INFORMATIEKAART: OPROEPAGENDA
Oproepagenda aanmaken
Doel: Oproepagenda aanmaken in VIPLive en deze openen in Excel.
Let op: Voor het aanmaken van rapporten is het belangrijk dat er in de beveiligde sessie gewerkt
wordt in VIPLive, zodat patiëntgegevens zichtbaar worden. Voor uitleg, zie instructiekaart
'Ketenzorgdashboard'.
Klik in het dashboard linksboven op ‘Inzicht’ en vervolgens op ‘Rapporten’.

In het scherm dat verschijnt, staat rechts onder het kopje
'Categorie' een lijst met de verschillende rapporten die
aangemaakt kunnen worden. Hieronder staat ook
'Oproepagenda zorgprogramma’s SEZ', klik hierop.
Het is belangrijk na te gaan wanneer de laatste HIS-extractie
geweest is, zodat duidelijk is welke gegevens meegenomen
zijn in het rapport. De datum van de laatste HIS-extractie
staat achter 'Laatste upload'.

Ververs het scherm meerdere malen (druk op F5) totdat 'Download rapport' in beeld komt.
Klik op 'Download rapport' om de oproepagenda te openen in Excel.
Als het rapport al eerder aangemaakt is, ziet u 'Download rapport' in beeld met daaronder de
peildatum van dit rapport. Ga na of deze datum niet te lang geleden is, waardoor de gegevens
niet meer kloppen. Als u op ‘Download rapport’ klikt, wordt het rapport gedownload en kan
het worden geopend in Excel.
Klik bovenin het bestand in de gele balk op 'Bewerken inschakelen' om het bestand te
kunnen bewerken.
Oproepagenda uitleg

Doel oproepagenda: overzicht krijgen van patiënten die nog opgeroepen moeten worden,
gebaseerd op het controlebeleid, wat door de behandelaar aangegeven is in het HIS.
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De oproepagenda bevat aparte tabbladen voor de verschillende zorgketens (zie
onderstaande afbeelding). Door deze aan te klikken, ziet u de oproepagenda van de
desbetreffende keten.

Hieronder als voorbeeld de Oproepagenda DM (Peildatum 01-01-2019).
- Controlebeleid: In deze kolom staat het controlebeleid dat is overgenomen vanuit
het HIS. Wanneer het controlebeleid niet aangegeven is in HIS, is het vakje leeg.
Het programma gaat er dan vanuit dat de patiënt minimaal 1x per jaar opgeroepen
moet worden voor de (jaar)controle.
- Oproepen: In deze kolom staat of de patiënt opgeroepen moet worden en voor
welke controle. Rode vakjes zijn patiënten die opgeroepen moeten worden, ook
staat erbij welke controle(s) het betreft. Bijvoorbeeld jaarcontrole, het
voetonderzoek of de funduscontrole.
Zie instructiekaart 'Excel tips & trucs' om te filteren op patiënten die opgeroepen
moeten worden.

Voorbeeld 1:
De bovenste patiënt heeft een controlebeleid van 2x per jaar. De laatste controledatum is geweest
op 28-10-2018, dit was tevens de datum van het laatste voetonderzoek en funduscontrole. Met
een peildatum op 01-01-2019 zijn alle controles minder dan een half jaar geleden en hoeft deze
patiënt dus nog niet opgeroepen te worden. Daarom staat in de kolom oproepen ‘nee’ en is het
vakje wit.
Voorbeeld 2:
Jaarcontrole: Bij de tweede patiënt is het controlebeleid leeg en wordt uitgegaan van 1x per jaar
jaarcontrole. De laatste jaarcontrole is geweest op 10-10-2018. Gezien de peildatum 01-01-2019
is, is de jaarcontrole minder dan een jaar geleden geweest, dus de patiënt hoeft hier niet voor
worden opgeroepen. Anders zou er in de kolom Oproepen nog 'ja (controle)' staan.
Voetcontrole: De voetcontrole moet eens per jaar plaatsvinden. Het laatste voetonderzoek bij deze
patiënt is geregistreerd op 01-10-2016. Dit is met peildatum 01-01-2019 langer dan een jaar
geleden, dus de patiënt moet worden opgeroepen voor voetcontrole en er staat 'ja (voet)' bij
oproepen.
Funduscontrole: De funduscontrole moet eens per 2 jaar geregistreerd worden. De laatste
funduscontrole bij deze patiënt was op 01-10-2016. Met peildatum 01-01-2019 is dit meer dan 2
jaar geleden en dus moet de patiënt worden opgeroepen voor funduscontrole en staat er in de
kolom oproepen 'ja (fundus)'.
Extra Oproepen:
-

-

Oproeplijst o.b.v. geboortemaand: Filter op geboortemaand en selecteer de
maanden van de patiënten die je wilt gaan oproepen om zo een lijst te krijgen van op
te roepen patiënten voor de komende periode.
Oproeplijst o.b.v. laatste controle: Filter op maand in de kolom 'laatste controle
datum' en selecteer de maanden van de patiënten die u wilt gaan oproepen, zo
ontstaat er een lijst van op te roepen patiënten voor de komende periode.
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