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Praktische informatie 

De voorbije maanden hebben we volop gewerkt aan het vernieuwen van de communicatie 

module binnen Baltes. De basis hiervan hebben we behouden: u kan nog altijd e-mails 

versturen, documenten afprinten en communicatie opslaan bij patiënten. Wel is de 

communicatie module nu een stuk krachtiger en uitgebreider dan voorheen.  

Voor een vlotte overgang naar deze nieuwe Baltes overlopen we graag eens de belangrijkste 

aspecten met u om optimaal te kunnen werken met deze nieuwe module. 

De nieuwigheden komen aan bod en worden toegelicht, daarna overlopen we ieder 

communicatietype afzonderlijk en sluiten we af met enkele handige tips & tricks. 
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B. De nieuwe communicatie module in 3 kernwoorden 

1. Communicatievenster 

Communicatie wordt vanaf nu geopend in een apart venster. U kan nu zonder problemen de 
historiek behandelingen van een patiënt bekijken terwijl u een document aan het typen bent. 
Meerdere documenten en e-mails kunnen geopend worden in verschillende tabbladen. Bij ieder 
tabblad geeft het icoon aan of het over een document, e-mail of model gaat. 

 

2. Multi-patiënt 

Een document dat u aan het typen bent voor patiënt A mag gerust blijven openstaan terwijl u de 
patiëntfiche van patiënt B opent. Bij elke communicatie kan u aangeven op welke patiënt dit van 
toepassing is via de knop Patiënt in het lintmenu onder BASIS. 

 

3. Modelvarianten 

Een model in Baltes kan tot 8 modelvarianten bevatten. Per taal (Nederlands, Frans, Engels en 
Duits) en per type (document en e-mail) kan er één variant gemaakt worden. U kiest zelf hoeveel 
varianten u nodig heeft en aanmaakt. Bij het opstellen van communicatie voor een patiënt stelt 
Baltes automatisch een geschikte variant voor, bijvoorbeeld de Franse e-mailvariant voor een 
Franstalige patiënt met e-mailadres. 
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C. Wat is er nieuw? 

Er zijn heel wat nieuwigheden in de herwerkte communicatie module. We overlopen hier de 
belangrijkste met u. 

1. Historiek communicatie 

Een eerste herwerking kan u al opmerken bij het overzicht van bewaarde communicatie. Dit 
overzicht wordt nu getoond in één lijst met heel wat nieuwe mogelijkheden. 

  

Communicatie die u bewaard heeft bij de actieve patiënt vindt u terug onder Patiënt. Onder Praktijk 
vindt u dan alle communicatie terug die niet gekoppeld is aan een bepaalde patiëntfiche. Deze lijst 
vervangt de documenten voor derden en toont nu zowel documenten als e-mails in één overzicht. 

De nieuwe lijst die we in Baltes gebruiken, biedt meer mogelijkheden om te zoeken, sorteren, 
filteren en groeperen. Meer informatie hierover vindt u bij de Tips & Tricks verder in dit document. 

2. Patiënt en praktijk communicatie 

U kiest zelf waar iedere communicatie bewaard wordt. Bij het model kan u dit al aangeven via 
Modeltype. Selecteert u hier Patiënt, dan wordt alle communicatie op basis van dit model 
standaard bij de geselecteerde patiënt opgeslagen. Selecteert u Praktijk, dan zal u deze 
communicatie onder de historiek van de praktijk terugvinden. 
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Bij documenten en e-mails kan u indien nodig verder aangeven waar deze bewaard mogen worden 
via Opslaan bij. Patiënt geeft u de mogelijkheid om te bewaren in een specifieke patiëntfiche, door 
Praktijk te kiezen geeft u aan dat de communicatie niet gekoppeld hoeft te worden aan een 
bepaalde patiëntfiche. 

 

3. Categorieën 

Aan modellen, documenten en e-mails kan u een categorie toekennen die gekenmerkt wordt door 
een specifieke kleur. Zo behoudt u het overzicht bij uw modellen en ziet u in één oogopslag welk 
type document of e-mail u voor zich heeft.  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de online leer-meer-pagina van categorieën. 

4. Snelteksten 

Een sneltekst kan beschouwd worden als een veld dat u zelf aanmaakt. U hebt volledige vrijheid 
over de inhoud en opmaak. Zowel vrije tekst, afbeeldingen, tabellen als velden kunnen 
toegevoegd worden aan een sneltekst. Ze kunnen op verschillende plaatsen in uw communicatie 
gebruikt worden.  

Een begroeting of een handtekening die in veel communicatie gebruikt worden, zijn voorbeelden om 
als sneltekst op te slaan.  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de online leer-meer-pagina van snelteksten. 

5. E-mailonderwerp en bestemmelingen opgeven bij een model 

U kan bij het model zelf al opgeven wat het onderwerp mag zijn voor e-mails op basis van dit 
model en naar wie deze e-mails verstuurd mogen worden. Voor de bestemmelingen kan u zowel 
een persoon (bv contact, gebruiker…) opgeven als een veld (bv het e-mailadres van de patiënt).  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de online leer-meer-pagina van modellen. 

  

http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-categorieen.xml
http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-snelteksten.xml
http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-modellen.xml
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6. Favorieten 

Een favoriet is een document of e-mail waar u veel gebruik van maakt. Print u bijvoorbeeld veel 
schoolverletten of verstuurt u dagelijks e-mails naar het labo, dan kan u bij het model in kwestie 
aangeven dat dit een favoriet is. Deze heeft u dan direct ter beschikking op verschillende plaatsen 
in de communicatie module.  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de online leer-meer-pagina van favorieten. 

