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Inleiding 

Voor u ligt de VitalHealth KIS handleiding Huisarts/Praktijkondersteuner(CHM 3.2). 
 
Uw Ketenzorg organisatie werkt met het VitalHealth Ketenzorg Informatie Systeem (KIS) van 
VitalHealth Software. Het KIS ondersteunt de zorgverlener en de patiënt om optimaal 
geprotocolleerd te kunnen werken aan de behandeling van diverse aandoeningen. Door de 
gestructureerde invoer van gegevens wordt met VitalHealth KIS in korte tijd een volledig en 
actueel patiëntdossier gerealiseerd. Alle disciplines betrokken bij de zorg voor de patiënt kunnen 
met dit systeem worden ondersteund. VitalHealth KIS is volledig gebaseerd op de meest recente 
NHG standaard en de LAN Zorgstandaard. 
 
In deze handleiding wordt u uitgelegd hoe u als huisarts en/of praktijkondersteuner de algemene 
functionaliteiten van het KIS kunt gebruiken. 
 
Bij vragen kunt u contact opnemen met de VitalHealth Supportdesk: 
 
E-mail 
U kunt een mail sturen naar support@vitalhealthsoftware.com. 
 
Telefoon 
U kunt telefonisch contact opnemen via 0318 - 75 47 35. 
 
Bereikbaarheid 
Maandag t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur. 
 
Wij wensen u veel succes bij het werken met het KIS van VitalHealth Software. 
 
VitalHealth Software 
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1 Opstart VitalHealth KIS 
 Loginscherm 

Iedere gebruiker van VitalHealth KIS logt via internet in met behulp van gebruikersnaam en 
wachtwoord. Het adres van de website heeft u van een medewerker van uw Ketenzorg 

organisatie ontvangen. Nadat u in uw 
webbrowser deze website hebt ingevoerd, 
ziet u een inlogscherm zoals hiernaast 
afgebeeld. U vult uw gebruikersnaam en 
wachtwoord in (deze heeft u separaat 
ontvangen) en u klikt op Login. Afhankelijk 
van uw gebruikersnaam en wachtwoord 
zult u bepaalde rechten wel of niet 
hebben in VitalHealth KIS.  
 

In het geval u uw wachtwoord niet meer weet kunt u gebruik maken van de optie Uw 
wachtwoord vergeten?. 

 Startscherm 

Nadat er ingelogd is, komt u in het startscherm. Vanuit elke pagina in VitalHealth KIS komt u uit 
op dit startscherm wanneer u op VitalHealth KIS in de bovenbalk of op Home klikt in het 
snelmenu , deze is op alle pagina’s aanwezig in de linker bovenhoek. 
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Binnen het VitalHealth KIS zijn de schermen opgebouwd in 2 delen: 
1 In het bovenste deel zijn de naam van de ingelogde gebruiker zichtbaar en diverse algemene 

functies, zoals het snelmenu en het gebruikersmenu. 
2 Het hoofddeel is waar de meeste acties uitgevoerd worden. 
 
Binnen het startscherm zijn de volgende onderdelen beschikbaar: 
+ Patiënten dossiers 
+ Takenlijst en data-uitwisseling 
+ Praktijkmanagement 

 Snelmenu 

In de linker bovenhoek van elk scherm bevindt zich het snelmenu . Vanuit hier kunt u snel naar 
veel gebruikte functionaliteiten gaan. 
 

Optie Omschrijving 
Home Ga terug naar het startscherm 
Patiëntdossier Opent laatst geopende patiëntdossier. 

Patiënt zoeken 
Opent de lijst van alle patiënten met de 
bijbehorende zoekfuncties.  
Zie voor meer informatie: Patiënt zoeken. 

Statistieken 
Opent het Statistieken scherm. 
Zie voor meer informatie: Statistieken. 

 Gebruikersmenu 

In de rechter bovenhoek bevindt zich het gebruikersmenu. Dit menu 
kan getoond worden door op de gebruikersnaam te klikken. Vanuit 
hier kunnen o.a. gebruiker en helpdesk gerelateerde zaken worden 
geregeld. 
 
Daarnaast kan er ook nog gezocht worden naar patiënten binnen de 
applicatie door middel van de  knop die zich uiterst rechts bevindt. 
Het berichten scherm is direct te openen via de  knop links van de 
gebruikersnaam. 
 

Optie Omschrijving 

Profiel 
Open het gebruikersprofiel. Hier kunnen de persoonsgegevens 
aangepast worden. Wachtwoord kan hier ook worden gewijzigd.  

Veelgestelde vragen 
Open de lijst van veelgestelde vragen op de VitalHealth Software 
website. 

Contact helpdesk Open de VitalHealth Software support website. 

Schermovername 
Download de schermovername software die nodig is als VitalHealth 
mee moet kijken tijdens een supportmelding. 

Informatie Toon de software informatie. 
Uitloggen Log uit het KIS. Uw huidige sessie wordt daarmee beëindigd. 
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 Standaardfuncties 

Binnen VitalHealth KIS wordt gebruik gemaakt van de volgende standaard functionaliteiten: 
 

Omschrijving  Actie 
Afdrukken  Toont afdrukvoorbeeld met mogelijkheid tot afdrukken 
Annuleren  Annuleren van invoer en/of wijzigingen 

Bijlage  
Koppelen van een of meer bijlagen aan gegeven en gekoppelde 
bijlage(n) inzien 

Notitie  
Aanmaken, wijzigen en verwijderen van een notitie bij een 
gegeven 

Opmerkingen  
Aanmaken, wijzigen en verwijderen van opmerkingen bij een 
dossier 

Nieuw  Nieuwe invoer 
Opslaan  Opslaan van gewijzigde gegevens 
Afsluiten  Sluit een consult af en sla de gegevens op 
Terug  Terug knop, keert terug naar vorige weergave 
Verwijderen  Verwijderen van gegeven 
Invullen/Wijzigen  Wijzigen geselecteerd gegeven 
Vernieuwen  Vernieuwen van waardes binnen scherm 
Zoeken  Zoeken binnen weergave 
Eerste pagina  Naar eerste pagina van het overzicht gaan 
Vorige pagina  Naar vorige pagina van het overzicht gaan 
Volgende pagina  Naar volgende pagina van het overzicht gaan 
Laatste pagina  Naar laatste pagina van het overzicht gaan 
Toelichting/ 
Details  

De toelichting op het betreffende item wordt in een popup 
scherm getoond 

Vergroten  Vergroot het paneel om meer informatie weer te geven 
Uitlichten  Geef meer informatie weer over het item 
* Gegeven dient verplicht te worden ingevuld 

rode tekst Waarschuwing of aanbeveling op basis van de ingevulde 
gegevens 

Dubbelklik op lijst regel Opent gegevens in nieuwe weergave 
Klik op kolomtitel Sorteert overzicht op betreffende kolom 
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2 Intake & Consulten 
De eerste keer dat een consult in het KIS wordt gedaan doet u de intake. Een intake is een 
reguliere controle, maar heeft als extra dat er wat meer rondom anamnese wordt uitgevraagd. 
Om de intake te kunnen beginnen dient eerst de patiënt aan het KIS te worden toegevoegd 
(indien de patiënt nog niet in het KIS aanwezig is). 
 
Het aanmaken van een nieuwe patiënt begint vanuit het startscherm: 
1 Kies voor de optie Nieuwe patiënt binnen de sectie Patiënten dossiers. Er zal een popup 

scherm getoond worden waar een keuze voor een protocol gemaakt moet worden.  
2 Selecteer het gewenste protocol om verder te gaan. 
3 Nu kunnen de patiëntgegevens vanuit het HIS geïmporteerd worden. Normaal gesproken zal 

hier voor Ja gekozen worden. Indien er geen HIS gekoppeld is of de gegevens handmatig 
ingegeven dienen te worden (bijvoorbeeld voor een testpatiënt), kies dan voor Nee. 
a Indien Ja: Selecteer de juiste Huisarts (het is belangrijk dezelfde huisarts te selecteren als 

in uw HIS) en voer het BSN-nummer van de patiënt in. Indien de patiënt geen BSN heeft, 
vink dan Heeft geen burgerservicenummer aan en voer het HIS-nummer van de patiënt 
in. Klik vervolgens op OK om de patiëntgegevens vanuit het HIS te importeren. 

b Indien Nee: Alle patiëntgegevens zullen handmatig ingevoerd moeten worden in het 
volgende scherm. Alle velden voorzien van een * zijn verplicht. Klik op  om de gegevens 
op te slaan. 

4 Het vervolg van het aanmaken van een nieuwe patiënt is de Intake. Dit proces wordt 
beschreven in het volgende gedeelte van de handleiding. 

 
De Intake die volgt na het aanmaken van een nieuwe patiënt, of bij toevoegen van een nieuw 
protocol, bestaat uit diverse pagina’s en is afhankelijk van het protocol waarvoor de intake 
plaatsvindt. De getoonde knoppen en de volgorde kunnen per protocol verschillen. Ook de 
inhoud van de achterliggende pagina’s kan tussen de verschillende protocollen verschillen. De 
tabel op de volgende pagina geeft een overzicht van alle knoppen/pagina’s en voor welke 
protocollen ze gebruikt worden. 
 
