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In het kader van de COPD is er door de ZEL een aantal indicatoren gekozen voor de groep patiënten 

met COPD. Dit monitoringsformulier is binnen Mira op eenvoudige wijze op te nemen in het 

overzicht van “Protocollen”. Vanaf versie 1.8.* van Mira is het importeren en exporteren van 

dergelijke overzichten mogelijk gemaakt. (zie afbeelding 1) 

 
Afbeelding 1 



 

Het bestand voor dit overzicht kunt u via de ZEL verstrekt krijgen en via de importfunctie opnemen in 

uw eigen overzichtslijst.  

Hiertoe gaat u via “Onderzoeken” in de menubalk naar “Protocollen” in het pull-down menu en ziet u 

in de linkertree de functie “Protocollen importeren exporteren”. Door deze functie aan te klikken 

krijgt u de mogelijkheid om de COPD ZEL monitoring te importeren. U kunt na aangeven van de 

mogelijkheid importeren bovenaan met het vergrootglaasje zoeken naar de plaats waar u het 

ontvangen bestand (COPDZELMira_v2.xml) heeft opgeslagen, meestal op de werkplek waar u bezig 

bent.   

(zie afbeelding 2) 

 
Afbeelding 2 



 

Na deze importactie is dit monitoringsformulier op uw systeem aanwezig en kan u deze gaan 

gebruiken voor de groep COPD patiënten. COPD ZEL kunt u dan gebruiken na selectie van de 

betrokken patiënt en de keuze “Protocollen” in de linkertree of <F8> in deelcontacten. (zie 

afbeelding 3)  

 

Afbeelding 3 



 

Na de keuze COPD ZEL en aanklikken “Invullen” zal het scherm er uitzien zoals de laatste afbeelding. 

(zie afbeelding 4) 

 

 Met de <PageUp> en <PageDown> toets kunt u de cursor naar de gewenste rubrieken verplaatsen 

en eventueel met de <pijltjes> toetsen de juiste keuze selecteren. Voor alle andere vragen verwijs ik 

u verder naar de basishandleiding van Mira.  

Een overzicht van alle voor de ZEL benodigde gegevens vindt u in bijlage. Hierbij zit ook de MRC 

schaal en de CCQT scorelijst (bron NHG) 
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Bijlage. 

ONDERWERP ITEM CODE  VERPL 

Diagnose 

(ICPC) 

COPD R95  x 

(Meetwaarden) GOLD fase COER-RQ 2209 x 

Plaats van behandeling 

(Meetwaarden) 

Behandeld door huisarts of specialist? COHB-RZ 2407 x 

Kwaliteit van leven 

(Meetwaarden) 

CCQ bepaald CCQT-RQ 2402 x 

 MRC bepaald MRCD-RQ 2210 x 

Roken 

(Meetwaarden) 

Roken ROOK-AQ 1739 x 

 Stop-roken-advies 

         Ofwel 

Verwezen voor begel.stop-roken 

ADMI-AQ 

 

ROVW-AZ 

1814 

 

2139 

x 

Lich. Onderzoek 

(Meetwaarde) 

BMI Quet-AO 1272 x 

Spirometrie 

(Meetwaarden) 

FEV-1 na luchtwegverwijding % van voorspeld  FVNB-RL 1677 x 

 FEV-1/FVC na l.w.verw. FRNB-RL 1866 x 

Inhalatietechniek 

(Meetwaarde) 

Controle inhalatietechniek ASIT-RQ 1608 x 

Beweging 

(Meetwaarden) 

Mate van beweging gecontroleerd 

                     Ofwel 

Bewegingsadvies gegeven 

LIBW-AQ 

 

ADLB-AQ 

1705 

 

1816 

x 

Griepvaccinatie 

(ICPC) 

Griepvaccinatie R44  x 

 Reden geen geregelde zorg CORZ-RZ 1818  

 

 


