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De oude methode

Manuele instelling van 
het toestel voor hd

• Manuele UF 
berekening

• Manuele 
ultrafiltratie
volume invoer

• Manuele invoer
van alle toestel
parameters

Zowel de manuele instelling van het toestel als de 
manuele documentatie van de behandeling omvat 

een groot deel van de werktijd.

Controles op papier 
tijdens hd

•Manuele check-up van 
toestel parameters zoals 
bloedflow, TMP, UF 
snelheid en vitale 
parameters zoals RR
•Veel adminstratief werk 
ivm onderzoeken

Manuele documentatie na 
hd

•Noteren eindgewicht en 
eind RR
•Manuele documentatie 
van alle nodige gegevens 
als RR, complicaties, enz 
in het bestaande 
softwareprogramma

Manuele 
documentatie in 
patiëntendossier

•Alle dialysefiches 
worden nadien 
geklasseerd per 
patiënt.



Wat zijn de nadelen van de oude 
methode en is er een oplossing?

• Neemt veel tijd in beslag!
• Minder tijd voor de patient
• Geen overzichten mogelijk
• Mogelijk foutieve input

– Foute UF instelling
– Foute badwater instellingen

• Fouten bij overtypen van bestaande 
gegevens naar computerdossier

• Te veel papierwerk voor 
verpleegkundigen

• Niet Flexibel

• Alle gegevens op één 
plaats verzamelen

• Gemakkelijk overzichten 
krijgen

• Geautomatiseerde 
processen

Gevolgen? Oplossing?



Wat was een mogelijke oplossing?

Het Therapy Data Management System (TDMS)

TDMS in less than a minute..

• Een computerprogramma voor 
de dialysebehandeling en 
gerelateerde processen

• Linking mogelijkheid met andere 
Hospitaal Informatie Systemen

• Technisch vooruitstrevend

• Flexibel
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TDMS – een totaalsysteem als oplossing!

Therapy Manager Therapy Monitor

Therapy Manager

- Data opslag op lange termijn

- Medisch dialysevoorschrift

- Medicatiebeheer

- Laboresultaten

- Tarificatie

Therapy Monitor

- Documentatie van de huidige behandelingen

- Automatische instelling van het toestel

- Documentatie van veranderingen  tijdens de 
behandeling 

- Principe: “alle  informatie in één oogopslag”

Data beheer en  
lange termijn opslag

Data verzameling en
behandelingsmonitoring Gegevensbron

Bedside
monitoring























TDMS – De verbeterde versie ivm documentatie

Automatische 
instelling van het 
toestel

– Automatisch 
begingewicht
– Automatische 
download van 
het behandlings-
voorschrift

Automatische docu-
mentatie tijdens hd

– Automatische 
documentatie van alle 
relevante parameters
– Mogelijkheid om 
gafische weergave van 
parameters
– Bedside monitoring 
via dXp

Automatische docu-
mentatie na de hd 

– Automatische docu-
mentatie gewicht na hd
– Mogelijkheid om extra 
gegevens toe te voegen
– Gemakkelijk oproepen 
van vroegere gegevens
– Mogelijkheid om 
rapporten te maken

Lange termijn 
archievering

–Alle relevante 
resultaten en 
informatie zijn 
opgeslagen in een 
database

TDMS vergemakkelijkt parameterdocumentatie en archievering
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cDL – Data uitwisseling met het hospital informatie 
system

• De communicatie data link (cDL) wisselt data uit 
tussen TDMS en het hospital information 
system (HIS)

• Data uitwisseling is volledig automatisch
• Zowel behandelings, administratieve en 

medische data worden uitgewisseld
• Dit zowel van TDMS naar HIS als omgekeerd, 

dit elimineert de nood van manuele overdracht 
van alle relevante data van TDMS naar het HIS.



• Dank aan alle nefrologen, verpleegkundigen, techniekers, 
logistieke-, secretariaatsmedewerkers en patiënten

• Dank aan Yves Lauwereys, FMC België
• Centrumbezoek mogelijk

– Afspreken met Paul Van Malderen
paul.van.malderen@olvz-aalst.be

– Liefst op dinsdag of woensdag