De status van de pagina’s is terug te zien in de kleur van de knop. 
 

Kleur Status 
Licht grijs De pagina is nog niet geopend geweest. 
Licht blauw De pagina is geopend geweest. 
Blauw Dit is de huidige pagina welke open is. 

 
Consulten 
Controles zijn vrijwel gelijk aan de intake 
procedure, maar het kan zijn dat sommige 
schermen afwijken of afwezig zijn. 
 
Als u kiest voor een Nieuw consult, volg dan de 
volgende stappen: 
1 Selecteer een protocol (indien het consult 

niet vanuit een protocol scherm gestart 
wordt). 

2 Selecteer het Contact Type. 
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3 Kies een Episode, aan deze episode wordt het journaal teruggekoppeld in het HIS. Indien er 
geen OZIS koppeling voor betreffend zorgprogramma tot stand gebracht kan worden hoeft u 
geen episode te selecteren. 

4 Kies welk type consult u wilt invoeren. De beschikbare types verschillen per protocol. 
 
SOEP/journaal registratie 
U kunt tijdens een intake of consult direct de SOEP registratie doen. Er kan bovenin het scherm 
geklikt worden op SOEP. Hier kan dan al een start gemaakt worden met het invullen van deze 
gegevens. 
 
Knoppen 

Knop Protocol Hoofdstuk Korte omschrijving 

Anamnese Alle 2.1 
Invoer van de voorgeschiedenis, familie 
anamnese en andere anamnestische 
gegevens van de patiënt. 

Vitale parameters Alle 2.2 
Invoer van de vitale parameters, zoals 
bloeddruk, lengte en gewicht. 

Voorlichting en 
behandelplan 

Alle 2.3 
Toont een checklijst met diverse 
voorlichting opties en legt het 
behandelplan vast. 

Labuitslagen 

CVRM-HVZ 
CVRM-VVZ 
Diabetes 
GGZ 
Ouderenzorg 

2.5.1 

Bekijk de labuitslagen die via EDIFACT of 
OZIS overgenomen worden vanuit een 
extern systeem, of handmatig ingevoerd 
worden. 

Risico-analyse 

Astma 
COPD 
CVRM-HVZ 
CVRM-VVZ 
Diabetes 

2.4.3 
Geeft een samenvatting van de risico-
analyse gebaseerd op de ingevulde 
gegevens. 

Spirometrie 
Astma 
COPD 

2.4.4 
Voeg de gegevens van een bestaande of 
nieuwe spirometrie toe aan de intake. 

Diagnose 
Astma 
COPD 

2.4.1 
Toont de diagnose die op basis van de 
intake gegevens gesteld wordt door het KIS. 

Inhalatietechniek 
contr. 

Astma 
COPD 

2.4.2 
Bevat voor diverse inhalatiehulpmiddelen 
checklijsten om de juiste techniek te 
controleren. 

Voetonderzoek Diabetes 2.6.3 
Voeg een bestaand of nieuw 
voetonderzoek toe. 

Vragenlijsten 
Astma 
COPD 

2.4.5 
Bevat vragenlijsten om de leefstijl en het 
functioneren van de patiënt in kaart te 
brengen. 

Vragenlijsten 
GGZ 
Ouderenzorg 

2.7.2 Voeg nieuwe screenings vragenlijsten toe. 

Zorgbehandelplan Ouderenzorg 2.8.3 Voeg een individueel zorgbehandelplan toe. 
 
Consult type: Tussentijdse controle 
Bij het consult type Tussentijdse controle kunt u zelf de keuze maken welke pagina’s u wilt 
gebruiken. U hoeft dus niet alle pagina’s in te vullen of te activeren. 
 
Consult type: Controle arts 
Een POH-er kan een groot deel van de intake uitvoeren. Het stellen van de diagnose wordt 
evenwel door de huisarts gedaan. Hiervoor kan de optie Controle arts gebruikt worden. 
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Voor bepaalde consulten die in het KIS zijn geregistreerd, kan een huisartscontrole klaar gezet 
worden. Aan de hand van de status aanduiding kunt u zien of de betreffende huisartsencontrole 
is ingevuld. 

 Anamnese 

Vanuit de Anamnese worden de voorgeschiedenis, familie anamnese en andere relevante 
anamnestische gegevens ingevoerd. De anamnese is onderverdeeld in diverse categorieën, 
afhankelijk van het protocol waarin u zich bevindt. 
 
Vul minimaal alle verplichte gegevens in. Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op 
Volgende om naar de volgende pagina te gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te 
bewaren door op  te klikken. 

 Vitale parameters 

Invoer van vitale parameters, zoals bloeddruk, lengte en gewicht vinden plaats vanuit de pagina 
Vitale parameters. Per protocol kunnen de in te vullen velden anders zijn. 
 
Rode teksten naast invoervelden zijn waarschuwingen of alerts. Hierdoor kunt u snel zien of er 
extra aandacht nodig is. 
 
Toelichting op een aantal velden: 

Veld Toelichting 

Bloeddruk 

Invoer van systolische en diastolische bloeddruk. Bij alarmerende 
waarden geeft het protocol een waarschuwing of alert. 
Verder geldt dat er een waarde tussen 10 en 250 (systolisch)/10 
en 150 (diastolisch) ingevoerd moet worden. 

Polsfrequentie Alleen invoer is mogelijk tussen 10 en 300. 
Lengte Alleen invoer is mogelijk tussen 100 en 250. 
Gewicht Alleen invoer is mogelijk tussen 25 en 350. 

BMI Body Mass Index (BMI) wordt automatisch berekend op basis van 
de ingevoerde waarde voor lengte en gewicht. 

SpO2 Bij saturaties onder de 93% wordt een alert gegeven. 

VVMI Wanneer de Vet Vrije Massa Index (VVMI) in het diëtisten portaal 
is vastgelegd, wordt deze ook in het KIS getoond. 

 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Voorlichting en behandelplan 

De Voorlichting en behandelplan pagina is altijd de laatste pagina van de intake procedure. 
 
Het behandelplan is het plan waarin de streefdoelen, een beschrijving van het gezamenlijk 
behandelplan en een aantal algemene gegevens van de patiënt worden geregistreerd. 
 
Aan het eind van de controle worden, in samenspraak met de patiënt, Streefdoelen vastgesteld. 
De hier ingegeven tekst wordt tevens getoond in het Zorgoverzicht, pagina Behandelplan. 
 
Kies Afsluiten om de intake af te ronden. Bij klikken op de knop Afsluiten wordt er ook direct een 
bericht naar uw HIS verstuurd zodat het dossier direct is bijgewerkt met de laatste informatie. 
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 Astma/COPD protocol specifieke schermen 

 Diagnose 
In de pagina Diagnose wordt op basis van de spirometrie en ingevulde ACQ of CCQ door het KIS 
een kwalitatieve uitkomst voorgesteld volgens een in de software ingebouwd algoritme o.b.v. de 
geldende standaarden. U kunt de door de software voorgestelde kwalificatie aanpassen via het 
dropdown menu. 
 
Astma 
Naast de diagnose op basis van de spirometrie en ACQ moet u ook nog de Mate van 
astmacontrole en de Ernst astma vastleggen. 
 
COPD 
Wanneer de COPD diagnose is geselecteerd, wordt ook een algoritme om te komen tot een 
Ziektelast kwalificatie gepresenteerd. Lichte ziektelast kan door de software o.b.v. het algoritme 
uit de LAN richtlijn worden afgeleid (kunt u desgewenst overrulen). In geval van matige of 
ernstige ziektelast zult u een (subjectieve) inschatting van de mate van adaptatie van de patiënt 
en de invloed van co-morbiditeit moeten maken en selecteren, om tot een kwalificatie van 
matige of ernstige ziektelast te komen. 
 
De diagnose (GOLD- en Ziektelast classificatie) wordt naast het COPD-zorgoverzicht, ook in het 
zorgoverzicht van het behandelplan weergegeven. 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Inhalatietechniek contr. 
Op de pagina Inhalatietechniek contr. kan gecontroleerd worden of de patiënt de juiste 
inhalatietechniek hanteert die bij zijn/haar inhalatieapparaat hoort. Het KIS ondersteunt een 
uitgebreide reeks apparaten en controleert de techniek door middel van een vragenlijst.  
 
1 Kies welk inhalatieapparaat van toepassing is en klik op Inhalatietechniek. 
2 Vul per stap in of de actie gecorrigeerd, niet gecorrigeerd, niet uitgevoerd of OK is. 
3 Klik op  Bewaren boven de lijst om de controle op te slaan. U keert dan terug naar de lijst. 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Risico-analyse 
Op de pagina Risico-analyse worden de vastgelegde bevindingen op het gebied van de risico 
factoren overzichtelijk weergegeven. De bevindingen worden getoond aan de hand van de 
verzamelde gegevens van de patiënt tijdens de intake. Kies  Vernieuw om de risico-analyse te 
vervangen door een analyse gebaseerd op de laatst bekende en/of toegevoegde waarden bij 
deze patiënt. 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Spirometrie 
Vanuit Spirometrie worden resultaten, aanwezig in het HIS, van een eerdere meting 
overgenomen en/of wordt een spirometrie meting vanuit het KIS uitgevoerd. De spirometrie 
meting kan zowel voor als na toediening van de medicijnen vanuit de intake worden uitgevoerd. 
U hebt zelf de keuze om deze metingen vanuit deze pagina uit te voeren. 
 
