Uitgangspunten registratie hoofdbehandelaar en geen geregelde zorg (of geen programmatische
zorg):





Indien patiënt in het KIS wordt geïncludeerd hoeft hoofdbehandelaar niet vastgelegd te
worden. Deze gaat via de OZIS koppeling naar het HIS.
Hoofdbehandelaar dient vastgelegd te worden voor patiënten met een relevante ICPC voor
DM, COPD of CVRM die niet in het KIS staan. Opties voor hoofdbehandelaar:
1. Hoofdbehandelaar specialist indien in tweede lijn
2. Hoofdbehandelaar onbekend indien onbekend
3. Hoofdbehandelaar huisarts indien in eerste lijn (Bijvoorbeeld DM type 1 bij Huisarts)
Indien er sprake is van geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg) dient
hoofdbehandelaar huisarts en geen geregelde zorg (of geen programmatische zorg)
geregistreerd te worden!

Registreren hoofdbehandelaarschap
Allereerst moet er een onderzoek aangemaakt worden in MicroHis, als deze nog niet bestaat. Dit
gaat als volgt:.
1. Ga in het beginscherm naar ‘Systeembeheer’
2. Kies voor de regel ‘Onderhoud onderzoeken’
3. Klik op ‘Nieuw’. Schrijf achter de code die je ziet Hfd_CVRM, Hfd_DM of Hfd COPD, afhankelijk
voor welk DBC je het onderzoek aanmaakt. In het schermpje daarnaast ‘Hoofdbehandelaar

CVRM,DM of COPD)’. Zet achter type de letter ‘D’
4. Klik op ‘Meting toevoegen’. Type in het vak omschrijving ‘hfdbeh’, en klik op zoek. Kies de
gewenste meetwaarde (DM, CVRM of COPD). Dubbelklik op het zoekresultaat om deze meting
toe te voegen. Klik op OK om scherm te sluiten
Om de hoofdbehandelaar bij de patiënt vast te leggen, open het werkblad van de patiënt. Open een
nieuw deelcontact, en klik op onderzoeken. Zoek nu het onderzoek ‘hoofdbehandelaar CVRM, DM of
COPD’, en kies de gewenste optie. Koppel het deelcontact aan de juiste ICPC-code.

Registreren niet geregelde zorg
Maak ook hiervoor een nieuw onderzoek aan. Herhaal bovenstaande stappen. Bij stap 3 vul het
volgende in:

Of pas de naam aan voor een ander DBC (DM, COPD)
Klik op ‘Meting toevoegen’. Type in het vak omschrijving: ‘rgpz’ en klik op ‘Zoek’. Kies de gewenste
meetwaarde (CVRM, DM of COPD). Dubbelklik op het zoekresultaat om deze meting toe te voegen.
Klik op OK.
Open het werkblad van de patiënt. Open een nieuw deelcontact, en klik op onderzoeken. Zoek nu
het zojuist aangemaakte onderzoek, en kies de gewenste optie . Koppel het deelcontact aan de juiste
ICPC-code.

Rapportage Hoofdbehandelaar in MicroHis
Om te kijken of de hoofdbehandelaar van een patiënt met DM, COPD of HVZ goed in het HIS
genoteerd staat kun je de volgende controle doen:
Ga naar de module ‘Managementinformatie’ in MicroHis.
Kies bij indicatorenset voor welk DBC je de gegevens in wil zien:
- Voor DM: NHG Diabetes
- Voor CVRM primaire preventie: NHG CVRM
- Voor CVRM secundaire preventie NHG CVRM - HVZ
- Voor COPD: NHG COPD
Klik onderaan de pagina op het vinkje ‘Anoniem’ om deze uit te zetten.
Klik op Maak overzicht.
Vervolgens wordt er een patiëntenbestand gemaakt, dit duurt vaak even.
In dit bestand zie je van alle patiënten veel indicatoren staan. Onder andere of de hoofdbehandelaar
is geregistreerd. Je moet hiervoor redelijk ver naar rechts scrollen, om de kolom met de volgende
code te vinden:
-

DM: DMHB_TZ
CVRM: CVHB_KZ
COPD: COHB_RZ

De codes in deze tabel hebben de volgende betekenis:
0 = niet geregistreerd
48 = huisarts
49 = specialist
212 = overig/onbekend
Indien gewenst kun je de betreffende lijst printen of in Excel openen. Dit kun je doen door linksonder
op de knop ‘Export’ of ‘Print’ te drukken.

Percentage geen geregelde zorg berekenen
Ga in het beginscherm van microhis naar ‘Management informatie’. Klik daarna in de rechterkolom
op ‘Statistiek’.
Klik onderaan op de knop ‘Wis selectiecriteria’ voordat je begint.
Kies in de kolom ‘Rubrieken’ voor onderzoek.
Klik op het lege veld achter ‘Waarde’. Druk op F1. Je ziet nu alle onderzoeken die voor jullie praktijk
in microhis staan. Kies het onderzoek waarin geen geregelde zorg wordt vastgelegd (dit is voor iedere
praktijk anders). Klik op toevoegen.
In de kolom ‘Sorteerbestand’, moet het bolletje voor Geen staan.
Indien je de namen van de patiënten wil zien bij wie er geen geregelde zorg is geregistreerd, kies je in
de kolom ‘Opties’ voor ‘patiënten tonen’. Indien je alleen de aantallen wil zien, kies je voor ‘aantallen
tonen’.
Klik op akkoord.

Er wordt nu een lijst met de patiënten of aantallen geprint, waarvoor het onderzoek geen geregelde
zorg is vastgelegd.
Het percentage kun je berekenen door de volgende formule in te vullen:
(aantal patiënten geen geregelde zorg x 100) / (totaal aantal patiënten met hoofdbehandelaar
huisarts)

