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Inleiding
Na het doorlezen van deze handleiding weet u in vogelvlucht de hoofdonderdelen van het
patiëntdossier te benoemen en terug te vinden. Het stelt u daarmee beter in staat om andere
handleidingen te doorlopen.
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1 Hoofdonderdelen van het dossier
Het patiëntdossier bevat de volgende onderdelen (zie figuur 1):
1.
2.
3.
4.

De patiëntcockpit
De dossierfuncties
Het dossiermenu
De persoonsgegevens

Figuur 1: hoofdindeling patiëntdossier

1.1 Patiëntcockpit
De patiëntcockpit vindt u altijd bovenin een dossier (zie figuur 2).

Figuur 2: patiëntcockpit

Handleiding: Patiëntdossier| versie 1.0

4 / 31

Wanneer u de cockpit niet ziet, dan is deze ‘dichtgeklapt’ en kunt u deze openen door op
te
klikken (zie figuur 3). Staat de patiëntcockpit open en wilt u meer ruimte in het scherm? Dan kunt u
deze weer dichtklappen met

.

Figuur 3: verborgen cockpit zichtbaar maken

1.2 Dossierfuncties
De dossierfuncties ziet u links bovenin het dossier. Hiermee heeft u de volgende mogelijkheden:


Nieuwe behandelepisode aanmaken. Met deze knop maakt u binnen het patiëntendossier
een nieuwe behandelepisode aan (zie figuur 4).
Let op: u maakt alleen een nieuwe behandelepisode aan wanneer de patiënt voor een
geheel nieuwe klacht komt. U kunt wel een nieuwe behandelepisode voor dezelfde soort
klacht aanmaken als er een te lange periode zit tussen de laatste en eerstvolgende
behandeling.

Figuur 4: functie nieuwe behandelepisode aanmaken



Maak afspraak. Met deze knop opent u de Agenda (zie figuur 5). De patiënt wordt via deze
knop direct gekoppeld aan de te maken afspraak. Dit ziet u aan de melding ‘ let op er is een
afspraak filter actief ’(zie figuur 6).
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Figuur 5: afspraak maken vanuit het dossier waarmee u bezig bent

Figuur 6: afspraak filter actief



Dossiertoegang. Hierin ziet u wanneer welke medewerker welk onderdeel van het dossier
heeft bekeken of bewerkt (zie figuur 7).

Figuur 7: dossiertoegang
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1.3 Dossiermenu
Het dossiermenu ziet u in een dossier altijd aan de linkerkant.
Het bestaat uit:
1. Patiëntgegevens. Hier treft u gegevens over de patiënt
zelf aan zoals: persoonsgegevens,
verzekeringspakketten en overeenkomsten.
2. Behandelepisodes. Ieder patiëntdossier heeft één of
meerdere behandelepisodes (in het voorbeeld heet de
behandelepisode “pijnlijke knie”). Een behandelepisode
staat gelijk aan één klacht. Via het icoontje
klapt u
de behandelepisode open en verschijnen meer
mogelijkheden. Door op het icoontje
te klikken,
klapt u de behandelepisode weer dicht.

Figuur 8: dossiermenu

1.4 Persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens vindt u gegevens over de patiënt, onderverdeeld in:









Algemeen
Contactpersoon
Medische informatie
Adresgegevens
Identiteitsgegevens over de patiënt
School
Kenmerken
Debiteurgegevens

Algemeen
Hierin staan de persoonlijke gegevens van de patiënt. De onderdelen met een rood sterretje zijn
verplicht. Achter ‘Volgorde naamgeving’ bepaalt u hoe de patiëntnaam boven het dossier wordt
samengesteld.
Naast de persoonlijke gegevens ziet u hier ook het Administratienummer en, indien van toepassing,
het Referentienummer. Het adminstratienummer is het patiëntnummer in edevop online en het
referentienummer verwijst naar een patiëntnummer uit een eerder softwarepakket. Patiënten met
een referentienummer zijn dus vanuit andere software overgezet naar edevop online, patiënten met
alleen een administratienummer hebben een dossier vanaf de edevop online-periode.
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Figuur 9: persoonsgegevens

U voegt een foto toe door op de afbeelding van de ‘lege foto’ te klikken. Het scherm ‘Koppel
afbeelding’ verschijnt. Klik op ‘Bestanden kiezen’ om de foto op de pc te zoeken. Na het selecteren
klikt u op ‘Openen’ en daarna op ‘Sluiten’. (zie figuur 10). De afbeelding is toegevoegd.