Voor meer informatie, zie de handleidingen Spirometer CareFusion of Spirometer Welch Allen. 
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Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Vragenlijsten 
Vanuit Vragenlijsten worden de leefstijl en het functioneren van de patiënt in kaart gebracht. 
Deze pagina is onderverdeeld in 3 secties, te weten: 
+ ACQ of CCQ (afhankelijk van protocol) 
+ MRC-Borg 
+ Leefstijl 
 
ACQ (Astma protocol) 
De Asthma Control Questionnaire (ACQ) is een korte, op astma gerichte vragenlijst over de 
gezondheidstoestand van de patiënt. Deze beoogt het effect te meten van een bepaalde ziekte 
op de gezondheidstoestand van de patiënt.  
 
Kies Berekenen om de verschillende scores door de software te laten berekenen. 
 
CCQ (COPD protocol) 
De Clinical COPD Questionnaire (CCQ) is een korte, op COPD gerichte vragenlijst over de 
gezondheidstoestand van de patiënt. Deze beoogt het effect te meten van een bepaalde ziekte 
op de gezondheidstoestand van de patiënt.  
 
Kies Berekenen om de verschillende scores door de software te laten berekenen. 
 
MRC-Borg 
De MRC en/of Borg score wordt bepaald door een tweetal vragen. Kies bij elke vraag de 
toepasselijke optie uit het dropdown menu. 
 
Leefstijl 
Algemene leefstijl vragen worden hier gesteld. De Vragenlijst Fysieke Activiteit is onderdeel van 
deze sectie. Als bij deze vraag Ja beantwoord wordt, verschijnt een nieuw (popup) venster, 
waarin u de Vragenlijst Fysieke activiteiten kunt invullen. De score wordt automatisch door de 
software berekend (Marshall et al, 2005; zie Richtlijn KNGF – COPD). Door een alert wordt o.b.v. 
deze score getoond of de patiënt voldoende of onvoldoende actief is. 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 CVRM-HVZ/-VVZ protocol specifieke schermen 

 Labuitslagen 
Op de pagina Labuitslagen kunt u een bureaumeting invoeren van bijv. de nuchtere 
bloedglucose. Overige labwaardes worden via het HIS automatisch gekoppeld. Bij alarmerende 
waarden verschijnt achter de bepaling een opmerking in het rood in beeld. 
 
Voor de velden MDRD, GFR, Albumine kreatinine ratio urine en Albumine urine geldt dat er de 
volgende afkapwaarden gebruikt kunnen worden. Deze kunnen worden ingevuld in het invulveld 
achter de eenheid: 
+ <= is kleiner of gelijk aan 
+ < is kleiner dan 
+ >= is groter of gelijk aan 
+ > groter dan 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 
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 Risico-analyse 
Zie voor informatie: Astma/COPD – Risico-analyse 

 Diabetes protocol specifieke schermen 

 Labuitslagen 
Zie voor informatie: CVRM – Labuitslagen 

 Risico-analyse 
Zie voor informatie: Astma/COPD – Risico-analyse 

 Voetonderzoek 
Het voetonderzoek vindt plaats vanuit de pagina Voetonderzoek. Indien er al eerder een 
voetonderzoek is uitgevoerd, dan zullen de laatst bekende gegevens getoond worden. Er kan ook 
een nieuw voetonderzoek worden gestart. 
 
Bij een nieuw voetonderzoek wordt een lijst getoond die ingevuld dient te worden. Bij sommige 
items zal een popup venster verschijnen om meer informatie te geven over het antwoord. 
 
SIMMS classificatie & zorgprofiel 
Onder in het scherm worden de SIMMS klasse en het Zorgprofiel getoond en aangegeven op 
welke waardes deze is gebaseerd. Op grond van de bevindingen wordt het risico op ulcera 
geclassificeerd: 
+ Geen verhoogd risico 
+ Matig risico (sensibiliteitsverlies of tekenen van perifeer vaatlijden) 
+ Hoog risico (combinatie van sensibiliteitsverlies en perifeer vaatlijden standsafwijkingen; een 

voet ulcus of amputatie in de voorgeschiedenis) 
 
De indeling in mate van risico is globaal gebaseerd op de gemodificeerde SIMMS classificatie 
zoals hieronder schematisch is weergegeven: 
 

Classificatie Risicoprofiel Controlefrequentie  
0 geen SPS1 of PAV2 1 x 12 maanden 
1 SPS of PAV 1 x 6 maanden 

2 
SPS in combinatie met PAV en/of tekenen van lokaal 
verhoogde druk (voetdeformiteiten) 

1 x 3 maanden 

3 Ulcus of amputatie in VG 1 x 1-3 maanden 
 
Voor Afwijkende doorbloeding geldt dat alleen als beide pulsaties afwezig zijn, dus dorsalis pedis 
en a. tibialis posterior, er sprake is van PAV en heeft dit dus invloed op de SIMMS. 
 
  

                                                                 

1 SPS: sensibiliteitsverlies gemeten met 10 gram Semmes-Weinstein monofilament 
2 PAV: perifeer arteriële vaatstoornis 
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Op basis van de SIMMS classificatie en een aantal extra vragen wordt het zorgprofiel berekend. 
De volgende vragen zijn daarvoor toegevoegd:  
+ Actief Ulcus 

+ Plantair / niet-plantair 
+ Genezing binnen twee weken 

+ Charcot 
+ Fontaine Classificatie (onderdeel van PAV) 
+ In staat tot zelfzorg 
+ Bij SIMMS 1 ook: Heeft patiënt immunosuppressiva / prednison/ chemotherapie 
 
De volgende standaarden liggen ten grondslag aan de berekening van het zorgprofiel:  
+ Zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2014 (NVvP en Provoet) 
+ Uitwerking zorgprofielen op basis van huidige SIMMS (INNOFEET) 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 GGZ protocol specifieke schermen 

 Labuitslagen 
Zie voor informatie: CVRM protocol – Labuitslagen 

 Vragenlijsten 
De pagina Screening toont alle vragenlijsten die aan de patiënt gekoppeld zijn. Door een 
vragenlijst uit de lijst te selecteren en te dubbelklikken (of op  Details in de menubalk te 
klikken) worden de bijbehorende gegevens getoond. Met de knop Vragenlijst afnemen kan de 
geopende vragenlijst direct afgenomen worden (indien dit nog niet gedaan is). Met de knop 
Terug gaat u terug naar de lijst. 
 
Volg deze stappen om een nieuwe vragenlijst toe te voegen: 
1 Kies  Nieuw vanuit de menubalk. 
2 Selecteer de gewenste vragenlijst en kies  Selecteren. 
3 Vul de gewenste invuldatums en het e-mailadres van de patiënt in. 
4 Klik op Vragenlijst aanmaken om de vragenlijst toe te wijzen aan de patiënt. 
 
De knop  Ophalen resultaten vragenlijst wordt gebruikt om de gegevens van de vragenlijsten 
bij te werken. 
 
Als u klaar bent met invullen van dit scherm, klik dan op Volgende om naar de volgende pagina te 
gaan. U kunt ook kiezen om de gegevens alleen te bewaren door op  te klikken. 

 Ouderenzorg protocol specifieke schermen 

 Labuitslagen 
Zie voor informatie: CVRM – Labuitslagen 

 Vragenlijsten 
Zie voor informatie: GGZ – Vragenlijsten 

 Zorgbehandelplan 
Vanuit Zorgbehandelplan heeft u inzicht in het Individueel behandelplan. Voeg een nieuw 
zorgbehandelplan toe door op de  knop te klikken. In het popup venster vult u de problemen, 
doelen en acties in. Kies  Bewaren om het behandelplan op te slaan. 
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 Submodule Hartfalen (Diabetes/CVRM) 

De submodule hartfalen is toegevoegd als onderdeel van de modules Diabetes en CVRM. 
Aangezien er veel overlap is tussen de zorg met betrekking tot hartfalen en Diabetes/CVRM is er 
voor gekozen dit onder te brengen bij zowel Diabetes als CVRM.  
 
Om dit protocol te activeren dient in de KIS-
probleemlijst de episode voor Hartfalen te worden 
aangemaakt. Het gaat dan om de codes K77, K77.01 
en K77.02. Wanneer een van deze is geactiveerd, 
vraagt het KIS of de Hartfalen gerelateerde velden 
geactiveerd moeten worden. 

 Toegevoegde/aangepaste velden 
De volgende velden worden geactiveerd als de submodule Hartfalen is geactiveerd voor de 
patiënt binnen de protocollen Diabetes en CVRM (indien deze protocollen actief zijn):  
+ Anamnese:  

+ Hoeveel ziekenhuis opnames heb je vanwege een acute hart falen gehad in afgelopen 
jaar? 

