Instructies voor invullen Sportvitalit voor screeningsartsen
HandbikeBattle
Eenmaal ingelogd wijst het systeem voor zich. Gebruik zo nodig de handleiding.
De teamdeelnemers komen in uw systeem te staan als zij Sportvitalit hebben ingevuld en Sportvitalit
hen vervolgens aan u als screeningsarts heeft gekoppeld.
De individuele deelnemers komen in uw systeem te staan als zij een screeningsverzoek bij uw
organisatie hebben aangevraagd en de beheerder van het centrumaccount de deelnemer aan u als
screeningsarts heeft gekoppeld.

Tabblad Controleren
Check de gegevens die de deelnemer al heeft ingevuld en vul waar nodig aan.

Tabblad Vragenlijst
Controleer of de deelnemers alles heeft ingevuld en vul waar nodig aan. Let daarbij extra op het
volgende:
- Medische Voorgeschiedenis
- Heeft u een aandoening of heeft u wel eens een blessure gehad?
•

•

Zet in het eerste vakje soort blessure de hoofddiagnose! Zet daarbij ook nadere informatie
over de hoofddiagnose; deze informatie mag u allemaal in 1 tekstblok soort blessure zetten.
Bijvoorbeeld:
Voor dwarslaesie: minimaal het niveau van de laesie, de compleetheid (AIS A / B / C / D), de
oorzaak (bijv. traumatisch), evt. informatie over decubitus etc.
Voor amputatie: minimaal het niveau van de amputatie, het soort amputatie en de oorzaak
van de amputatie (bijv. t.g.v. vaatlijden).
Voor hersenletsel: minimaal de oorzaak en de gevolgen. Bijvoorbeeld een CVA links
waardoor hemiparese rechts.
Vul daarna nevendiagnoses/voorgeschiedenis in (ook bij blessures). Denk ook aan
hartklachten, epilepsie, hoge bloeddruk, diabetes etc. Het is belangrijk dat die ook hier
worden ingevuld als deze aan de orde zijn; alleen aankruisen bij tabblad Klachten is niet
voldoende!
U kunt met de groene knop Toevoegen een extra tekstblok maken voor andere diagnosen
(blessures). Gebruik zoveel tekstblokken als u nodig heeft.

Controleer de tabbladen Klachten / Familie / Sportkeuring en vul zo nodig aan
Vul de tabbladen Biometrie / Ergometrie / Onderzoek / Uitslag volledig in
Voeg waar nodig documenten toe. Koppel de uitslag vervolgens terug aan de deelnemer.
Veel succes!
Vragen over deze procedure? medisch@handbikebattle.nl
Vragen over het systeem van Sportvitalit? servicedesk@sportvitalit.nl