Figuur 10: foto toevoegen aan het patiëntdossier

Contactpersoon
Hier kunt u een contactpersoon registreren. In het voorbeelddossier van onze fictieve patiënt is dat
zijn partner (zie figuur 11).
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Figuur 11: contactpersoon

Medische informatie
Bij de medische informatie selecteert u de hoofdbehandelaar en de huisarts (zie figuur 12). Hier kunt
u ook aangeven of en, indien van toepassing en bekend, wanneer de patiënt is overleden.

Figuur 12: medisch

Adresgegevens
Dit onderdeel bestaat uit drie tabbladen: ‘Woon’, ‘Correspondentie’ en ‘Tijdelijk’. In het tabblad
‘Woon’ vermeldt u altijd de adresgegevens van deze patiënt. De overige tabbladen zijn optioneel.
Adresgegevens vult u eenvoudig in via ‘Zoek adres (postcode + huisnr)’ in combinatie met de knop
‘Toon adres’.

Figuur 13: adres

BSN en Identiteit
In het onderdeel ‘Patiënt’ registreert u de gegevens met betrekking tot de verplichte
identiteitscontroles (zie figuur 14).
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Figuur 14: patiënt met de identiteitcontroles

Op het veld BSN wordt de 11-proef uitgevoerd. Indien de 11-proef is mislukt, dan is het BSN niet
correct en verschijnt er een melding zoals in figuur 15.

Figuur 15: melding 11-proef mislukt

Identiteitsvaststelling patiënt
Let op: U bent wettelijk verplicht om de identiteit van uw patiënten te controleren voordat u
verzekerde zorg mag verlenen. Wanneer u dit niet heeft gedaan, mag u officieel geen ‘verzekerde’
zorg declareren.
In edevop online zijn twee opties:


U vult in het patiëntdossier onder Patiëntgegevens  Persoonsgegevens de velden ‘WID’
en ‘WID-nummer’ in (zie figuur 16), conform de regels rondom de WID controle.

Figuur 16: WID en WID-nummer



Het is ook mogelijk om het BSN in te vullen en een vinkje bij ‘vergewist’ te plaatsen (zie
figuur 17). Voor patiënten met wie al een behandelrelatie is geldt geen identificatieplicht,
maar een vergewisplicht. Dat betekent dat u de identiteit van de patiënt zeker moet stellen.
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Dat kan bijvoorbeeld door herkenning of door het stellen van controlevragen
(geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, postcode en huisnummer van het woonadres).
Bij twijfel moet de identiteit van de patiënt alsnog aan de hand van een identiteitsdocument
worden vastgesteld.

Figuur 17: vergewist

Lees meer over de identificatieplicht in de zorg in dit artikel:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-enantwoord/identificatieplicht-zorg
Lees meer over de WID controle in dit artikel: https://www.sbv-z.nl/over-sbv-z/diensten/widcontrole
Kenmerken
Hiermee geeft u bepaalde eigenschappen aan patiënten. Via Stamgegevens  Overig 
Kenmerken kunt u de kenmerken zelf aanmaken.

Figuur 18: kenmerken

Debiteurgegevens
Onder ‘Debiteurgegevens’ wordt vermeld hoe de patiënt zelf de behandelingen betaalt als de patiënt
zelf de debiteur is (zie figuur 19).
Standaard staat achter ‘Factuursjabloon’ niets ingevuld. Edevop online selecteert tijdens het
factureren uw standaard factuursjabloon zoals ingesteld in Instellingen  Globale instellingen 
Factuurlayout. U stelt hier dus alleen een factuursjabloon in wanneer u wilt dat specifiek voor deze
patiënt een ander factuursjabloon dan het standaard factuursjabloon wordt gebruikt. Wanneer u
gebruikt wilt maken van facturatie via e-mail dan vult u een e-mailadres in bij ‘Emailadres factuur’.

Figuur 19: debiteurgegevens
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Let op: Als u particuliere facturen wilt versturen via e-mail, zet u deze functie aan via Instellingen 
Praktijkinstellingen  Facturering  Factureren per mail mogelijk.

