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Link naar beslisondersteuning: https://web.alii.care/home?client=rapp 

1. Klik op de knop ‘Ik ben zorgverlener’. 

2. Klik op de knop ‘Ga naar ondersteuning’. 

 

 

https://web.alii.care/home?client=rapp
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3. Vul bij Hoofdprobleem 1 probleem (of meer) in, dat de mmZvP of naaste(n) ervaart. 

 
4. Er verschijnen een aantal opties. Kies het passende probleem uit de lijst. 
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5. Vul de aanvullende vragen die de beslisondersteuning stelt in. 
Opmerking: Door op het i-tje achter de drie fasen te klikken krijgt u uitleg over wat er 
met de fasen wordt bedoeld. 

 
6. Daarna worden de aanbevelingen getoond.  

 

 
7. Per aanbeveling ziet u: 

- de sterkte van de aanbeveling 
- de paramedici die het uit kunnen voeren. Hierbij staat de discipline met de 
voornaamste rol voor de betreffende aanbeveling als eerst genoemd 

 
 

 

 

 



Praktische handleiding gebruik Paramedische Richtlijn Parkinson met Actieve 
beslisondersteuning 

   

 

 

8. Klik op het i-tje achter de aanbeveling: 
 

 
 

 

9. Er verschijnt een scherm met: 
▪ Toelichting: de volledige tekst waarin de aanbeveling verder wordt 

toegelicht 
▪ Onderbouwing (tabblad wetenschappelijke onderbouwing): Vanuit hier 

is het mogelijk om naar de achterliggende richtlijntekst te navigeren. 
Deze opent dan in een nieuw tabblad. Hierin staat achtereenvolgens: 
de achtergrond over het probleem, de relevante uitkomsten van 
interventies, de literatuur en conclusies, de overwegingen en de 
aanbevelingen. Om terug te keren naar de beslisondersteuning kunt u 
weer naar het betreffende tabblad gaan. 
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10. Selecteer 1 of meerdere selectievakjes voor de aanbevelingen om de tekst van de 
aanbevelingen te kopiëren. 
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11. Ga dan naar de paragraaf 'Verslag' onder de aanbevelingen: 

 
12. Klik op de knop 'Tekst kopiëren' 

 

13. Het gehele verslag staat nu op uw klembord en u kunt de tekst nu ergens anders 
plakken, bijvoorbeeld in uw EPD of in een Siilo groep met andere zorgverleners. 
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14. Klik op de knop ‘Toon aanbevelingen in weergave voor mmZvP’ om op basis van de 
ingevulde zorgverlenersweergave de weergave voor mensen met de ziekte van 
Parkinson te openen. De weergave voor mensen met de ziekte van Parkinson opent 
zich in een nieuw tabblad. De gegevens die u hebt ingevuld in de 
zorgverlenersweergave worden dan daarin overgenomen. 

 

 

 

Opmerkingen 

• U kunt per casus ook meerdere hoofdproblemen invoeren, de aanbevelingen worden 
dan per hoofdprobleem getoond. 

• Door op de knop ‘opnieuw invullen’ te klikken wordt de beslisondersteuning geleegd 
en kunt u opnieuw gaan invullen. 

• U kunt de aanbevelingen filteren op paramedici. Echter bevelen we aan altijd te kijken 
naar de aanbevelingen van alle paramedici voor goede samenwerking. 


