
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het kopje 'Declareren' staat o.a.:  

- 'Bundeloverzicht’ (zorggroepen): hier kunnen declaraties 

ingediend worden en staat een overzicht van de reeds gedane 

declaraties. Ook kan hier het kwartaalrapport aangemaakt 

worden.  

 

 

 

Onder het kopje 'Inzicht' staat o.a.: 
- 'Ketenzorg dashboard' (Zie hieronder) 
- 'Rapporten': hier kan de oproepagenda aangemaakt worden.  

Klik hier om een Beveiligde sessie 

te starten.  

Selecteer hier het 

gewenste 

kwartaal.  

 

Voorbeeld: 

Wanneer 

kwartaal 4 

geselecteerd is, 

ziet u de periode 

1 oktober en dan 

12 maanden 

terug.  

Selecteer hier de 

gewenste zorgketen 

Tabblad Populatie 

Geeft inzicht in de 

populatie van de 

geselecteerde 

zorgketen.   

 

Deze categorieën 

staan onder 

'Populatie' met 

bijbehorende cijfers 

van de praktijk.  

 Algemene informatie: 
 

1. Beveiligde sessie: Om een beveiligde sessie te starten, dient nogmaals het wachtwoord ingevoerd te worden door te klikken op het slotje rechtsboven in het scherm. Op deze manier is inzicht in 
patiëntendata van de praktijk mogelijk. 

 

2. Doorklikmogelijkheid naar patiëntenlijsten: Alle informatie, tabellen en grafieken in het dashboard zijn aan te klikken met een doorklikmogelijkheid naar achterliggende patiëntenlijsten. Dit kan 
gedownload worden naar Excel om te bewerken en op te slaan.  
Let op: alles is aanklikbaar, er kan niets kapot, er kunnen geen gegevens verloren gaan!  

 

3. Verschillende zorgketens: Voor alle zorgketens is de opbouw van het Ketenzorgdashboard hetzelfde. Iedere zorgketen heeft zijn eigen dashboard.  
De zorgketen CVRM heeft echter twee verschillende Ketenzorgdashboards; één voor de primaire groep (VVR) en één voor de secundaire groep (HVZ).  
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Algemene informatie: 
 

1. Beveiligde sessie: Om een beveiligde sessie te starten dient nogmaals het wachtwoord ingevoerd te worden door te klikken op het slotje rechtsboven in het scherm. Op deze manier is inzicht in 
patiënten data van de praktijk mogelijk. 

 

2. Doorklikmogelijkheid naar patiëntenlijsten: Alle informatie, tabellen en grafieken in het dashboard zijn aan te klikken met een doorklikmogelijkheid naar achterliggende patiëntenlijsten. Dit kan 
gedownload worden naar Excel om te bewerken en op te slaan.  
Let op: alles is aanklikbaar, er kunnen geen gegevens verloren gaan!  

 

3. Verschillende zorgketens: Voor alle zorgketens is de opbouw van het Ketenzorgdashboard hetzelfde. Iedere zorgketen heeft zijn eigen dashboard.  
De zorgketen CVRM heeft echter twee verschillende Ketenzorgdashboards; één voor de primaire groep (VVR) en één voor de secundaire groep (HVZ).  

Tabblad Zorg 

Inzien van proces- en 

uitkomstindicatoren 

van gedeclareerde 

patiënten 

 

Klik op behandeling om 

inzicht te krijgen in de 

medicamentkeuze-

behandeling van deze 

zorgketen.  

Klik hier voor een 

lijst met patiënten 

waarbij de 

geselecteerde 

indicator niet 

geregistreerd is in de 

afgelopen  

meetperiode.  

Toont uitkomst-

indicator(en) die relevant 

is/zijn voor dat 

(sub)onderwerp.  

 

Voorbeeld:  

Bij 'Funduscontrole <2jr' 
wordt inzicht gegeven in de 

verdeling van de mate van 

retinopathie.  

Klik op de grafieken 

om de betreffende 

indicator te 

selecteren voor extra 

informatie.  

Klik op download om de 

patiëntenlijst naar Excel te 

exporteren en uit te 

printen.  


