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Selectie kwetsbare patiënten zonder opt-in
In het kader van patiënt- en medicatieveiligheid is het belangrijk dat vooral van uw kwetsbare 
patiënten de medische gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Bij 
het verkrijgen van opt-in is het daarom belangrijk deze patiënten te registreren. Hoe u kunt 
controleren welke van uw kwetsbare patiënten u nog geen toestemming heeft gevraagd voor 
het beschikbaar stellen van hun gegevens via het LSP ziet u in onderstaand stappenplan.

Open de module Oproepen en 
klik op ‘Nieuw’

Maak de selectie ‘Opt-in status 
onbekend’. Kies hiervoor 

‘Selectie Patiënt’ en klik op 
‘Selecteer’

Module Oproepen
Om de kwetsbare patiënten zonder opt-in te selecteren, kunnen in de module Oproepen 
verschillende selectiecriteria worden gecombineerd. Klik in de menubalk op Patiënten en 
vervolgens in het uitklapmenu op Oproepen.
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(Hulp nodig? Neem voor meer informatie contact op met uw ICT-leverancier)

• Geef de selectiecriteria op 

• Kies bij ‘Selectie apotheek’ evt. de apotheek waarvoor de 
selectie gedaan moet worden

• Vul bij ‘Omschrijving oproep’ een naam in

• In geval van een clustersituatie, kies voor ‘Selectie apotheek 
inschrijving ‘ of ‘Selectie apotheek uitgifte’, klik op [Selectie] 
en selecteer uw eigen apotheek. Spreek binnen het cluster af 
op welk van deze twee items u selecteert.

Met ‘Groeperen’ kunnen de 
juiste relaties tussen de 
selectiecriteria worden 

aangegeven

Selectie patiënten met opt-in onbekend:

• Kies voor ‘Selectie patiënt’, klik op [Selectie]

• Selecteer bij ‘Soort selectie’ de optie ‘OptIn’ en bij 
‘Diversen’ de optie ‘Niet gevraagd’, klik op [Toevoegen]

• Selecteer bij ‘Soort selectie’ de optie ‘OptIn’ en bij 
‘Diversen’ de optie ‘Geen antwoord’, klik op [Toevoegen]

• Klik op [Sluit]

Breid de selectie uit met criteria 
voor kwetsbare patiënten

Suggesties selectie (medicatie en/of contra-indicatie)

• Kies voor ‘Selectie medicatie’, klik op [Selectie]

• Selecteer bij ‘Groep’ de optie ‘ATC-code’, vul het veld 
‘Zoek sleutel’ met (een deel van) de ATC-code (bv. N02) 
of met een omschrijving van de ATC-groep (bv. 
analgetica), selecteer de juiste ATC-code uit het 
overzicht, klik op [Selecteer], selecteer de optie ‘Alle 
beginnend met’ en klik op [Toevoegen]. Herhaal dit voor 
alle ATC-groepen die u wilt opnemen in de selectie en klik 
op [Sluit] 

• Kies voor ‘Selecteer contra-indicatie’, klik op [Selectie]
Selecteer bij 'Contraindicatie' de gewenste optie, klik op 
[Toevoegen]. 
Herhaal dit voor alle contra-indicaties die u wilt opnemen in de 
selectie en klik op [Sluit].

Groeperen: instellen relaties selectiecriteria

• Klik op [Groepeer].
Als de selectie nog niet is opgeslagen, wordt gemeld dat de 
gegevens worden opgeslagen en gevraagd of u wilt doorgaan. 
Klik op [Ja]

• Selecteer de criteria met betrekking tot de ‘OptIn’ en klik op 
‘Maak groep’. Kies voor ‘OF relatie’ binnen de groep en vervolgens 
voor ‘EN relatie’ met de rest van de criteria

• Herhaal deze actie voor de selectiecriteria Medicatie en de 
selectiecriteria Contra-indicatie

• Klik op [Sluit]. 

