INFORMATIEKAART: PATIËNTEN SELECTEREN IN CALCULUS
Selecteren patiënten via Calculus
Deze kaart bevat informatie over het maken van selecties van de eigen patiënten via
de patiënten selecteren tool van Calculus. Deze selecties kunnen gemaakt worden op
basis van gegevens die geregistreerd zijn in het HIS, zoals ICPC-codes, uitslagen,
meetwaarden en medicatie.
Log in op VIPLive en ontgrendel via het hangslotje rechts bovenin de
patiëntgegevens. Ga via ‘Inzicht’ naar ‘Patiënten selecteren’. U komt nu in het
basisscherm voor de selectie, waarbij het eerste criterium reeds is ingevuld.
Bovenin het scherm kunt u zien op welke datum de laatste extractie heeft
plaatsgevonden. De gegevens van patiënten tot deze datum (eerste dag van het
kwartaal) is opgenomen in de selectie. Bijvoorbeeld bij kwartaal 2 zijn de gegevens
tot 1 april ingelezen.
Een selectie maken
Werk altijd vanuit het eerste criterium (ingeschreven patiënten) dat al is ingevuld
door Calculus. Via de groene knoppen (1) ‘of’ en ‘en’ kunt u de selectie verder gaan
inperken.
Let op: er bestaat verschil in het gebruik van de linker en/of-selectie en de rechter
en/of-selectie. Meestal zult u de groep van gevonden patiënten steeds kleiner willen
maken door voorwaarden toe te voegen. Gebruik daarom steeds de rechterknoppen.
Bij het criterium bepaalt u ook hoe u ermee om wilt gaan (2). Dit hangt af van het
criterium waar u op zoekt (getal, ja/nee vraag, ICPC/ATC). Zo kunt u zoeken op:
• Exact het getal (gelijk aan)
• Groter of kleiner dan (getal)
• Gelijk aan (of niet gelijk aan): ja/nee
• Bij selecties op episodes (ICPC-codes) en medicatie (ATC-codes) is het van
belang dat u kiest voor ‘bevat waarde beginnend met’.
In onderstaand scherm wordt een selectie gemaakt van patiënten die jonger zijn dan
60 jaar. Vervolgens wordt deze groep verder ingeperkt tot de groep met een
diagnose diabetes type 2 (T90.02). Dit wordt weer verder ingeperkt tot de groep
patiënten die een BMI groter dan 35 heeft.
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Informatie toevoegen/verwijderen
Onder de gemaakte selectie vindt u welke gegevens van de gevonden patiënten
getoond worden. Standaard zijn dat de kolommen BSN, geboortedatum,
patiëntnummer en samengestelde naam. Hier worden automatisch de kolommen van
de ingevoerde selectie aan toegevoegd. In het voorbeeld dus de leeftijd, diagnose
DM2 en BMI.
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Om zelf kolommen toe te voegen, klikt u op de groene knop ‘kolom toevoegen’
(3), waarna u de gewenste kolom kunt selecteren. Voor het verwijderen gebruikt u
het rode ‘kruisje’.
Onder resultaat wordt het aantal patiënten dat aan de selectie voldoet, getoond.
Kies voor ‘Filter uitvoeren’ om de daadwerkelijke patiënten te zien. U ziet van alle
gekozen ‘blokjes’ dan de bekende informatie.
Let op: voor het tonen van de namen in plaats van onbekend moet u via het ‘slotje’
rechts bovenin de beveiligde sessie starten.
Uitvoer gegevens naar Excel
Via de knop ‘Resultaat exporteren’ worden de gevonden gegevens overgezet naar
Excel. Dit Excel document kunt u verder bewerken (printen, sorteren, etc.), zie
hiervoor ook de informatiekaart Excel Tips en Trucs.

Informatiekaart selectie patiënten in Calculus / oktober 2019

2/2

