd getoond boven de bewerkingslaag 
Om deze te bekijken, klik je op de knop toon de originele versie. 
 
Overleglaag 
Het verschijnt als over het onderzoek overleg werd gepleegd met een arts. Het is de derde hoogst 
geplaatste laag. 
 
 

Onderzoeken 
bekijken 

Om onderzoeken te bekijken ga je naar het tabblad onderzoeken  
en kies je het tabblad: Lopende onderzoeken, Toegewezen onderzoeken (d.w.z. 
toegewezen aan een specifieke beschrijvende persoon of beschreven (beëindigd, die 
zijn geëvalueerd) 
 
Nadat je op de rij van het onderzoek geklikt hebt, brengt het systeem je naar de 
gedetailleerde weergave.  
 
Na het aanklikken van de afzonderlijke tabbladen wordt toegang verleend tot de 
grafiekweergave van de automatische analyse, de resultaten van de interpretatie (status 
/evaluatie /rapporten) en de mogelijkheid om de volledige geschiedenis van de 
contacten voor een onderzoek te lezen. 
 
In het gedeelte samenvatting en evaluatie is het verslag beschikbaar dat voor de 
patiënte gegenereerd wordt (volledig verslag) en een optie om bijkomende verslagen te 
maken.  
 

Contact met de 
patiënte na het 
evalueren van het 
onderzoek  

Nadat de interpretatie van het onderzoek voltooid is, kan aanvullend contact worden 
opgenomen per telefoon en/of per tekstbericht die als e-mail en/of sms verstuurd 
wordt. 
Het opgenomen contact moet genoteerd worden. Alle aantekeningen en berichten 
worden opgeslagen in het gedeelte chats en contact met de patiënte. 
 
Na het selecteren van Contact met patiënt is het mogelijk om het communicatiekanaal 
te kiezen en de gegevens over het verloop ervan aan te vullen.  
 

Genereren van 
aanvullende 
rapporten. 

Aanvullende rapporten kunnen verschillen in volledigheid. Door te kiezen voor de optie 
Extra rapport genereren zal het systeem parametrisering van het rapport mogelijk 
maken. 
 
Om het rapport te parametriseren, selecteer je de gedeelten die je wilt opnemen en kies 
dan Genereer rapportvoorbeeld. 
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Verklaring van symbolen op het etiket van het 

medisch hulpmiddel Pregnabit Cloud 

 
Verklaring van de 
symbolen 

 

 

Fabrikant  

 

Productiedatum 

 

Catalogusnummer 

 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing 

 

Medisch apparaat 

 

 
 

Hoofdstuk 4 

 