+ Mantelzorg, wijkverpleging (andere betrokken zorgverleners) 
+ Woonomstandigheden 
+ Psychische problemen 

+ Vitale parameters: 
+ Wijze bloeddrukmeten 
+ Type bloeddrukmeter 
+ Grootte van de band 
+ ECG 
+ Echo 

+ Labuitslagen: 
+ (NT-pro)BNP 
+ Brain Natriuretic Peptide 

+ Voorlichting en behandelplan: 
+ Diagnose hartfalen 
+ Ernst hartfalen (NYHA classificatie) 
+ Zoutbeperking 
+ Vochtbeperking 
+ Voorlichting voor mantelzorgers 
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3 Patiëntdossier 
De eerste keer dat een patiënt op het spreekuur komt, is bij de intake. Na afronding van de 
intake komt u in de Samenvatting. Bij het openen van een patiëntdossier komt u eveneens in 
deze samenvatting. 
 
De samenvatting is het protocol onafhankelijke overzicht waar de belangrijkste gegevens van de 
betreffende patiënt worden weergegeven. Vanuit dit zorgoverzicht kunt u de belangrijkste 
gegevens van alle voor de betreffende patiënt relevante protocollen als in een dashboard, in één 
oogopslag zien en benaderen. Dit behandelplan is als het ware de startpagina van de patiënt. 
 

 
 
In de linker bovenhoek vindt u de knop Nieuw consult. Vanuit elke tab binnen het patiëntdossier 
kan hiermee een nieuw consult gestart worden. Als u vanuit de Samenvatting op deze knop 
drukt, wordt u gevraagd voor welk protocol u het consult wilt starten. Als u in een van de 
protocol tabs zit, dan zal het consult altijd voor dat specifieke protocol worden gestart.  
 
Zie voor meer informatie: Intake & Consulten. 
 
Daarnaast ziet u de naam van de patiënt met de belangrijkste persoonsgegevens. Door op deze 
regel te klikken worden de uitgebreide persoonsgegevens getoond in een popup scherm. Dit 
omvat onder andere contactgegevens en verzekeringsgegevens.  
 
Zie voor meer informatie: Patiënt details. 
 
Onder de persoonsgegevens worden de verschillende protocollen die aan de patiënt gekoppeld 
zijn weergegeven. Als u op een van deze protocollen klikt, dan wordt er een protocol specifiek 
behandelplan getoond. U kunt altijd weer terugkeren naar de algemene samenvatting door op de 
tab Samenvatting te klikken.  
 
In de knoppenbalk van de samenvatting zijn (naast enkele standaard knoppen) de volgende 
knoppen aanwezig: 
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Optie Omschrijving 

 Zorgteam toewijzen 
Opent het zorgteam scherm. 
Zie voor meer informatie: Zorgteam samenstellen. 

 Protocolbeheer 
Opent het protocolbeheer scherm. 
Zie voor meer informatie: Protocolbeheer. 

 Raadpl. HIS Haalt de laatste gegevens op vanuit het HIS. 
 
In het hoofdgedeelte van het scherm worden de problemen, streefwaarden, aanbevolen acties, 
streefdoelen en journaal getoond. Deze zijn afkomstig uit de intake of meest recente controle.  
 
Daarnaast vindt u aan de linkerkant een menu met diverse opties. Deze opties zijn afhankelijk van 
de instellingen die binnen uw zorggroep zijn gemaakt. Het kan dus zijn dat sommige van de 
genoemde opties niet voor u beschikbaar zijn. Alle opties worden in dit hoofdstuk in alfabetische 
volgorde kort toegelicht. De daadwerkelijke volgorde in het menu zal in werkelijkheid anders zijn. 

 Anamnese 

Kies Anamnese vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de anamnese historie voor het 
protocol waarin u zich bevindt. Om een specifieke anamnese in te kijken selecteert u een item uit 
de lijst en klik op  Details. 

 Behandelplan 

Kies Behandelplan vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de gegevens per 
behandelplan voor het protocol waarin u zich bevindt. Om een specifiek behandelplan in te 
kijken selecteert u een item uit de lijst en klik op  Details. 

 Berichten 

Kies Berichten vanuit het menu om een overzicht te krijgen van alle berichten tussen u en de 
ketenpartners betreffende de patiënt die via het KIS zijn verstuurd. Voor het versturen van 
berichten is het van belang dat er behandelaars zijn toegevoegd aan de patiënt. 
 
Kies  Nieuw bericht om een nieuw bericht te maken. Zodra het bericht klaar is om te versturen 
selecteert u de ontvanger via  bij Aan en klikt u daarna op  Bericht verzenden. 
 
Zie voor meer informatie: Berichten. 

 Consulten 

Via de optie Consulten in het menu heeft u de mogelijkheid om een controle in te zien of uit te 
voeren. Het scherm toont een lijst van alle consulten die voor de patiënt geregistreerd zijn 
binnen KIS. Als u dit scherm opent vanuit één van de protocollen, dan zullen alleen de consulten 
binnen dat protocol getoond worden. 
 
Een bestaand consult kan geopend worden door het consult te selecteren en op  Details te 
klikken of te dubbelklikken op de regel van het consult. 
 
Eveneens kunt u zien of een consult afgerond is door weergave van een vink  in de kolom 
Status. Wanneer het consult niet volledig afgerond is, ziet u in de kolom erachter een 
uitroepteken . Het consult wordt als uitgevoerd beschouwd als tenminste de anamnese en het 
behandelplan zijn gevuld. 
 
Aan tussentijdse controles kunnen achteraf meer tab worden toegevoegd met behulp van de  
knop voor aan de regel. 
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U start een nieuw consult door op  Nieuw te klikken in de knoppenbalk. Als u vanuit het 
Behandelplan op deze knop drukt, wordt u gevraagd voor welk protocol u het consult wilt 
starten. Als u op een van de protocol tabs zit, dan zal het consult altijd voor dat specifieke 
protocol worden gestart. 
 
Zie voor meer informatie: Intake & Consulten. 

 EDIFACT 

De EDIFACT optie toont alle, aan het protocol verbonden, EDIFACT berichten. Deze worden 
automatisch verstuurd indien er een EDIFACT koppeling is. 
 
Zie voor meer informatie: Handleiding Rapportage & Praktijkmanagement 

 Journaal 

Bij Journaal worden de journaal en SOEP registraties getoond. 

 Labuitslagen 

Kies Labuitslagen vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de labuitslagen. Binnen het 
overzicht worden de laboratoriumwaarden op een overzichtelijke manier per datum 
weergegeven. Er geldt dat maximaal 5 meetmomenten getoond worden. Het verloop kan per 
waarde m.b.v. van de knop  geraadpleegd worden. 

 MDO inplannen 

Bij MDO inplannen kunt u een multidisciplinair overleg (MDO) inplannen om het 
zorgbehandelplan te bespreken. In dit overleg zijn alle betrokken zorgverleners 
vertegenwoordigd. In het MDO worden afspraken gemaakt over behandelingen, verdeling van 
taken en evaluatiemomenten. Het KIS maakt het mogelijk dit overleg online te kunnen volgen. 
 
De lijst toont alle ingeplande en voltooide overleggen. Dubbelklik een item om de gegevens in te 
zien en te bewerken. 
 
Klik  Nieuw om een nieuw MDO in te plannen. Het volgende scherm wordt getoond: 
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Vervolgens vult u de gegevens in. U kunt deelnemers aan het overleg toevoegen door middel van 
de knop Deelnemers selectie. Er wordt een lijst getoond van alle beschikbare zorgverleners. 
Selecteer de gewenste zorgverleners en klik op Zorgverlener(s) toevoegen. De gekozen 
zorgverleners worden aan de rechterkant weergegeven. Sluit vervolgens dit scherm af. De 
deelnemers aan het MDO zijn nu gekozen. 
 
Voor de te bespreken patiënten volgt u dezelfde werkwijze. Klik op Patiënten selectie en kies de 
patiënten die tijdens het in te plannen overleg besproken moeten worden. Vanuit de MDO lijst is 
ook de huidige patiënt snel toe te voegen aan een bestaand MDO door middel van de knop 
 Patiënt toewijzen aan MDO. 
 
Bij Status wordt de huidige status van het MDO getoond. Bij status Open moet het MDO nog 
gehouden worden. Deze status wordt automatisch bijgewerkt. 
 
Bij het afsluiten van het Nieuw MDO scherm zal u gevraagd worden of u het MDO wilt opslaan 
als concept of wilt verwijderen. Andere opties die vanuit de menubalk beschikbaar zijn, zijn 
 MDO versturen (de deelnemers zullen op de hoogte worden gebracht via email) en 
 MDO annuleren (het MDO wordt verwijderd). 

 Medicatie 

Kies Medicatie vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de medicatie. 
 
Normaal gesproken wordt alle medicatie via de OZIS koppeling vanuit het HIS ingelezen in het 
KIS. Het kan echter voorkomen dat dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk is zoals bijv. 
baxters. In dat geval kunt u ook handmatig medicatie invoeren in het KIS. Vooral voor rapportage 
en ketenpartners kan dit nodig zijn. Het is echter aanbevolen de medicatie juist in het HIS te 
registreren. Dan komt het automatisch in het KIS. 

 Probleemlijst/Episodes 

Bij Probleemlijst/Episodes wordt een overzicht gegeven van de problemen die voor de patiënt 
bekend zijn, inclusief de bijbehorende ICPC-code. Deze problemen zullen ook weergegeven 
worden in de Samenvatting. 
 
Nieuwe problemen kunnen hier toegevoegd worden door op  Nieuw te klikken en bestaande 
problemen kunnen aangepast worden door erop te dubbelklikken. Bij het toevoegen van een 
nieuw probleem kan het probleem vanuit een lijst met ICPC-codes en omschrijvingen worden 
opgezocht. 

