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Werken met een adviesprotocol 
 

 

Wat is een 

adviesprotocol? 

Een adviesprotocol is een 

beslisboom waarmee u 

door middel van enkele 

vragen tot een snel en 

eenvoudig advies komt.  

Aan de balie biedt het 

protocol ondersteuning bij 

de zorgvraag van de 

patiënt.  

 

Het voordeel van het 

gebruik van een 

adviesprotocol is dat alle 

vragen worden gesteld bij 

de zorgvraag en geen 

vragen over het hoofd 

worden gezien. Daarnaast 

kunt u snel en eenvoudig 

het ingevulde protocol 

nalezen in de historie.   

  

 

Het invullen van een advies protocol  

Belangrijk voor het invullen van het protocol is dat alle vragen worden 

aangevinkt. Sommige vragen hebben een vervolgvraag. De vervolgvraag wordt 

alleen getoond bij een bepaald antwoord. Bijvoorbeeld als bij het geslacht “vrouw” 

wordt ingevuld, wordt de vervolgvraag zwangerschap getoond. Het voordeel 

hiervan is dat er alleen vragen worden gesteld die van belang zijn voor het 

doorlopen van de zelfzorgvraag.  

 

 Door met de muis op het vraagteken  te staan, roept u een helptekst of 

aanvullende informatie op bij de vragen in het protocol. 

 In sommige gevallen is het wenselijk om meerdere antwoorden in een tabel te 

selecteren. Dit kan door middel van Ctrl-toets en een klik met de 

linkermuisknop.  

 

  



 

 

  

  

 

 

                 2016 

Adviesprotocollen 

Meer informatie?  
Kijk op www.healthbase.nl/zorgprotocollen-apotheek 
Voor inhoudelijke vragen: Health Base, Loes zûm Grotenhof  

tel. 088 – 688 88 86 of protocollen@healthbase.nl  

 

 

 

  Soorten adviesprotocollen  

 

Anticonceptie  

 Uitstel menstruatie 

 Pil (anticonceptie) vergeten 

 verstrekking morning-afterpil 

     

Incontinentie  

 Patiëntprofiel incontinentie  

Vitamine  

 Vitamine D suppletie

Zelfzorgstandaarden   

 Aambeien  

 Acne 

 Allergische rinitis  

 Hoofdluis 

 Hoofdroos 

 Koortslip 

 Reisziekte 

 Vaginale schimmel 

 Voetschimmel 

 Wormen  

 Wratten  

 

Uitsluitend Apotheek (UA) 

 Dextromethorfan 

 Hydrokinine 

 Hypericum 

 NSAID 

 Zaagbladpalm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


