Hoe een zelfgedefinieerde patiëntenlijst maken?
Om een zelfgedefinieerde patiëntenlijst te maken hebben we 2 bouwstenen nodig.
Bouwsteen 1 is het zoekcriterium waarin er bepaald wordt WIE er op de lijst moet komen en in welke
volgorde.
Bouwsteen 2 is de lay-out van de lijst waarin er bepaald wordt WELKE INFORMATIE van de
geselecteerde patiënten op de lijst moet komen.

1. Bouwsteen 1 : opstellen van het zoekcriterium :
Het opstellen van het zoekcriterium gebeurt via het pijltje van meer functionaliteiten (1) bij het
menu-onderdeel Praktijkbeheer - Modellen en vervolgens de keuze Criteria.

Nu komt een scherm met eventueel een overzicht van de reeds bestaande zoekcriteria.
Onderaan via de knop Toevoegen kan een nieuw criterium toegevoegd worden. Dit kan zowel voor
patiënten als voor contacten.
In het uitgewerkt voorbeeld van dit document wordt een patiëntencriterium aangemaakt waarmee
een lijst gemaakt wordt met alle patiënten die sinds 1/1/2017 zijn geweest. De lijst dient alfabetisch
op patiëntnaam opgesteld te worden. Op de lijst willen we de naam, voornaam, geboortedatum,
datum laatste bezoek.
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Het opmaakscherm heeft verschillende blokken :

Bij Naam komt de naam van het zoekcriterium.
Bij Opmerking kan wat meer uitleg over het zoekcriterium ingegeven worden.
Via Gegevens worden de velden aangegeven waarop een selectie moet gebeuren.
Bij Sortering wordt aangegeven in welke volgorde de geselecteerde gegevens op de lijst moeten
komen.
Via Criterium wordt per selectieveld de selectievoorwaarde ingegeven.
Het voorbeeld :
De naam en de opmerking :

De sortering :

Eerst openen we de lijst van Personalia. Vervolgens selecteren we het veld Naam. Door dan op de
knop met de groen pijl van Sortering te klikken wordt het veld Personalia – Naam in de sortering
opgenomen. Wanneer op nog andere velden verder moet gesorteerd worden, kan men deze op
dezelfde manier aan de sortering toevoegen.
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Tip-1 : overdrijf niet met het aantal velden in de sortering, dit maakt de uitvoering ervan alleen maar
moeilijker.
Tip-2 : het veld Naam is zowel naam en voornaam, het veld Voornaam is zowel voornaam als naam.
Het Criterium :

Eerst openen we de lijst van Recall overige. Vervolgens selecteren we het veld Laatste consultatie.
Door dan op de knop met de groen pijl van Criterium te klikken wordt voor het geselecteerde veld de
criteria gevraagd. Zoals in het voorbeeld te zien is, kan voor een veld op verschillende manieren een
criterium opgesteld worden. Door dan OK te klikken, wordt het criterium toegevoegd. Wanneer voor
nog andere velden criteria moeten opgenomen worden, kan men deze op dezelfde manier
toevoegen.
Het uiteindelijke criterium ziet er dan als volgt uit :
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2. Bouwsteen 2 : opstellen van de lay-out van de lijst :
Het opstellen van de lay-out van de lijst gebeurt via het pijltje van meer functionaliteiten (1) bij het
menu-onderdeel Praktijkbeheer - Modellen en vervolgens de keuze Beheer Lijsten (2).

Nu komt een scherm met eventueel een overzicht van de reeds bestaande lijsten.
Onderaan via de knop Toevoegen kan een nieuwe lijst toegevoegd worden. Dit kan zowel voor
patiënten als voor contacten.
Het opmaakscherm heeft verschillende blokken :
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Bij Naam komt de naam van het lijst.
Bij Opmerking kan wat meer uitleg over de lijst ingegeven worden.
Via Gegevens worden de velden aangegeven welke op de lijst moeten komen.
Bij Kolommen wordt aangegeven welke velden er gekozen zijn.
Het voorbeeld :
De naam en de opmerking :

De gegevens :

Eerst openen we de lijst van Personalia. Vervolgens selecteren we het veld Naam. Door dan op de
knop met de groene pijl te klikken wordt het veld Personalia – Naam toegevoegd.
Zo werken we verder voor de andere velden.
Tip : Hier is Naam en Voornaam wel van elkaar gesplitst.
D uiteindelijke lijst lay-out ziet er dan als volgt uit :
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3. De lijst opmaken :
Het opstellen van de uiteindelijke lijst gebeurt via het pijltje van meer functionaliteiten (1) bij het
menu-onderdeel Praktijkbeheer - Bibliotheek en vervolgens de keuze Zelfgedefinieerde
patiëntenlijst (2).

Vervolgens komt een scherm waar opgegeven moet worden welke lijst en welk criterium er gebruikt
moet worden. Via OK wordt de lijst dan opgemaakt.

De lijst wordt eerst op het scherm getoond. Tevens kan je onderaan ook aflezen hoeveel patiënten er
geselecteerd zijn. Via linksonder dan de knop Printen kan de lijst afgedrukt worden.
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