1.5 Verzekeringen
Of en hoe een patiënt verzekerd is, vindt u in het dossiermenu Patiëntgegevens  Verzekeringen.
Hier ziet u alle verzekeringspakketten – mits opgehaald via VECOZO met COV – die op de huidige
datum actief zijn. Eerdere verzekeringspakketten ziet u door het vinkje achter ‘Alleen actieve
verzekeringen tonen’ uit te zetten. Met de knop ‘COV’ haalt u actuele verzekeringspakketten op via
VECOZO. In de handleiding VECOZO-certificaat en COV leest u meer over de werking van de COV
binnen edevop online.

Figuur 20: verzekeringen

1.6 Overeenkomsten
In de overeenkomsten wordt bepaald aan welke debiteur er gefactureerd moet worden.
Overeenkomsten vindt u in het patiëntdossier via Patiëntgegevens  Overeenkomsten.

1.6.1 Principes van overeenkomsten
Zonder overeenkomst kunt u niet factureren.
In de ‘Overeenkomstregels’ vindt u verschillende debiteuren (zie figuur 21) met verschillende
prioriteiten. In het voorbeeld ( figuur 21) ziet u dat op prio 1 de debiteur Zilveren Kruis staat en op
prio 2 de patiënt. Om te bepalen wie de debiteur wordt, zal het systeem beginnen bij prio 1 met
kijken of de behandeling vergoed wordt door deze debiteur. Als dit niet het geval is, zal het systeem
bij prio 2 kijken of de behandeling wel wordt vergoed door deze debiteur etc.
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Figuur 21: detailscherm van een overeenkomst

1.6.2 Controleer altijd eerst op verzekeringsrecht
Zonder de verzekeringsgegevens zal bij het aanmaken van een overeenkomst alleen de patiënt als
debiteur worden aangemaakt. Het is dus belangrijk dat u eerst een COV doet vóórdat u een
overeenkomst aanmaakt.
Als u de COV doet nadat de overeenkomst is aangemaakt, moet u de overeenkomst verwijderen en
opnieuw aanmaken om de gegevens over te nemen.

1.6.3 Een overeenkomst aanmaken
Een overeenkomst maakt u aan via Patiëntgegevens  Overeenkomsten met de knop ‘Nieuw’.

Figuur 22: overeenkomsten
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Enkele bijzonderheden ten aanzien van het aanmaken van overeenkomsten:







Edevop online maakt overeenkomsten aan voor actieve behandelepisodes.
De begindatum van een overeenkomst is op het moment van aanmaken van de
overeenkomst altijd gelijk aan de begindatum van de behandelepisode.
De einddatum van een overeenkomst is altijd gelijk aan de laatste dag van het lopende
verzekeringsjaar. Dus 31 december van het betreffende jaar.
Was de behandelepisode in het jaar ervoor ook al actief én er was nog geen overeenkomst
voor dat jaar aanwezig? Dan zal edevop online ook voor dat jaar een overeenkomst
aanmaken.
Zijn er meerdere behandelepisodes actief? Dan ziet u een pop-up waarin u kunt kiezen voor
welke actieve behandelepisode u een overeenkomst wilt aanmaken.

