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Inleiding 
 
In deze nieuwsbrief willen we Rapportage opties onder de aandacht brengen. 
Binnen Coordinate kan je op verschillende manieren overzichten opvragen of inzien. De belangrijkste 
overzichten zetten we op een rij; 

1. Rapportage via statistieken 
2. Indicator InEen rapportage 
3. Rapportage via PM rapport (jaarcontroles, fundusscreening en voetonderzoek) 
4. Rapportage via Populatie dashboard 

 
Ook herhalen we kort de informatie over de GLI-doorverwijzing, omdat we zien dat deze nog niet 
altijd goed uitgevoerd wordt. 

5. Stappenplan aanmaken verwijzing GLI (ketenpatiënt /niet- ketenpatiënt)  
 

1. Rapportage via Statistieken: 
Zoals bekend is het filter ‘Ketenzorg’ een belangrijk filter binnen de functie Statistieken. Maar 
handige filters zijn ook (zoals tijdens de scholing op 20 september is toegelicht) de filters ‘Geen 
controle’ en ‘Geen contact’. Hierbij is het van belang het verschil tussen deze 2 filters te begrijpen. 
 

 
 
Geen controle: Bij welke patiënten is er geen door de huisartsenpraktijk uitgevoerde controle 
(intake-, jaar-, kwartaal- of tussentijdse controle) in Coordinate geregistreerd? Het Ketenpartner-
consult telt hier dus niet in mee.  
Geen contact: Bij welke patiënten is er geen SOEP in het HIS of KIS geregistreerd en is er ook geen 
consultverslag van de ketenpartner aanwezig? 
 
Filter geboortemaand: deze is handig in te zetten wanneer je patiënten uitnodigt in de 
geboortemaand, bv bij de CVRM-keten wordt deze werkwijze vaak gebruikt. 
 

2. Indicator InEen rapportage 
Om inzicht te krijgen in de kwaliteits indicatoren van de landelijke benchmark van InEen of voor een 
praktijk visitatie kan het indicatoren rapport gedraaid worden. Er is ook een optie om in te stellen dat 
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deze rapporten automatisch elk kwartaal klaar staan. Zie de handleiding InEen rapportage voor de te 
nemen stappen.  
 

3. Rapportage via PM rapport (jaarcontroles, fundusscreening en voetonderzoek) 
Naast een patiënt overzicht met de datum van de laatste jaarcontrole (ingevoerd in Coordinate), zijn 
er nu ook 2 nieuwe rapportages beschikbaar voor zowel de fundusscreening als het voetonderzoek.  
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. 
Zie voor het uitdraaien + ordenen* van een PM rapport de handleiding uitdraai PM rapport jaar-, 
fundus- en voetcontroles.    
 

4. Rapportage via Populatie dashboard 
Het populatie dashboard is nog in ontwikkeling. We zijn met VitalHealth in overleg over nieuwe 
overzichten zoals aantallen per keten. In de basis is het nu wel mogelijk om allerlei overzichten in te 
zien, zoals de man/vrouw verdeling of leeftijdsverdeling van patiënten.   
Een interessant overzicht is de ‘missende metingen voor indicatorrapportage’. Dit geeft een overzicht 
per indicator per patiënt. Let er wel op dat de patiënten per huisarts zijn ingedeeld op meerdere 
pagina’s. Bovenaan kun je bij ‘Page’ verder bladeren om alle patiënten te zien. We hebben gevraagd 
of dit veranderd kan worden zodat je direct het overzicht van patiënten van alle huisartsen ziet. 
De meeste overzichten kunnen als Excel bestand worden uitgedraaid.  
Ook kan je op het populatie dashboard verschillende zorginhoudelijke rapporten opvragen waarbij 
per patiënt absolute waardes (zoals HbA1c) inzichtelijk worden.   
 
*Gegevens in Excel ordenen 
Bij de rapportages uit VitalHealth, of dit nu via de PM rapportages of via het populatie dashboard is, 
zal het rapport als CSV bestand in Excel openen. Dit betekent dat alle gegevens in 1 kolom zijn 
geplaatst. Deze kun je met enkele stappen omzetten naar losse kolommen voor een beter overzicht. 
Deze stappen hebben wij in deze handleiding ordenen gegevens CVS bestand in Excel gezet en deze 

stappen zijn ook te zien als filmpje op Youtube.  

5. Stappenplan aanmaken verwijzing GLI (ketenpatiënt /niet- ketenpatiënt)  
Het aanmaken van de verwijzing voor de GLI in Coordinate moet handmatig gebeuren en is voor een 

bestaande ketenpatiënt (al bekend in Coordinate) anders dan voor een niet-ketenpatiënt die nog niet 

in Coordinate aanwezig is. Als de inclusie niet compleet is, wordt de verwijzing beëindigd. Omdat we 

dit verschillende keren zagen terugkomen hebben we een stappenplan geschreven voor beide 

situaties. Dit stappenplan hebben we toegevoegd aan de website onder het tabblad KIS . Klik hier 

voor het Stappenplan Aanmaken verwijzing GLI.  

Let op: Verwijs naar het juiste GLI-programma in Coordinate 
Helaas zien we dat de verwijzing in Coordinate nog weleens verkeerd gaat omdat niet het juiste GLI-
programma (CooL, SLIMMER of BeweegKuur) geselecteerd wordt. Dit zorgt ervoor dat de GLI-coach 
niet kan declareren en de verwijzing moet dan opnieuw gedaan worden. Dat is vervelend en extra 
werk voor alle partijen. Wees daarom alert bij het aanmaken van de verwijzing en selecteer de juiste 
coach in combinatie met het GLI-programma dat hij/zij aanbiedt. Bij twijfel is het GLI-programma dat 
aangeboden wordt altijd te controleren in het overzicht van GLI-coaches op de website.  
 
Vragen? 
Mocht u tegen zaken aanlopen of heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan horen wij 
dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met Marry van Baren of Fransien Verdonk via 
KIS@gezondrivierenland.nl. 

https://www.gezondrivierenland.nl/uploads/filemanager/Vital_Health/Handleiding_Indicator_InEen_rapportage_periodiek_Coordinate.pdf
https://www.gezondrivierenland.nl/uploads/filemanager/Vital_Health/Handleiding_Uitdraaien_PM_rapport_jaar-_fundus-_en_voetcontroles.pdf
https://www.gezondrivierenland.nl/uploads/filemanager/Vital_Health/Handleiding_Uitdraaien_PM_rapport_jaar-_fundus-_en_voetcontroles.pdf
https://www.gezondrivierenland.nl/uploads/filemanager/Vital_Health/Handleiding_ordenen_gegevens_CSV_bestand_in_Excel.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CMYOckxwfCY
http://www.gezondrivierenland.nl/uploads/filemanager/Gli/Stappenplan_Verwijzing_GLI.pdf
mailto:KIS@gezondrivierenland.nl

