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Handleiding rapportage jaarcontrole/fundus/voetonderzoek KIS 
 

Handleiding importeren rapport 

Om een rapport te maken van bijvoorbeeld de jaarcontroles in het KIS moet eerst eenmalig het 

rapport worden geïmporteerd. Stappen 1-4 hieronder laten zien hoe dit in het KIS gedaan kan 

worden. De stappen 5-9 laten zien hoe het rapport vervolgens aangemaakt en gedownload kan 

worden.  

Let op: Deze stappen gelden ook voor de rapporten ‘Fundusscreening’ en ‘Voetonderzoek’. 

1 Klik op ‘Data Exports’ onder 

praktijkmanagement 

 

 

2 Klik links op ‘Master Data’ en 

vervolgens op ‘Rapport Definities’. 

Hierbij opent het scherm Rapport 

Definities, klik hier op ‘+Nieuw’. 
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3 Hierbij opent een scherm met de 

vraag of u een basis rapport 

definitie wilt importeren. Klik hier 

op ‘Ja’.  

 

 

4 Dubbelklik vervolgens op de regel 

‘Jaarcontrole’. Hierna zal het 

rapport zichtbaar worden (en 

blijven) in uw KIS. 

 

 

 

Ga voordat je een rapport download na stap 4 eenmalig terug naar de Homepage (voor verversing). 

 

Handleiding aanmaken en downloaden van een PM rapport via Data export 

Nu het rapport in het KIS staat, kan dit opgevraagd en gedownload worden. Stappen 5-8 laten zien 

hoe dit gedaan kan worden.  

 

5 Klik onder Praktijkmanagement op 

‘Data exports’ en vervolgens op 

‘+Nieuw’ op het scherm PM 

Rapporten.  
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6 Hierbij opent een scherm waarin het 

rapport samengesteld kan worden. 

Selecteer bij de definitie code 

Jaarcontrole en bij zorgprogramma 

het gewenste zorgprogramma. 

Daarnaast kun je de start- en 

einddatum van het rapport 

aanpassen. Klik hierna op ‘Start 

Rapport’.  

Het rapport verschijnt op de bovenste 

regel met de Status ‘In Verwerking’. 

 

7 Na het starten van het rapport kun je 

deze raadplegen door op de regel van 

het rapport te klikken.  

Zodra de status op Gereed staat 

(binnen +/-1 minuut), komt de 

paperclip met rode 1 bovenaan in 

beeld waar je op kunt klikken. 

  

Indien de regel langer op ‘In Verwerking’ blijft staan, kun je even 

terug naar de Homepage en dan opnieuw naar het PM rapport 

gaan zodat het sneller ververst. 

8 Hierbij opent het volgende scherm. 

Klik op de titel ‘Praktijk Management 

Rapport’, en daarna op ‘Download’ 

om het rapport te downloaden. 
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9 In het scherm dat opent kun je ervoor 

kiezen om het bestand met of zonder 

wachtwoord te downloaden.  

 

Het rapport zal als CSV bestand in 

Excel openen. Dit betekent dat alle 

gegevens in 1 kolom zijn geplaatst. 

 

 

Zie bijlage 1. Voor de stappen die je kunt zetten bij het ordenen van de gegevens in Excel. 

 

Ter informatie:  

In het rapport Jaarcontrole staat per patiënt de datum van de laatste Jaarcontrole ingevoerd in 

Coordinate.  

In het fundus rapport staat per patiënt de datum van het laatste fundus onderzoek en een kolom 

met het advies voor follow-up.  

In het voetonderzoek rapport staat per patiënt de Sims klasse, het zorgprofiel en de datum van het 

laatste voetonderzoek. 
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Bijlage 1. Gegevens  van tekst naar kolommen (CSV naar Excel) 

Onderstaande stappen zijn ook te zien als filmpje op Youtube.  

In een CSV bestand worden vaak alle gegevens in 1 kolom geplaatst. Deze kun je in aparte kolommen 

ordenen als volgt: 

• Klik 1 keer bovenaan bij kolom A zodat de hele kolom groen wordt. 

• Klik op de bovenste keuzebalk op ‘Gegevens’ en dan op ‘Tekst naar kolommen’. 

 

• Kies voor ‘Gescheiden’ en vervolgens voor ‘Volgende’ 
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• Kies in het vervolgscherm voor een vinkje bij ‘Tab’ en bij ‘Komma’ en kies voor ‘Volgende’ 

 

 

• Kies in het vervolgscherm voor ‘Standaard’ en vervolgens ‘Voltooien’. 

   

 

Het bestand is nu geordend met kolommen. Maak een kolom met een lange titel breed zodat alles 

goed leesbaar is.  

 

 

Hoe sorteer ik het bestand op datum van oud naar meest recent (of andersom)? 
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• Klik op de letter van de kolom die je wil sorteren zodat deze kolom groen wordt (zoals 

‘Berekende Datum laatste jaarcontrole’). 

• Klik bovenaan in de balk op Start en dan op Sorteren en filteren. 

• Maak en keuze voor Sorteren van oud naar nieuw (of andersom). 

 

• Indien een waarschuwing in beeld komt, kies voor ‘De selectie uitbreiden’ en dan ‘Sorteren’. 

 

Het bestand zal nu gesorteerd zijn met de patiënten bovenaan die het langst geleden een 

jaarcontrole (ingevoerd in Coordinate) hebben gehad.  

Let goed op: patiënten zonder een jaarcontrole datum (zijn leeg), zullen onderaan staan 

waarschijnlijk. 

 

 

 