1.6.4 Facturatiecondities in de overeenkomst
Vraag uzelf bij het doorlopen van een overeenkomst af:













Heeft de overeenkomst betrekking op de juiste behandelepisode?
o Achter het label ‘Episode’ staat vermeld over welke behandelepisode de
overeenkomst gaat (zie figuur 21).
Valt de te factureren behandeldatum binnen de looptijd van de overeenkomst? (zie figuur
21)
o Een behandeling die eerder heeft plaatsgevonden dan de ‘startdatum’ van de
overeenkomst, wordt in de Facturatiewizard gezien als een behandeling waarvoor
geen overeenkomst aanwezig is. Pas in dit geval eerst de begindatum van de
behandelepisode aan en wijzig dan de startdatum van de overeenkomst.
Is er een overeenkomstregel aanwezig in de overeenkomst? (zie figuur 21)
o Zo nee, dan voegt u een overeenkomstregel toe. Daarna verwijdert u de
overeenkomst en maakt u deze opnieuw aan.
Klopt de status van chroniciteit van de klacht achter ‘Chronisch’? (zie figuur 21) (Let op! niet
van toepassing op Logopedie)
o Zo nee, dan past u deze aan via het Analyseformulier in het Zorgpad. Daarna
verwijdert u de overeenkomst en maakt deze opnieuw aan.
Staat de prestatiecode die u wilt factureren op de tarieflijst van de debiteur waar de rekening
naartoe moet worden gestuurd?
o U controleert dit door de overeenkomstregel van de debiteur in kwestie te
selecteren en op de knop ‘Toon tarieven’ te klikken.
Klopt de indicatiecode op de overeenkomstregel? (zie figuur 21)
Kloppen de contractafspraken zoals u deze terugvindt via de knop ‘Verzekeraar’ in relatie tot
de behandelingen die u wilt factureren?
o Door op de knop ‘Verzekeraar’ te klikken ziet u in een pop-up uw contract met deze
verzekeraar (zie figuur 23). Als het vinkje aan staat bij ‘Geen contract (factureer aan
patiënt)’, dan zal de verzekering wel op prio 1 staan, maar gaat de factuur toch naar
de patiënt.
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Figuur 23: pop-up contract verzekeraar

1.6.5 Overeenkomstregels
Eén overeenkomst kan meerdere overeenkomstregels bevatten. Welke regel wordt aangesproken
om een behandeling naar toe te facturen wordt bepaald door de waarden uit de velden waaruit een
overeenkomstregel is opgebouwd.
Edevop online maakt standaard een juiste overeenkomst aan. Soms is het toch nodig een
overeenkomst te wijzigen. Hieronder leest u oe u dit doet.
Overeenkomstregels maakt u aan of wijzigt u in de overeenkomst (Patiëntgegevens 
Overeenkomsten  overeenkomst openen door erop te dubbelklikken). Onder in de overeenkomst
ziet u ‘Overeenkomstregels’ met de volgende knoppen:


Nieuw. Met deze knop maakt u een nieuwe overeenkomstregel aan.

Figuur 24: aanmaken van een nieuwe overeenkomstregel
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Details. Hiermee vraagt u de details van een bestaande overeenkomstregel op (zie figuur 25)

Figuur 25: detailscherm overeenkomstregel




Verwijderen. Met deze knop verwijdert u een overeenkomstregel.
Toon tarieven. Met deze knop bekijkt u de tarieflijst die aan de betreffende
overeenkomstregel is gekoppeld. De tarieflijst opent altijd in het huidige jaar.

Figuur 26: tarieflijst via overeenkomstregel



Polisinformatie. Met deze knop vraagt u de samenstelling van het verzekeringspakket op.
Alleen aanklikbaar op de overeenkomstregel van een zorgverzekeraar.
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Verzekeraar. Met deze knop vraagt u de contractafspraken op van de zorgverzekeraar die op
de overeenkomstregel staat.

Figuur 27: pop-up met contractafspraken met de zorgverzekeraar

1.6.6 Een overeenkomst opnieuw aanmaken
De meest voorkomende redenen om een overeenkomst opnieuw te moeten aanmaken zijn:





Er is (nieuwe) verzekeringsinformatie verkregen na het draaien van de COV.
De looptijd van een behandelepisode is aangepast, door deze bijvoorbeeld eerder te laten
ingaan.
Het veranderen van Chronisch naar Niet chronisch of andersom (niet van toepassing op
Logopedie).
De diagnosecode van de klacht wordt gewijzigd.

Bovengenoemde punten worden niet automatisch aangepast in de overeenkomst, u past het aan
door de overeenkomst te verwijderen en opnieuw aan te maken.
Een overeenkomst verwijdert u via Patiëntgegevens  Overeenkomsten. Doe 1 linker muisklik om
te selecteren en klik vervolgens op ‘Verwijderen’ (zie figuur 28).

Figuur 28: knop om overeenkomst te verwijderen

De overeenkomst maakt u opnieuw aan met de knop ‘Nieuw’ (zie figuur 29).

figuur 29: een nieuwe overenkomst aanmaken
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1.7 Machtigingen
Het begrip ‘machtiging’ staat in edevop online gelijk aan ‘de verwijzing’ en geeft daarmee aan dat er
een machtiging voor behandeling is afgegeven (zie figuur 30).
Let op: bij controle van de verzekeraar of een auditbureau dient u de verwijsbrief ook te kunnen
overleggen.

