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Expertisegroep Methodologie Informatiemanagement en Statistiek
Synchroon maakt voor het opstellen van de jaarrapportages rapportages gebruik van een
gecertificeerd datacentrum, te weten de expertisegroep Methodologie Informatiemanagement en
Statistiek (MIMS) van het UMC St. Radboud.
De werkzaamheden die zij verrichten bestaan jaarlijks uit het extraheren van data uit de
HuisartsInformatieSystemen van de bij Synchroon aangesloten huisartspraktijken. Er zijn 5
verschillende HISsen in de regio in gebruik, te weten Medicom, Mira, Promedico ASP, Promedico VDF
en Micohis. MIMS is verantwoordelijk voor het onderhoud en de beveiliging van deze database.

MIMS levert voor Diabetes, COPD en HVZ op zowel zorggroep niveau als per praktijk de
jaarlijkse indicatorenrapportages. De populatie cijfers (inclusie, geen geregelde zorg etc) komen
uit de rapportages van MIMS.

Daarnaast kan Synchroon, indien gewenst, aan MIMS andere rapportages vragen.

Keten Informatie Systeem
In de regio is het gecertificeerde Keten Informatie Systeem (KIS) van VitalHealth in gebruik. Ook uit
het KIS wordt jaarlijks een uitdraai gemaakt van de monitor resultaten op Synchroon niveau. In de
uitdraai uit het KIS en de uitspoel van de HISsen zijn verschillen te zien. De cijfers uit het KIS zijn over
het algemeen iets beter. Dit heeft te maken met het feit dat praktijkondersteuners alleen in het KIS
werken en de terugkoppeling van het KIS naar de diverse HISsen, niet 100% betrouwbaar is omdat
hier met een OZIS koppeling wordt gewerkt. Synchroon houdt de KIS cijfers aan als de best
weergegeven werkelijkheid van de gegeven zorg. Het KIS wordt gebruik om cijfers te presenteren
over de populatie in de zorgprogramma’s.

Huisartsportaal
Per kwartaal wordt het huisartsenportaal gevuld met data. Dit gebeurt op onderstaande momenten:
Kwartaal
Aanleverdatum
Inleesdatum
1

Uiterlijk 7-4-2017

Uiterlijk 14-4-2017

2

Uiterlijk 7-7-2017

Uiterlijk 14-7-2017

3

Uiterlijk 6-10-2017

Uiterlijk 13-10-2017

4

Uiterlijk 8-1-2018

Uiterlijk 12-1-2018

De volgende data worden aangeleverd door:

Welke data?

Wie zorgt voor aanlevering?

Financieel (prevalentie, DBC aantallen, goed/afkeur, juiste bedragen
praktijkbezoek en DBC)

Dennis Heinen

Betaaldata en upload data 2017 in het portaal zetten

Dennis Heinen

Scholing (Sandwich laatste 3 jaar, laatste COPD scholing bekend,
laatste Insuline training bekend)

Marjan Luiken-Scholtens

Project deelname? (Zelfmanagement)

Mieke Simkens

Patiënten geen activiteit laatste 12 en 15 maanden (let op
inclusiedatum)

Marjan Luiken-Scholtens

Diabetes hoog risico patiënten= nog NIET / CVRM geen
medicatie=nog NIET / DM geen medicatie (2x per jaar?)= nog NIET

Frank van Summeren

Cijfers InEen (Medipark en Hoevense Veld apart)

Frank van Summeren

% geen programmatische zorg

MIMS 1x per jaar

Cijfers MIMS populatie (nr 1-6 InEen)

MIMS 1x per jaar in overleg met Dennis

Inzet uren medewerkers huisartsenpraktijk

Mutatieformulier huisartsenpraktijk zelf