 Rapporten 

Kies Rapporten vanuit het menu om algemene rapporten uit te draaien met betrekking tot de 
patiënt. 
 
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: 
 

Optie Omschrijving 
Rapport voor arts Genereert een PDF rapport voor de arts. 
Patiënten logboek Genereert een PDF patiënten logboek. 

 Verwijzingen/consultaties 

Kies Verwijzing/Consultatie vanuit het menu om een overzicht te krijgen van alle verwijzingen 
voor de betreffende patiënt. Indien dit scherm vanuit een protocol tab wordt geopend, dan 
zullen alleen de voor dat protocol relevante verwijzingen worden getoond. 
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Kies  Nieuw om een nieuwe verwijzing aan te maken. Selecteer vervolgens, indien u in het 
algemene behandelplan zit, eerst het protocol waarvoor u een verwijzing aan wilt maken. De 
opties bij sommige in te vullen velden zullen veranderen op basis van de keuzes die u maakt. 
 
Toelichting op een aantal velden: 
 

Optie Toelichting 

Zorginstelling De zorginstelling/ketenpartner waar naar verwezen kan 
worden. 

Zorgproduct Selectie van één of meerdere zorgproducten op basis van 
geselecteerde medezorgverlener (specialist). 

 
Kies  Verzenden om de verwijzing te verzenden. Een notificatie bericht wordt gestuurd naar de 
ketenpartner. Wanneer de ontvangende partij er voor gekozen heeft geen notificaties te 
ontvangen wordt deze e-mail niet gestuurd. 
 
Nadat het consult door de medezorgverlener is afgerond komt deze als praktijkbericht terug. De 
link naar de praktijkberichten wordt vanuit het startscherm rood weergegeven als er nieuwe 
praktijkberichten zijn. 
 
Het is mogelijk om bestaande verwijzingen te verwijderen met de knop   Verwijzing 
beëindigen. De verwijzing wordt dan beëindigd waarbij deze vervalt bij zowel de huisarts als de 
ketenpartner. Deze optie is alleen zichtbaar als een verwijzing is geselecteerd. 
 
Verwijzingen zijn ook af te drukken. Open de gewenste verwijzing en klik op de  knop in de 
menubalk om de verwijzing af te drukken. 

 Vitale parameters 

Kies Vitale parameters vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de vitale parameters. 
Binnen het overzicht worden de vitale parameters op een overzichtelijke manier per datum 
weergegeven. Er geldt dat er gegevens voor maximaal 5 meetmomenten getoond worden. Het 
verloop kan per waarde m.b.v. van de knop  geraadpleegd worden. 

 Voorlichting 

Kies Voorlichting vanuit het menu om inzicht te krijgen welke voorlichtingsbrieven (o.a. NHG-
patiënten brieven) er aan de patiënt zijn uitgereikt. U selecteert eerst een protocol waarna de 
bijbehorende en uitgereikte patiënten brieven (met datum van uitreiken) worden weergegeven. 
 
Met de  knoppen kunt u de desbetreffende brief openen. Dit kan via een externe website (bijv. 
NHG) of een document zijn. 
 
Dit overzicht wordt gedeeld met de ketenpartners, zodat zij ook kunnen zien welke informatie 
wanneer is verstrekt. 

 Zorgbehandelplan 

Het Zorgbehandelplan scherm toont alle vastgelegde zaken in het zorgbehandelplan van de 
patiënt. Een item kan geopend worden door er op te dubbelklikken. 

 Astma/COPD protocol specifieke schermen 

Gezien de vele overlappingen tussen de protocollen voor Astma en COPD zijn de protocol 
specifieke schermen voor beiden gebundeld in dit hoofdstuk. Alleen de schermen Piekstroom en 
Allergieën zijn specifiek voor Astma, de rest is ook voor COPD. 
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 Exacerbatie registratie 
Kies Exacerbatie registratie vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de geregistreerde 
exacerbaties. Ook kan hier een nieuwe exacerbatie worden geregistreerd door voor de optie 
 Nieuw te kiezen. Voor een nieuwe registratie vult u de gevraagde gegevens in en slaat deze op 
door op  te klikken. 

 Spirometrie 
Kies Spirometrie vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de uitgevoerde spirometrie 
metingen. Selecteer een item en klik op  Details om een specifieke meting in te zien. 

 Inhalatietechniek 
Kies Inhalatietechniek vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de inhalatie techniek 
controles die u heeft uitgevoerd binnen het huidige protocol. U kunt hier ook direct een nieuwe 
inhalatie techniek controle starten door middel van de knop  Nieuw. 

 Vragenlijsten score 
Kies Vragenlijsten score vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de recente scores op de 
functionele vragenlijsten (MRC, Borg, CCQ, ACQ).  
 
Het verloop kan per vragenlijst met behulp van de knop  geraadpleegd worden. 
 
Achtergrondinformatie wordt geraadpleegd door  te kiezen. U krijgt dan een lijst van de 
historie van de gekozen vragenlijst. Dubbelklik op een item om de gegevens in te zien. 

 Piekstroom (Astma protocol) 
Kies Piekstroom vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de uitgevoerde 
piekstroommetingen. Hier worden alle piekstroom metingen getoond die via OZIS aangeleverd 
worden uit het HIS. Ook kunt u hier direct een nieuwe meting toevoegen door middel van de 
knop  Nieuw. 

 Allergieën (Astma protocol) 
Kies Allergieën vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de allergieën die in het HIS 
geregistreerd staan voor de patiënt. Dit is een overzicht gecombineerd met alle datums. De 
metingen worden aangeleverd via OZIS uit het HIS, het is niet mogelijk de allergieën handmatig in 
het KIS te registreren. We gaan er vanuit dat u dit in het HIS reeds doet zodra de allergie test is 
gedaan. 

 CVRM-HVZ/-VVR protocol specifieke schermen 

 Enkel-arm index 
Zie voor informatie: Diabetes – Enkel-arm index. 

 Diabetes protocol specifieke 
schermen 

 Enkel-arm index 
Kies Enkel-arm index (EAI) vanuit het 
menu in het zorgoverzicht om een 
protocol specifiek overzicht te krijgen van 
EAI waarden. Selecteer een regel en klik 
op  Details om de gegevens in te zien. 
 
Ook kan een nieuwe EAI worden 
toegevoegd. Klik hiervoor op  Nieuw. 
Het volgende scherm wordt dan getoond: 
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In het scherm wordt de systolische bloeddruk waarde ingevoerd voor beide armen en beide 
enkels. Na invoer slaat u de EAI-waarden op door middel van de knop Handmatig invoeren 
resultaat. Er wordt een EAI advies gegenereerd op basis van de volgende waarde reeksen: 
 

EAI waarde Toelichting 

< 0,8 
Geeft de melding:  
PAV aangetoond. Interventie arts i.v.m. vaststellen Fontaine 
stadium. 

0,8 – 0,9 
Geeft de melding:  
PAV waarschijnlijk. Herhaal meting twee keer. 

1,0 – 1,1 
Geeft de melding:  
PAV niet aangetoond, maar niet geheel uit te sluiten. Indien 
verdenking blijft bestaan, herhaal meting twee keer. 

> 1,1 

Geeft de melding:  
PAV uitgesloten. Overweeg andere diagnose, eventueel 
nader onderzoek afhankelijk van anamnese, lichamelijk 
onderzoek en risicofactoren. 

 Dag curve 
Kies Dag curve vanuit het menu in het zorgoverzicht om een overzicht te krijgen van de 
bloedglucose curves en eventuele bijbehorende insuline soort en dosering. Binnen het overzicht 
worden alle bloedglucose curves getoond die in het KIS zijn ingevoerd. Selecteer een regel en kies 
voor  Details om de gegevens in te zien en eventueel nog aan te passen. 
 
Toelichting op een aantal velden: 

Kolom Toelichting 
Nuchter Bloedglucose Nuchter 
N.O Bloedglucose Na ontbijt 
V.M Bloedglucose Voor de lunch 
N.M Bloedglucose 2 uur na de lunch 
V.A Bloedglucose Voor het diner 
N.A Bloedglucose 2 uur na het diner 
V.S Bloedglucose Voor de nacht 
Nacht Bloedglucose Nacht 
Insuline 1/2 Soort insuline 

Eenheden 1/2 
Insuline eenheden getoond in het schema  
ochtend-middag-avond-nacht 

 
Kies  Nieuw om een nieuwe dag curve toe te voegen voor glucose en/of insuline. Het scherm is 
opgebouwd uit 2 delen. In het bovenste deel worden de waarden ingevoerd voor de 
bloedglucose curve (Glucose) en in het onderste deel gegevens betreffende soort en dosering 
van insuline (Insuline 1/2). Voordat u waarden invoert dient u eerst een datum te selecteren 
waarop de curve is afgenomen. 