Figuur 30: Machtigingen scherm

De machtiging maakt u aan in het machtigingen scherm met de knop ‘Nieuw’. De pop-up ‘Nieuwe
machtiging’ verschijnt (zie figuur 31).

Figuur 31: nieuwe machtiging aanmaken

In deze pop-up vult u de volgende onderdelen in:
 Behandelepisode. Uit dit lijstje kiest u de klacht waar de verwijzing bij hoort. Let op: hier
wordt altijd de meest recente actieve behandelepisode als eerste getoond. Zorg ervoor dat u
de juiste episode selecteert.
 Begindatum. Hier kiest u de begindatum van de verwijzing.
 Einddatum. Deze optie verschijnt alleen indien er bij ‘Duur’ voor ‘Overige’ is gekozen.
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Duur. Hier geeft u aan hoe lang de machtiging geldig is. De einddatum wordt automatisch
ingevuld bij de keuzes 3, 6, 9 en 12 maanden. Bij de keuze ‘Onbeperkt’ blijft de einddatum
leeg. Bij de keuze ‘Overige’ bepaalt u zelf de einddatum.
Let op: indien de duur niet is ingevuld, dan levert dit tijdens het factureren een
controlemelding op.
Opmerking. Hier kunt u eventueel aanvullende informatie over de machtiging kwijt.
Machtigingsnr verplicht. Deze optie vinkt u alleen aan indien u wilt dat tijdens de facturatie
een controlemelding verschijnt als er geen machtigingsnummer is ingevuld. Of u dit verplicht
wilt instellen, is afhankelijk van uw afspraken met de zorgverzekeraar.
Machtigingsnr. Indien van toepassing vult u hier een machtigingsnummer in.

Klik op ‘Bewaren’ om de machtiging op te slaan.
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2 Behandelepisode met onderliggende submenu’s
Elk patiëntdossier heeft ten minste één behandelepisode (klacht, zorgdossier). U ziet de
behandelepisodes in het dossiermenu links in beeld, onder de patiëntgegevens (zie figuur 32).

Figuur 32: behandelepisode in patiëntdossier

Iedere behandelepisode heeft een submenu met de volgende opties:






Zorgpad
Behandeljournaal
Correspondentie
Bestanden
Logboek

2.1 Behandelepisode / de klacht
Na het aanklikken van de naam van de behandelepisode ziet u rechts een nieuw scherm met de
onderdelen:
 Algemeen
 Periode
 Overig
 Standaard prestatiecode(s) 2e en volgende behandeling
Zie figuur 33.
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Figuur 33: behandelepisode

Algemeen
In het onderdeel ‘Algemeen’ staan een aantal gegevens die u tijdens de aanmelding heeft ingevuld:
1. Naam. Het is handig om iedere behandelepisode een unieke naam te geven waarmee de
klacht zo volledig mogelijk wordt omschreven. U kunt ook een diagnosecode of een datum of
een jaartal vermelden bij de naam.
2. Verantwoordelijk behandelaar. Hier wordt de verantwoordelijk behandelaar vanuit de
aanmelding overgenomen. U kunt dit ook later nog wijzigen naar een andere behandelaar.
3. Praktijk. De praktijk waar de patiënt onder behandeling is. Indien er meerdere praktijken
onder één edevop online klantnummer zijn, dan ziet u een keuze lijstje waarin u de patiënt
kunt verplaatsen naar een andere praktijk.
4. Locatie. Achter ‘Locatie’ kunt u opgeven waar de patiënt voor deze klacht primair behandeld
wordt. Is uw patiëntenpopulatie bijvoorbeeld verspreid over meerdere zorginstellingen? Dan
kunt u de verschillende locaties van deze zorginstellingen in dit lijstje opnemen. Via
Stamgegevens  Praktijken  Locaties kunt u deze locaties onderhouden en nieuwe
locaties opvoeren.
5. Directe toegang/ Verwijzing. Hier geeft u aan op welke wijze de patiënt zich bij u heeft
aangemeld.
6. Indicatie ongeval: Hier kunt u aangeven of de patiënt een indicatie voor ongeval heeft.
7. Toestemming prospectief onderzoek (COVID-19): Hiermee geeft u aan of de patiënt
toestemming geeft voor prospectief onderzoek bij behandelingen voor herstel na COVID-19.
8. Toestemming retrospectief onderzoek (COVID 19): Hiermee geeft u aan of de patiënt
toestemming geeft voor retrospectief onderzoek bij behandelingen voor herstel na COVID19.
9. PREM toestemming: Hier geeft u aan of de patiënt toestemming geeft voor PREM.
10. PREM schriftelijk benaderen: Hiermee geeft u aan of de patiënt per brief benaderd wordt
om de PREM in te vullen (alleen mogelijk bij de koppeling met Mediquest)
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11. PREM laatste aanleverdatum: Hier ziet u wanneer de patiënt voor het laatst benaderd is om
PREM in te vullen. Zie de handleiding PREM voor het instellen en aanleveren van PREM.
Periode
Dit onderdeel toont het tijdspad waarin de klacht behandeld wordt en de status van de episode.

