Standaard behandelplannen maken
U kunt in ZorgSom gebruik maken van standaard behandelplannen. Met deze nieuwe functie kunt u
een vaak gebruikt behandelplan opslaan en bij elke patiënt weer opnieuw oproepen zonder deze
opnieuw in te moeten voeren in uw dentale softwarepakket. U kunt meerdere behandelplannen
inclusief materiaalkosten opslaan in ZorgSom.

Toevoegen van een behandelplan
Voor het gebruik van de standaard behandelplannen moet u eerst een plan opstellen in ZorgSom. Sla
het behandelplan op door te klikken op het pijltje naast plannen en vervolgens ‘Opslaan als’ zoals
hieronder weergegeven.
Bij het opslaan van een behandelplan worden automatisch de materiaalkosten (indien van
toepassing) opgeslagen. De elementnummers worden niet opgeslagen aangezien die per patiënt
kunnen verschillen.

Na het klikken op ‘opslaan als’ verschijnt een pop-up venster waar u een naam voor het
behandelplan invult. Klik vervolgens op ‘OK’ om het plan op te slaan. Het behandelplan is nu
opgeslagen en bij elke patiënt beschikbaar om te openen.

Openen van een standaard behandelplan
U kunt de opgeslagen behandelplannen openen in ZorgSom ongeacht welke patiënt u op dat
moment open heeft staan in ZorgSom. Door te klikken op ‘Plannen’ krijgt u een pop-up venster in
beeld met de door u aangemaakte standaard behandelplannen. Selecteer een behandelplan en klik
op ‘OK’ om dit behandelplan te openen.
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Wijzigen van een standaard behandelplan
Een opgeslagen behandelplan kunt u bewerken en wijzigen. Klik na het toevoegen of wijzigen van
verrichtingen op het pijltje naar beneden (naast plannen) en selecteer de gewenste actie:
- Opslaan: het opslaan van een behandeling in hetzelfde behandelplan
- Opslaan als: het opslaan van een behandeling in een nieuw behandelplan
- Naam wijzigen: de naam van het huidige behandelplan wijzigen
- Verwijderen: het verwijderen van een standaard behandelplan
In de afbeelding hieronder staat een behandelplan waar de M03 code later is toegevoegd. Door te
klikken op ‘Opslaan’ krijgt u een pop-up met de vraag of u dit plan wilt wijzigen. Als u op ‘OK’ klikt zal
het behandelplan worden gewijzigd naar het aangepaste behandelplan.