 Insulinetherapie 
Het Insulinetherapie scherm wordt gebruikt om bij te houden hoe de patiënt omgaat met de 
therapie en vast te leggen wanneer bepaalde uitleg is gegeven aan de patiënt omtrent de 
therapie. De historie hiervan kan in de lijst teruggevonden worden. Door een item te selecteren 
en vervolgens op  Details te klikken kunnen de gegevens ingezien worden. Door middel van de 
knop  Nieuw kan een nieuwe checklist ingevuld worden. 
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 Fundus 
Het Fundus scherm geeft een overzicht van de verrichte fundoscopieën. Door een item te 
selecteren en vervolgens op  Details te klikken kunnen de gegevens ingezien worden. Door 
middel van de knop  Nieuw kan een nieuwe registratie van een fundoscopie ingevuld worden. 

 Voetonderzoek 
Kies Voetonderzoek vanuit het menu om een overzicht te krijgen van de gegevens per 
voetonderzoek. Selecteer een item uit de lijst en klik op  Details om de gegevens in te zien. Een 
nieuw voetonderzoek kan alleen gedurende een consult aangemaakt worden. 

 GGZ protocol specifieke schermen 

 Vragenlijsten 
De optie Vragenlijsten toont een lijst van alle vragenlijsten die aan de patiënt gekoppeld zijn. 
Door een vragenlijst uit de lijst te selecteren en te dubbelklikken (of op  Details in de menubalk 
te klikken) worden de bijbehorende gegevens getoond. 
 
Een gekoppelde vragenlijst kan direct afgenomen worden door de vragenlijst te openen en de 
knop Vragenlijst afnemen aan te klikken. Met de knop  Terug gaat u terug naar de lijst. 
 
Met de knop  Nieuw kan een nieuwe vragenlijst worden toegewezen. Hiervoor selecteert u de 
gewenste vragenlijst uit de lijst. Na het Selecteren voert u de gewenste invuldatums in en het e-
mailadres van de patiënt. Door op Vragenlijst aanmaken te klikken wordt de vragenlijst 
ingepland. 
 
De knop  Ophalen resultaten vragenlijst wordt gebruikt om de gegevens van de vragenlijsten 
bij te werken. 

 Beslisondersteuning 
Als een patiënt een of meerdere vragenlijsten heeft voltooid, dan zal in het zorgoverzicht van het 
GGZ protocol een Echelon advies worden weergegeven. Dit is terug te vinden in het blok Patiënt 
profiel. Door op de  knop naast het Echelon advies veld te klikken wordt een popup scherm 
geopend waarin de beslisondersteuning wordt geopend. 
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Binnen het Echelon advies/Beslisondersteuning scherm zijn diverse zaken terug te vinden: 
 

Optie Omschrijving 
Meettraject Het meettraject staat in principe vast. 

Meetmomentnummer 

Het meetmomentnummer geeft aan binnen welk 
meetmoment de getoonde gegevens vallen. Meerdere 
vragenlijsten kunnen binnen één meetmoment worden 
afgenomen. 

Vragenlijsten 
Hier worden alle vragenlijsten getoond die binnen het 
gekozen meetmoment zijn afgenomen. Deze zijn aan en uit 
te zetten door middel van de vinkjes. 

Indicatieadvies 
Dit advies wordt binnen het KIS als Echelon advies 
overgenomen en is gebaseerd op de ingevulde vragenlijst. 

Risicogroepen 

Deze geven per groep weer waar de risico’s zich bevinden. 
Binnen deze groepen kan doorgeklikt worden op specifieke 
risico’s om meer informatie over de achterliggende vragen 
te krijgen. 

 E-Health 
Vanuit het KIS kunnen diverse externe e-Health modules worden toegewezen aan de patiënt. Het 
e-Health scherm toont alle toegewezen modules. Via de knop  Nieuw kunnen modules worden 
toegewezen. Via de knop Interventies bekijken kunt u de interventies inzien. 
 
Door op een bestaande module in de lijst te dubbelklikken worden de details getoond. Hierin is 
onder andere te zien welke status de module op dat moment heeft.  
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 Declaraties 
In het Declaraties scherm kunnen GGZ gerelateerde declaraties worden aangemaakt en bekeken. 
 
Het blok Declaraties bevat alle declaraties die verband houden met de patiënt. U kunt in dit 
overzicht direct zien wat de status van de diverse declaraties is. 
Ook kunnen vanuit dit blok direct nieuwe declaraties worden aangemaakt, door middel van de 
 Nieuw knop. Na het klikken op deze knop wordt er een nieuw venster geopend waarin u de 
benodigde gegevens invult voor het declareren. Klik op  Bewaren om op te slaan en sluit het 
scherm af. 

 Ouderenzorg protocol specifieke schermen 

 Vragenlijsten 
Zie voor informatie: GGZ – Vragenlijsten 
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4 Patiëntenbeheer 
 Patiënt zoeken 

De dossiers van bestaande patiënten kunnen snel opgezocht worden: 
1 Kies voor de optie Alle patiënten in het startscherm of kies Patiënt zoeken vanuit het snel 

menu . De complete lijst van alle patiënten wordt op het volgende scherm getoond. Binnen 
deze lijst kan gezocht worden door middel van de filteropties die boven de lijst getoond 
worden. 

2 Vul de gewenste zoektermen in en klik op Zoek om de zoekopdracht uit te voeren. 
3 Kies de gewenste patiënt vanuit de lijst. Er zijn een paar opties die dan actief worden in de 

menubalk: 
 

Optie Omschrijving 
 Details Opent het dossier van de patiënt. 

 Protocolbeheer 
Opent het protocolbeheer scherm.  
Zie voor meer informatie: Protocolbeheer. 

 Zorgteam toewijzen 
Opent het zorgteam scherm.  
Zie voor meer informatie: Zorgteam samenstellen. 

 
4 Open het dossier van de gewenste patiënt door te dubbelklikken op de patiëntregel of door 

de patiënt te selecteren en op de optie  Details te klikken. Het behandelplan van de patiënt 
zal getoond worden. Zie voor meer informatie: Patiëntdossier. 

 Protocolbeheer 
Binnen het Protocolbeheer scherm kunnen de protocollen die aan de patiënt gekoppeld zijn 
worden beheerd. De getoonde lijst laat alle actieve en in het verleden actieve protocollen van de 
huidige patiënt zien. De volgende opties zijn beschikbaar: 
 

Optie Omschrijving 

 Details 
Toont de details van het geselecteerde protocol. Vanuit hier 
kunnen ook wijzigingen gemaakt worden.  

 Excludeer protocol 
Excludeert het geselecteerde protocol voor de patiënt. Er 
dient een reden opgegeven te worden voor de exclusie. 

 Includeer protocol 
Includeer een protocol voor de patiënt. Kies het gewenste 
protocol uit de getoonde lijst. 

 Overleden 
Indien de patiënt overleden is, dan kan dat hier aangegeven 
worden. De patiënt wordt dan uit alle protocollen 
geëxcludeerd. 

 Zorgteam samenstellen 
Vanuit het Zorgteam samenstellen scherm kan het zorgteam van de huidige patiënt worden 
samengesteld en gewijzigd. Het scherm toont 2 lijsten: links alle zorgverleners en rechts de 
toegewezen zorgverleners. 
 
De lijst van beschikbare zorgverleners kan gefilterd worden op Rol, Praktijk en Naam door middel 
van de velden boven in het scherm. Daarnaast kunnen door middel van de  knop ook alleen 
alle als favoriet ingestelde zorgverleners getoond worden. 
 
Selecteer een zorgverlener vanuit de linker lijst en klik op Zorgverlener(s) toevoegen om deze 
aan het zorgteam toe te voegen. Om een zorgverlener weer uit het zorgteam te verwijderen, 
selecteer de zorgverlener in de rechter lijst en klik op Zorgverlener(s) verwijderen. 
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Toegewezen zorgverleners kunnen ook als casemanager worden aangewezen. Om dit te doen, 
vink het vakje in de Casemanager kolom aan achter de zorgverlener(s) die de casemanager 
is/zijn. 

 Patiënt details 

Door op de persoonsgegevens te klikken wordt het scherm met Patiënt details geopend. Hier 
kunt u de patiënt gegevens inzien en/of wijzigen. 
 
Enkele secties en velden worden nader toegelicht: 
 

Sectie/Veld Omschrijving 

Patiëntnummer in 
spirosoftware 

Koppelt het patiëntnummer dat in de spirometrie software 
aan de patiënt is toegewezen aan het patiëntdossier in het 
KIS. 

Datum 
Toont de datum waarop de patiëntgegevens voor het eerst 
zijn opgeslagen (tijdens een intake). 

Etnische achtergrond 

Kan worden ingevuld om een overzicht te krijgen hoe de 
verdeling van de patiënten over de diverse 
bevolkingsgroepen is. Daarnaast is dit nodig/handig om te 
vullen indien de patiënt COPD/Astma heeft. Dan is de 
etnische achtergrond mede bepalend voor de spirometrie 
resultaten. 

Verzekeringsgegevens 

De verzekeringsgegevens worden automatisch ingevuld via 
de COV check. De gegevens kunnen automatisch worden 
meegenomen op de eventuele verwijsbrieven en zijn nodig 
voor een goede declaratie afhandeling. 

Toestemming voor 
uitwisseling 

Deze toestemming is nodig om gebruik te kunnen maken van 
gegevensuitwisseling met het HIS m.b.v. OZIS.  

Toestemming voor 
rapportage 

Patiënt geeft hiermee toestemming dat de data (anoniem) 
gebruikt mag worden voor benchmarking. 