Figuur 34: behandelepisode periode

 In de periode tussen de begindatum en de einddatum van een behandelepisode kunnen
afspraken in de Agenda ingepland worden. Vóór de begindatum of na de einddatum kunnen
voor deze behandelepisode geen afspraken worden gemaakt.
 Een behandelepisode waarbij een einddatum is ingevuld die op vandaag of in het verleden
ligt, is beëindigd en dus inactief.
 Patiëntdossiers zijn inactief indien alle behandelepisodes die daarin zijn opgenomen
beëindigd zijn.
Overig
In dit onderdeel kunt u algemene opmerkingen kwijt. Wat u bij ‘Cockpit informatie’ invult, verschijnt
bovenin, in de cockpit achter ‘Info:’.

Figuur 35: Overig

Standaard prestatiecode(s) 2e en volgende behandeling
Hier kunt u standaard prestatiecodes instellen specifiek voor deze episode. De gekozen prestatiecode
wordt automatisch aan een tweede en volgende agenda afspraak gekoppeld, zodat u dit niet
handmatig per afspraak hoeft te doen. Als u de standaard prestatiecode in de episode leeg laat,
wordt bij een geplande afspraak de standaard prestatiecode overgenomen uit Instellingen 
Praktijkinstellingen  Standaard prestatiecode.
De standaard prestatiecode stelt u als volgt in:
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1. Klik onder ‘Standaard prestatiecode(s) 2e en volgende behandeling’ op ‘Nieuw’ (zie figuur
36).

Figuur 36: deelvenster standaard prestatiecodes

2. Kies een prestatiecode uit de lijst ‘Prestatie’ en klik op de knop ‘Bewaren’(zie figuur 37).
Let op: ‘Aantal’ staat voor het aantal keren dat deze prestatiecode per afspraak wordt
toegevoegd.

Figuur 37: standaard prestatiecode selecteren

3. Nu ziet u een rode tekst (zie figuur 38). Klikt u erop, dan worden de nog niet gefactureerde
prestatiecodes die al aanwezig waren met terugwerkende kracht aangepast naar de nieuwe
door u gekozen prestatiecode.

Figuur 38: rode tekst voor doorvoeren van standaard prestatie op bestaande behandelingen

2.2 Zorgpad
Het Zorgpad bevat de volgende onderdelen:
 Verwijzing (indien van toepassing)
 Screening
 Anamnese
 Onderzoek
 Analyse
 Behandelplan
 Evaluatie
 Afsluiting
Een voorbeeld van het Zorgpad ziet u in figuur 39.
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Figuur 39: scherm zorgpad

2.3 Behandeljournaal
In het Behandeljournaal vindt u alle journaalregels (zie figuur 40).

Figuur 40: behandeljournaal
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2.3.1 Tabblad Journaal
Op het tabblad ‘Journaal’ wordt het verslag van de contactmomenten met de patiënt vastgelegd. (zie
figuur 41).

Figuur 41: tabblad journaal op het behandeljournaal

Als u een afspraak in de agenda inplant, wordt automatisch een journaalregel aangemaakt voor die
afspraak. U kunt zien dat een journaalregel is gekoppeld aan een behandeling door het vinkje in de
kolom ‘Behandeling’.
Wilt u geen afspraak in de Agenda zetten, maar wel informatie in het Behandeljournaal opnemen?
Gebruik dan de knop ‘Nieuw journaal’.
Wilt u wel een afspraak in de Agenda? Klik dan op de knop ‘Maak afspraak’ (zie figuur 42).

