
Kompas
Dé praktische oproep- en bewakingsdienst voor patiënten met 
een chronische aandoening



Het oproepen en bewaken van patiënten met een 
chronische aandoening vraagt veel tijd. Zowel van u als 

van uw praktijkondersteuner. Met Kompas biedt star-shl 
een betrouwbaar webbased systeem waarmee u de zorg 

voor uw chronische patiënten eenvoudig kunt monitoren. 
Aangemelde patiënten ontvangen periodiek een 

oproepbrief voor bloedafname of diagnostisch onderzoek. 
Kompas is kosteloos beschikbaar.

Kompas
Dé praktische oproep- en bewakingsdienst 

voor patiënten met een chronische 
aandoening

• U kunt bij uw relatiemanager aangeven dat u gebruik 
wilt maken van Kompas. 

• Wij verzorgen in samenspraak met u zo snel mogelijk 
de koppeling met uw HIS.

• Na koppeling kunt u direct aan de slag met het 
aanmelden van patiënten. Het systeem is zeer 
gebruiksvriendelijk en wijst zichzelf. Patiëntgegevens 
worden via uw HIS geladen.

• U kunt kiezen uit bestaande zorgprotocollen of 
maatwerkprotocollen opstellen. Hierbij geeft u het type 
onderzoek en de frequentie aan.

• Aangemelde patiënten ontvangen op het huisadres 
periodiek een oproepbrief van star-shl voor 
bloedafname of diagnostisch onderzoek, conform het 
ingestelde zorgprotocol. 

• U kunt op elk gewenst moment nieuwe patiënten 
aanmelden, wijzigingen doorvoeren en oproepen 
stoppen. 

ZO WERKT KOMPAS

‘Voor ons als praktijkondersteuners betekent het een 
administratieve lastenverlichting. En dat is heel wel-
kom gezien de hoeveelheid administratief werk die 
dagelijks op ons bordje ligt.’



VOORDELEN VOOR U

VOORDELEN VOOR 
PATIËNTEN KOMPAS BIEDT OPROEP- 

EN BEWAKINGSDIENSTEN VOOR 

• Kompas biedt u een helder overzicht van uw chronische patiëntenpopulatie én wanneer 
patiënten worden opgeroepen.

• Periodieke oproepbrieven voor onderzoek, zoals bloedafname of een fundusfoto, 
verstuurt star-shl automatisch naar het huisadres van de patiënt.

• Kompas is direct gekoppeld met uw HIS via een eenmalige inlog. U kunt dus direct aan 
de slag.

• U kunt op elk gewenst moment nieuwe patiënten aanmelden en wijzigingen invoeren.
• U kunt kiezen uit bestaande protocollen én persoonlijke (maatwerk) protocollen 

opstellen.
• U kunt zelf aangeven welke praktijkmedewerkers toegang hebben tot Kompas.
• De uitslagen kunnen gebruikt worden voor een DTO, dat wij voor u faciliteren. 
• Kompas is kosteloos beschikbaar.

• Patiënten die op hetzelfde adres wonen, kunnen 
tegelijkertijd worden opgeroepen. Zij kunnen dus 
samen op pad. 

• Doordat het systeem automatisch protocollen 
koppelt, worden onderzoeken waar mogelijk 
gecombineerd. Dat betekent minder bloedafnames, 
minder orders en dus minder kosten (eigen risico) 
voor de patiënt.

• Astma/COPD
• Cardiovasculair risico
• Diabetes + Diabetes risico
• Geneesmiddelen + Geneesmiddelen instellen en 

stabiliseren
• Hartfalen
• Nierschade
• Schildklieraandoeningen
• Maatwerk laboratoriumdiagnostiek
• Maatwerk medische diagnostiek‘We moeten efficiënt met onze tijd 

omgaan, en daar helpt Kompas bij.’

‘Met Kompas hebben we al onze ketenzorgpatiënten 
in één systeem en weet je zeker dat de juiste patiënt 

op het juiste moment voor het juiste onderzoek wordt 
opgeroepen.’

MEER INFORMATIE
Benieuwd naar de voordelen van Kompas voor uw praktijk? Uw relatiemanager vertelt u 
graag meer over de mogelijkheden. Neem contact op via relatiemanagement@star-shl.nl of 
076 502 91 87.



Locatie Rotterdam
Vlambloem 21, 3068 JE
Postbus 8661, 3009 AR

T 010 - 289 02 50
F 010 - 207 11 60

Locatie Etten-Leur
Bredaseweg 165, 4872 LA
Postbus 228, 4870 AE

T 076 - 502 91 00
F 076 - 502 93 59

info@star-shl.nl
star-shl.nl