Toestemming verwijzing 
ketenpartner 

Patiënt geeft hiermee toestemming dat de data beschikbaar 
komt voor de relevante ketenpartners binnen het KIS en dat 
de patiënt naar deze ketenpartners verwezen kan worden. 

Testpatiënt 
Stelt de huidige patiënt in als testpatiënt. Dit houdt in dat de 
gegevens van deze patiënt niet worden meegenomen in de 
rapportages en declaraties. 
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5 Takenlijst en data-uitwisseling 
In deze handleiding worden vanuit de Takenlijst en data-uitwisseling sectie de volgende 
schermen behandeld: 
+ Verwijzing/Consultatie 
+ MDO overzicht 
+ Berichten 
+ Patiënten zonder afspraak 
+ Declaraties en uitbetalingen 
+ OZIS 
+ EDIFACT 

 Verwijzing/Consultatie 

Kies Verwijzing/Consultatie vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van alle 
verwijzingen die binnen het KIS geregistreerd staan. Deze verwijzingen kunnen vervolgens 
gefilterd worden op diverse categorieën. Selecteer hiervoor je gewenste filter criteria en klik op 
de knop Filter. 
 
De lijst onderaan het scherm zal alle verwijzingen tonen die voldoen aan het ingesteld filter. 
Selecteer een verwijzing en dubbelklik om de verwijzing en het antwoord in te zien. 

 MDO overzicht 

Het MDO overzicht scherm toont alle multidisciplinaire overleggen (MDOs) die binnen het KIS 
geregistreerd zijn. Dubbelklik een MDO regel om de details in te kunnen zien. Hier kan het 
geselecteerde MDO ook meteen aangepast worden. Zo kan bijvoorbeeld een MDO vanuit hier 
afgesloten worden met de knop  MDO afsluiten. 
 
Vanuit het overzicht kan ook een nieuw MDO opgezet worden. Klik hiervoor op de knop 
 Nieuw. 
 
Zie voor informatie: MDO inplannen. 

 Berichten 

Alle inkomende en uitgaande berichten zijn terug te vinden onder Berichten of via de knop  in 
de bovenbalk. Indien er ongelezen berichten zijn, dan zal dit getalsgewijs naast de Berichten 
knop in het startscherm weergegeven worden. 
 
Het Berichten scherm bestaat uit verschillende tabbladen: 
 

Tabblad Omschrijving 

Ontvangen 

Toont persoonlijke en praktijkberichten. Dit zijn 
alle inkomende berichten die aan u persoonlijk zijn gericht en 
alle praktijkberichten. Dit zijn berichten die naar uw praktijk 
verzonden zijn en zichtbaar zijn voor alle KIS gebruikers 
binnen uw praktijk. 

Verzonden 
Toont alle uitgaande berichten die u persoonlijk heeft 
verzonden. 

 
De berichten die in de tabbladen getoond worden kunnen door middel van de opties boven in 
het scherm op verschillende categorieën gefilterd worden. Door een bericht te dubbelklikken 
wordt het bericht geopend. 
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Door middel van de knop  kan direct het dossier van de desbetreffende patiënt geopend 
worden. 
 
Met de knop   Alle berichten archiveren worden alle berichten gearchiveerd. 
 
Tonen persoonlijke berichten collega’s staat toe de berichten gericht aan collega’s in te zien, 
indien hiervoor toestemming is gegeven. Deze functionaliteit maakt het mogelijk om voor een 
collega waar te nemen. 

 Nieuw bericht maken 
Vanuit het Berichten scherm kunnen nieuwe berichten worden gemaakt. Klik op de knop 
 Nieuw bericht om een nieuw bericht te beginnen. 
 
1 Selecteer de patiënt over wie u een bericht wilt sturen door middel van de knop . Er zal een 

nieuw popup scherm met alle patiënten getoond worden. Zoek de gewenste patiënt. Door 
gebruik van  kan gefilterd worden om het zoeken makkelijker te maken. 
Indien het bericht geen specifieke patiënt betreft, vink dan de optie Bericht zonder patiënt 
aan.  

2 Vul de ontvanger van het bericht in bij Aan. 
3 Vul het Onderwerp in. 
4 Voeg eventuele bijlagen toe door middel van de knop  Bestand toevoegen. 
5 Vul vervolgens het Bericht in. 
6 Klik om te voltooien op  Bericht verzenden in de menubalk. 

 Patiënten zonder afspraak 

De optie Patiënten zonder afspraak toont een lijst van alle patiënten waarvoor geen afspraken 
geregistreerd staan in het KIS. Door op een patiënt regel te dubbelklikken wordt een lijst getoond 
van voorgaande afspraken. 

 Collectief oproepen patiënten 

De optie Collectief oproepen patiënten kan gebruikt worden om een groep patiënten binnen 
hetzelfde protocol voor een specifieke rol en zorginstelling op te roepen. Dit kan dan gedaan 
worden voor alle patiënten binnen de groep of een selectie. 
 
Klik op Aanmaken om de oproep aan te maken. 

 Declaraties en uitbetalingen 

Declareren wordt meestal vanuit de zorggroep voor alle praktijken centraal wordt gedaan. In dat 
geval wordt de gebruiker (wanneer deze probeert een declaratie aan te maken) er op 
geattendeerd dat declaraties vanuit de zorggroep worden gedaan. 
 
Kies Declaraties en uitbetalingen vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van alle 
declaraties. Indien de declaraties door de zorggroep via webservice (digitaal) worden ingediend, 
dan is hier ook te zien of dit is gebeurd. 

 Declaratieregels per kwartaal 
Bij Declaratieregels per kwartaal kunnen declaratieregels op protocol en kwartaal niveau 
worden ingezien. Kies een Protocol en een Jaar/Kwartaal combinatie en klik vervolgens op 
Selecteren om de details van de gekozen protocol/kwartaal selectie te tonen. 
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Met de knop Alle declaratieregels worden alle declaratieregels behorende bij de geselecteerde 
protocol/kwartaal combinatie getoond. 

 Export declaratieregels 
Downloadbare CSV bestanden van declaraties kunnen gemaakt worden bij Export 
declaratieregels. Klik op  Nieuw om een nieuwe declaratieregel aan te maken. 
 
Selecteer de gewenste export uit de lijst en klik op  om het bijbehorende CSV bestand te 
kunnen downloaden. Klik het bestand aan in het geopende scherm en klik vervolgens op 
 Download om het bestand daadwerkelijk te downloaden. Dit bestand kan geopend worden 
met Microsoft Excel voor verdere analyse. 

 Uitbetalingen 
Bij Uitbetalen kunnen de gedane uitbetalingen worden ingezien. De lijst toont alle uitbetalingen 
per kwartaal en protocol. Door een item te selecteren en vervolgens op de  knop te klikken 
kunnen de bijbehorende documenten (betalingsspecificatie en uitbetalingsregels) ingezien 
worden. Deze documenten kunt u gebruiken t.b.v. uw eigen administratie. 

 OZIS en EDIFACT 

Bij de OZIS en EDIFACT schermen zijn alle berichten die betrekking hebben tot deze twee 
protocollen terug te vinden. Hier is onder andere in te zien welke berichten verzonden zijn vanuit 
het KIS naar externe systemen en welke berichten het KIS juist ontvangen heeft. Ook berichten 
die niet goed verzonden zijn, zijn in te zien (Foutieve berichten of Niet geaccepteerde 
berichten). 
 
Door op een bericht te dubbelklikken kan deze ingezien worden. 
 
Bij Te verzenden berichten staan alle berichten die nog niet (automatisch) vanuit het KIS 
verzonden zijn. Deze berichten kunnen op 2 manieren verzonden worden: 
+ Individueel: Selecteer het bericht welke u wilt verzenden en klik op  Bericht verzenden. 
+ Alles: Klik op  Alle bericht verzenden om alle nog niet verzonden berichten direct te 

verzenden. 
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6 Praktijkmanagement 
In deze handleiding worden vanuit de Praktijkmanagement sectie de volgende schermen 
behandeld: 
+ Statistieken 
+ Kengetallen praktijk 
+ Consult tellingen 
+ PM rapporten 
+ Indicator rapporten 
+ Patiëntenlijst (PDF) 
+ Handleidingen 

 Statistieken 

Kies Statistieken vanuit het startscherm om patiënten te filteren op aandoeningen. 
 

 
 
Vanuit de sectie Definieer patiënten filter definieert u de filter criteria. Er zijn naast algemene 
criteria waarop gefilterd wordt ook criteria gericht op de diverse protocollen (zichtbaar zodra een 
protocol geselecteerd is). 
 
De patiënten die voldoen aan de gekozen filters worden aan de rechterzijde getoond. Deze lijst 
ververst zich automatisch bij het aanpassen van de filters. 

 Kengetallen praktijk 

Indien er indicatoren vanuit het KIS gedraaid worden, is het per praktijk noodzakelijk dat de 
totaal aantallen van patiënten DM, COPD en CVRM ingevoerd worden. U kiest hiervoor 
Kengetallen praktijk. 
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De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: 
 

Opties Omschrijving 

 Nieuw 
Aanmaken kengetallen praktijk. Door het verschil in aantallen 
voor eerste en tweede lijn kan de zorggroep zien of er 
substitutie plaatsvindt. 