Figuur 42: knop ‘maak afspraak’
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2.3.2 Tabblad Administratief
Op het tabblad ‘Administratief’ staan alle prestatiecodes die zijn geregistreerd bij de behandelingen
in de agenda. Ook ziet u hier de status van facturatie van een behandeling en een factuurnummer
indien de prestatiecode in rekening is gebracht. Zie figuur 43.

Figuur 43: tabblad ‘Administratief’

2.4 Correspondentie
In dit onderdeel kunt u tekstdocumenten aanmaken. Met de ingebouwde tekstverwerker kunt u o.a.
verslagen aanmaken en overige tekstdocumenten met informatie over de betreffende
behandelepisode.
Een nieuw document maakt u aan via Patiëntdossier  Behandelepisode  Correspondentie. Zie
figuur 44.

Figuur 44: onderdeel ‘Correspondentie’ in behandelepisode

Door op de knop ‘Nieuw’ te klikken verschijnt de pop-up ‘Document toevoegen’, zoals in figuur 45.
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Figuur 45: pop-up ‘Document toevoegen’

Deze velden vult u in om het document toe te voegen:




Behandelepisode. Deze optie wordt automatisch gevuld.
Omschrijving. Hier vermeldt u de titel die u dit document wilt geven.
Sjabloon. Hier geeft u aan met welk sjabloon een document moet worden opgemaakt. Een
sjabloon kan worden aangemaakt via Stamgegevens  Correspondentie  Sjablonen.

2.5 Bestanden
In dit onderdeel voegt u bijlagen vanaf de computer aan een behandelepisode toe.
Een nieuw bestand voegt u toe via Patiëntdossier  Behandelepisode  Bestanden. Zie figuur 46.

Figuur 46: onderdeel ‘Bestanden’ in behandelepisode

Door op ‘Nieuw’ te klikken verschijnt de pop-up ‘Bestand toevoegen’ met de pop-up ‘Bijlagen’, zoals
in figuur 47.
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Figuur 47: pop-ups ‘Bestand toevoegen’ en ‘Bijlagen’

Het bestand voegt u toe via ‘Bestand kiezen’ zoals in figuur 47. In een scherm zoals in figuur 48 zoekt
u op uw computer naar het bestand om toe te voegen. Na het selecteren klikt u op ‘Openen’.

Figuur 48: window om bijlage aan behandelepisode toe te voegen

Het geselecteerde bestand staat nu in het ‘Bijlagen’-scherm, zoals in figuur 49.
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Figuur 49: geselecteerd bestand overgenomen in bijlagenscherm

Indien de bijlage links bovenin de pop-up in groene tekst staat, zoals in figuur 49, dan klikt u op
‘Sluiten’ en ziet u de pop-up ‘Bestand toevoegen’ uit figuur 50. Klik dus niet op de knop
‘Downloaden’.

Figuur 50: pop-up ‘Bestand toevoegen’

De pop-up bevat de volgende onderdelen:





Omschrijving. De naam waarmee u dit bestand herkent.
Behandelepisode. Deze optie wordt automatisch gevuld.
Bestandsnaam. Dit is de bestandsnaam zoals het bestand is opgeslagen op uw computer.
Let op: pas de bestandsnaam niet aan.
Categorie. De categorie geeft aan wat voor type bestand als bijlage wordt toegevoegd.
Let op: pas de categorie niet aan.

Via de knop ‘OK’ wordt het bestand toegevoegd aan de behandelepisode (zie figuur 51).
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Figuur 51: voorbeeld van een toegevoegd bestand

Het bestand opent u door op de regel van het document dubbel te klikken.

2.6 Logboek
Hierin kunt u altijd teruglezen wanneer en welke mutaties in het dossier hebben plaatsgevonden.
Het logboek opent u via Patiëntdossier  Behandelepisode  Logboek. Zie figuur 52.

Figuur 52: logboek van een behandelepisode

Standaard worden in het logboek alleen de mutaties getoond die in het behandeljournaal hebben
plaatsgevonden (zie figuur 52). Voor andere episode acties plaatst u een vinkje achter ‘Tonen
episode acties’ (zie figuur 53).
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Figuur 53: optie om episode acties in beeld te brengen
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