• Klik op [Opslaan]

Raadpleeg de online handleiding Rapportgenerator voor meer 
informatie. Paragraaf 3.2.1 Relatie tussen selectiecriteria beschrijft het 
instellen van de relaties. U benadert de handleiding door vanuit CGM 
APOTHEEK te kiezen voor -Help, -CGM Apotheek Documentatie, 
selecteer in de linkertree Documenten CGM Apotheek en klik 
vervolgens op de link Selecteren en oproepen patiënten.

Zie vervolg op volgende pagina
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In het kader van patiënt- en medicatieveiligheid is het belangrijk dat vooral van uw kwetsbare 
patiënten de medische gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Bij het 
verkrijgen van opt-in is het daarom belangrijk deze patiënten te registreren. Hoe u kunt 
controleren welke van uw kwetsbare patiënten u nog geen toestemming heeft gevraagd voor het 
beschikbaar stellen van hun gegevens via het LSP ziet u in onderstaand stappenplan.

Voor de oproep uit

Vervolg vorige pagina
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(Hulp nodig? Neem voor meer informatie contact op met uw ICT-leverancier)
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Uitvoeren oproep

• Selecteer de juiste oproep. Als u de oproep heeft gemaakt en terugkeert naar 
het overzicht is deze automatisch geselecteerd

• Klik op [Uitvoeren]

• Selecteer de gewenste periode

• Klik op [Uitvoeren]. De geselecteerde patiënten worden getoond in het 
overzicht 

• Vul bij ‘Opmerking’ in welke selectie het betreft

• Klik op [Opslaan]
Bekijk oproep en voer eventuele acties uit

• Selecteer de gemaakte oproep en oproepresultaat

• Klik op [Bekijk].
De geselecteerde patiënten worden getoond. U kunt eventueel patiënten uit 
het overzicht verwijderen of juist toevoegen.

• Klik op [Print] om het overzicht af te drukken.
Acties uitvoeren 

• Maak een keuze in het veld 'Selecteer uit te voeren functie' en klik op 
[Uitvoeren]. 

• Afhankelijk van de gekozen functie dient u aanvullende informatie in te 
voeren.

Benader de patiënten op de lijst 
en vraag hun toestemming voor 

beschikbaar stellen van hun 
gegevens.

Tip: na het uitvoeren van de selectie wordt het aantal 
patiënten in de selectie getoond. Voer deze selectie 
maandelijks uit om de voortgang te kunnen meten.

Een andere manier om kwetsbare patiënten te benoemen, kan door te kijken naar het aantal 
geneesmiddelen dat iemand gebruikt (polyfarmaciepatiënten). Om in deze groep de patiënten 
zonder opt-in te selecteren, wordt de module Oproepen in combinatie met de 
Rapportgenerator gebruikt.

Open de Rapportgenerator in 
het menu

Kies kolommen voor rapport 
Gebruiksprofiel

Vul gewenste waarden in voor 
geselecteerde kolommen

Kies kolommen voor rapport:

• Selecteer de identificerende gegevens voor 
de patiënt, bijvoorbeeld naam, 
geboortedatum, geslacht, patiëntnummer

• Aantal recepten

• Patiënten in een Oproep: In-oprpatnr

• Overige gewenste kolommen, bijvoorbeeld 
Chronisch

Selectiecriteria op dezelfde wijze als bij Patiënt. 
Meerdere criteria per type is mogelijk.

Kies rapport v_receptapo

Vul waarden in voor geselecteerde 
kolommen:

• Vul bij aantal recepten bijv. ‘groter of 
gelijk’ 3

• Selecteer voor In-oprpatnr ‘Kwetsbare 
patiënten zonder opt-in’

• Vul waarden voor eventuele overige 
kolommen in waarop u wilt selecteren

Voer het rapport Gebruiksprofiel 
uit Voer rapport uit:

• Kies voor ‘Uitvoeren’ en kies ‘Opslaan’.

• Kies dan ‘Sluit’ en ‘Bekijk’ om de 
geselecteerde patiënten te zien

Maak een groep zoals beschreven op vorige pagina
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