
 

Aanmaken van een oproepagenda in VIPLive 
 

De oproepagenda is een overzicht van de patiënten die opgeroepenen moeten 
worden per zorgstraat. Dit is automatisch gegenereerd uit de meest recente 

extractie, op basis van de verrichte handelingen die horen bij de verschillende 
zorgstraten. De zorgstraten waarvoor dit momenteel kan zijn CVRM, DM en COPD.  
 

Voordat je aan de slag kan met het aanmaken van een oproepagenda, moet er een 

beveiligde sessie opgestart worden. Deze kan je starten door op het open slotje   
rechtsboven naast “extracties uploaden” te klikken en je wachtwoord in te vullen. Er 

is nu een beveiligde sessie gestart en kan je patiënten gegevens inzien. 

 
Klik in het dashboard linksboven op “Inzicht” en vervolgens op “Rapporten”. 

Vervolgens kun je naar beneden scrollen totdat je de “Oproepagenda SEZ” ziet, of 
je kunt ervoor kiezen om oproepagenda te typen als zoekterm.  

 
Als de Oproepagenda nog niet gegenereerd is, zie je nog geen knop “Download 

rapport” in beeld. Dit doe je door de Oproepagenda te selecteren door op het 
vierkantje voor de oproepagenda te klikken (zodat er een vinkje in komt te staan). 

Je kan vvervolgens een peildatum kiezen. De peildatum is de datum tot wanneer 
gegevens meegenomen worden in het rapport. Voorbeeld: de peildatum is 01-01-
2022. De controlefrequentie voor DM is 1x per jaar, het rapport kijkt dan of de patiënt 

op controle is geweest tussen 01-01-2021 en 01-01-2022. Is de patiënt voor 01-01-
2021 voor het laatst op controle geweest, dan wordt in de oproepagenda aangegeven 

dat de patiënt opgeroepen moet worden voor een controle. Je kan de peildatum ook 
in de toekomst leggen (bijv. 01-01-2023).  
Vervolgens klik je op “rapport genereren”. Alle patiënten worden door VIPlive 

gecontroleerd, dus het kan even duren voordat de oproepagenda te downloaden is. 
 

 
  



 

Hoe is de oproepagenda uit opgebouwd? 
De oproepagenda bevat aparte tabbladen voor de verschillende zorgketens (zie 

onderstaande afbeelding). Door deze aan te klikken, zie je 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. 

Gebruik van filters 

Maak gebruik van filters binnen Excel om informatie die niet belangrijk is weg te 
halen. Dit doe je door op het driehoekje naast de kolomtitel te drukken, en de opties 
uit te vinken die je niet wilt zien.  

− 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 je wilt gaan 

oproepen, zo ontstaat er een lijst van op te roepen patiënten voor de komende 
periode. 