 Details Inzien en wijzigen kengetallen praktijk. 
 Verwijder Verwijderen kengetallen praktijk. 

 Consult tellingen 

Kies Consult tellingen vanuit het menu om per protocol voor een bepaalde periode het aantal 
consulten te tellen per patiënt of per behandelaar. 
 

 
 
De volgende mogelijkheden zijn aanwezig: 
 

Opties Omschrijving 
 Nieuw Aanmaken consult telling 
 Verwijder Verwijderen consult telling 
 Inzien resultaat consult telling 

 
Het resultaat wordt weergegeven in een CSV bestand, welke kan worden geopend met Microsoft 
Excel om vervolgens verder geanalyseerd te worden. 
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Het is mogelijk (afhankelijk van de instellingen van Excel op uw computer) dat in het geopende 
CSV bestand alle gegevens in de eerste kolom/cel (onleesbaar) worden weergegeven. In dat geval 
dient u in Excel een bewerking te doen om tot een leesbaar spreadsheet te komen: 
1 Selecteer de volledige eerste kolom (kolom A) door op de kolomtitel te klikken. 
2 Open de Gegevens tab in het menu. 
3 Klik op de optie Tekst naar kolommen. Er zal een wizard scherm openen. 
4 Kies bij stap 1 de optie Gescheiden en klik op Volgende >. 
5 Vink bij stap 2 de optie voor Komma aan (indien deze niet aan staat) en klik op Volgende >. 
6 Kies bij stap 3 de optie Standaard en klik op Voltooien. 
 

 

 PM (Praktijk Management) rapporten 

Kies PM Rapporten vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van de aangemaakte 
Praktijk Management rapporten. De details van een rapport kunnen bekeken worden door op het 
item in de lijst te dubbelklikken. Om een rapport in te zien, selecteer hem vanuit de lijst en klik op 
de  knop in de menubalk. Ook kan er een Nieuw rapport worden aangemaakt en bestaande 
rapporten kunnen verwijderd worden. 
 
Binnen PM rapporten zijn er twee mogelijkheden. Er wordt een rapport gemaakt op basis van 
een: 
+ basis rapportdefinitie (deze zijn al aangemaakt) 
+ eigen rapportdefinitie 
 
Voor meer informatie over het maken van een PM rapport, zie PM rapport aanmaken. 

 Eigen rapport definitie aanmaken 
Als u een eigen rapport wilt maken dan moet er eerst een medische bepaling set aangemaakt 
worden. De medische bepaling set bepaald wat er in het rapport wordt opgenomen. Op basis 
hiervan stelt u vervolgens een eigen rapportdefinitie samen. De rapportdefinitie bepaald hoe de 
informatie in het rapport wordt opgenomen. 
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Om een medische bepaling set aan te maken volgt u de volgende stappen: 
1 Ga naar Medische bepaling sets (onder Master Data). 
2 Kies Nieuw in de menubalk. 
3 Vul een Code en Omschrijving in. Hiermee kan de medische bepaling set worden 

geïdentificeerd. 
4 Klik op  om de set op te slaan. Er zal gevraagd worden om regels toe te voegen aan de set. 
5 Klik op Ja. In het nu getoonde scherm kunt u de regels toevoegen. 

 
6 De volgende opties zijn aanwezig: 

 
Optie Omschrijving 

Import regels Selectie gegevensgroep(en) m.b.t. te importeren regels en 
importeren regels. 

Verwijder alle Verwijderen alle geïmporteerde regels. 

Verw. Onaangev. Verwijder alle niet vanuit kolom Opnemen in rapport 
geselecteerde regels. 

Toon aangevinkt 
Toon alle 

Weergeven van alle vanuit kolom Opnemen in rapport 
geselecteerde regels. Met Toon alle worden zowel de 
geselecteerde als niet geselecteerde regels weer zichtbaar. 

Voorstel sort. Aanbrengen van volgorde van kolommen waarin data wordt 
gepresenteerd. 

Opschonen sort. Terugdraaien van volgorde m.b.t. presentatie data. 
 
7 Kies Import regels om regels toe te voegen. Het volgende scherm toont de beschikbare 

gegevensgroepen. 
8 Selecteer de gegevensgroep(en) waarin de specifieke waarden staan die u wilt opnemen. 
9 Kies Import om de geselecteerde groepen te importeren. Nadat het importeren voltooid is 

worden de regels van de geselecteerde gegevensgroep(en) in het overzicht getoond. 
10 Kies Wijzigen om aan te geven welke gegevens er daadwerkelijk in het rapport opgenomen 

moeten worden. 
11 Vink de gewenste regels aan in de kolom Opnemen in rapport. 
12 Vanuit de kolom 123 kunt u nog aangeven in welke volgorde de regels gepresenteerd worden 

in het overzicht en het PM rapport. 
 
Sluit het scherm af als u klaar bent. Er zal gevraagd worden of u de wijzingen wilt opslaan. 
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Op basis van de aangemaakte medische bepaling set stelt u een rapport definitie samen. U kiest 
onder Master Data voor Rapport definities. Volg hierna de volgende stappen: 
1 Kies Nieuw om een nieuwe rapport definitie aan te maken. 
2 Kies Nee bij de vraag of een basis rapport definitie geïmporteerd moet worden. In het 

volgende scherm wordt het rapport gedefinieerd. 
3 Voer een Code en Omschrijving in. Deze worden gebruikt om de rapport definitie te kunnen 

identificeren. 
4 Kies de Medische bepaling set die de basis vormt van de definitie en vul vervolgens de 

overige velden in naar wens.  
 

Veld Toelichting 
Gebruik ‘Med. Bepaling 
Set’ volgorde 

Hanteer de volgorde zoals deze in ingesteld in de medische 
bepaling set. 

Alleen patiënten die 
toestemming hebben 
gegeven 

Alleen patiënten die toestemming hebben gegeven zullen worden 
meegenomen in het rapport. 

Patiënten anoniem Anonimiseer de patiënten in het rapport. 
Selectie patiëntengroep Bepaal welke patiënten meegenomen worden in het rapport. 
Exclusief patiënten niet 
gedeclareerd 

Bepaal of niet gedeclareerde patiënten ook meegenomen worden 
in het rapport. 

Een regel per patiënt 
Voor iedere patiënt wordt een aparte regel aangemaakt in het 
rapport. 

 
5 Klik op  om de rapport definitie op te slaan. 

 PM rapport aanmaken 
Kies PM Rapporten vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van de aangemaakte PM 
rapporten. Kies Nieuw om een rapport aan te maken. 
 
Toelichting op een aantal velden: 
 

Veld Toelichting 
Rapport definitie code Selectie van rapport definitie (uit basis of eigen set). 

Rapportage start/ 
einddatum 

Aangeven van periode van het rapport. Standaard wordt de 
huidige datum een jaar terug voor- geselecteerd als startdatum en 
de huidige datum als einddatum. 

Protocol  
(Patiënt selectie) 

Selectie van patiënten behorend bij het geselecteerde protocol.  
Het kan echter zijn dat patiënten naast het geselecteerde protocol 
ook behoren tot een ander niet geselecteerd protocol. Deze 
worden eveneens meegenomen. 

Huisarts Selectie van één huisarts of alle huisartsen. 
 
Kies Start rapport om het rapport aan te maken. Op de achtergrond vindt de verwerking plaats. 
Tijdens het aanmaken van het rapport kunt u vanuit de kolom “Status” uit het overzicht de 
verwerking volgen. Hierbij worden de volgende statussen doorlopen: 
+ Te starten  
+ In verwerking 
+ Gereed 
 
Als er uiteindelijk blijkt dat er geen data voor de betreffende periode is, geldt dat dit met de 
status Geen data voor rapport vanuit het overzicht zichtbaar is. 
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 Indicator rapporten 

Kies Indicator Rapporten vanuit het startscherm om een overzicht te krijgen van de standaard 
indicator rapporten. De basis voor dit rapport zijn de indicatoren die opgesteld zijn door o.a. de 
NHG en InEen. Een rapport kan geopend worden door een regel te selecteren en vervolgens op 
de  knop te klikken in de menubalk.  
 
Door op een regel te dubbelklikken worden de details van het rapport weergegeven. Daarnaast 
kan ook nog via de optie Periodieke rapportage inzicht gekregen worden in rapporten die 
periodiek gedraaid worden. 
 
Om een nieuw indicator rapport aan te maken klikt u op Nieuw in de menubalk. Vul de 
gevraagde gegevens in om het rapport te definiëren. Als alle gegevens ingevuld zijn dan klikt u op 
Start rapport om het aanmaken van het rapport in de achtergrond te starten. Zodra het rapport 
de status Gereed heeft in het overzicht kan deze ingezien worden met de  knop. 
 
NB: Deze rapporten zijn de indicatoren van de praktijk en niet van de hele zorggroep. 

 Patiëntenlijst (PDF) 

Kies Patiëntenlijst (PDF) vanuit het startscherm om een PDF-document te genereren met alle 
patiënten die geïncludeerd zijn. Het PDF-document wordt vervolgens in een nieuw scherm 
geopend. 

 Handleidingen 

Kies Handleidingen om alle handleidingen die beschikbaar zijn binnen uw KIS portaal te tonen. 
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