7. Mijn modellen 

Wanneer u in een groepspraktijk werkt, kan u als gebruiker aangeven welke modellen u nodig heeft. 
Deze modellen vindt u dan terug onder Mijn modellen.  

Meer informatie hierover kan u terugvinden op de online leer-meer-pagina van Mijn modellen. 

8. En verder 

Meer gedetailleerde uitleg over de communicatie module vindt u verder in dit document terug, hier 
geven we alvast een korte selectie van wat er nog allemaal nieuw is aan de communicatie module. 

- Sorteren, zoeken, filteren en groeperen in de historiek van de communicatie 

- Patiënt- en contactselectie via een krachtige zoekfunctie 

- Tekstkaders, symbolen en pagina-eindes invoegen 

- Slepen van afbeeldingen en bestanden naar Baltes om deze in één beweging in te 

voegen in de tekst of toe te voegen als bijlage 

- Exporteren naar meer dan 10 verschillende bestandsformaten 

- Tekst verspreiden over kolommen bij documenten 

- E-mails versturen met prioriteit 

- E-mails sturen naar geadresseerden in BCC  

- Paro-statussen invoegen als bijlage 

- Definiëren van een voorkeursprinter bij een model 

 

http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-favorieten.xml
http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-mijn-modellen.xml?lang=nl


 

Communicatie handleiding | Revisienummer: 1.3 | 22 juli 2016 | Documenten | p. 9  

D. Documenten 

1. Hoe maak ik een document aan? 

1. Klik op Nieuwe communicatie onder COMMUNICATIE 

 
 

2. Selecteer het model dat als basis mag dienen voor uw document. Als u een leeg document 

wilt aanmaken, selecteert u Leeg model onder het tabblad Alle modellen. 
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3. Selecteer indien nodig de juiste modelvariant. Als u een model selecteerde, klikt u op 

Document “modelnaam” aanmaken. Selecteerde u leeg model, klik dan op Leeg 

document. 

 
 

Tip 1: Baltes stelt automatisch een variant voor op basis van de taal van de patiënt of de 
gebruiker. Als er zowel document als e-mail modelvarianten zijn, wordt de documentvariant 
voorgesteld bij patiënten zonder e-mailadres. Bij patiënten met e-mailadres is dit de e-mailvariant. 

Tip 2: U kan ook een document aanmaken op basis van een e-mailvariant. Selecteer eerst de e-
mailvariant en klik dan op Document “modelnaam” aanmaken. 

Meer Tips & Tricks vindt u verder in dit document. 
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2. Patiëntselectie 

Bij iedere communicatie kan u aangeven aan welke patiënt dit gekoppeld moet worden. Deze 
patiënt wordt dan gebruikt voor het invullen van de velden (zowel in de tekst als bij de 
bestemmelingen van een e-mail) en voor het bewaren van uw document of e-mail. Bij het 
aanmaken van nieuwe communicatie wordt hier telkens de actieve patiënt in Baltes gekozen. 

 

  



 

Communicatie handleiding | Revisienummer: 1.3 | 22 juli 2016 | Documenten | p. 12  

Om deze patiënt te wijzigen, klikt u op de knop Patiënt onder BASIS en selecteert u de juiste 
patiënt. Om snel de geschikte patiënt te vinden hebt u de keuze tussen recent geopende patiënten, 
gezinsleden van de patiënt en alle patiënten. U kan ook de zoekfunctie gebruiken waarmee u door 
alle kolommen (bv naam, gemeente, telefoonnummer…) in de patiëntenlijst kan zoeken. Meer info 
over wat er allemaal mogelijk is met deze lijst vindt u verder in dit document bij de Tips & Tricks. 

 

Als de actieve patiënt in Baltes verschilt van de patiënt die hier geselecteerd is, kan u snel de 
patiëntfiche van deze patiënt openen met een klik op Patiëntfiche. Deze fiche wordt geopend in het 
hoofdvenster van Baltes, maar het communicatievenster blijft wel op de voorgrond. 
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3. Contactselectie 

Voor het invullen van de velden kan u via de knop Selecteer contactpersoon onder BASIS bepalen 
welk contact hiervoor gebruikt moet worden. Via Soort en Groep bovenaan dit paneel kan u verder 
verfijnen welk type contactpersoon u zoekt. Verder is hier ook een zoekfunctie beschikbaar om 
snel de juiste contactpersoon te vinden. U kan zoeken door alle kolommen (naam, e-mail, 
postcode…). 

 

4. Selectie van behandelaar 

Naast patiënten en contacten kan u ook bepalen welke behandelaar er gebruikt moet worden voor 
het invullen van de velden. Standaard wordt bij het aanmaken van communicatie de actieve 
behandelaar in Baltes geselecteerd. Wijzigen van de behandelaar kan via de knop Behandelaar 
onder BASIS. 
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5. Invoegen van afbeeldingen 

Via de knop Afbeelding onder INVOEGEN kan u verschillende afbeeldingen invoegen in de 
communicatie die u aan het opmaken bent. 

U hebt de keuze tussen het invoegen van de gebitskaart, een afbeelding uit historiek beelden, een 
parostatus weergave of ingave en een bestand buiten Baltes. 

 

Tip: U kan ook een afbeelding van buiten Baltes (bv vanuit verkenner) slepen naar de 
tekstverwerker om deze afbeelding in te voegen. Meer info hierover vindt u bij de Tips & Tricks 
verder in dit document. 

6. Velden 

Om de lijst met velden te openen klikt u op de knop Velden onder INVOEGEN en selecteert u 
Basisvelden. 
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Om te wisselen tussen veldweergave (<<VELDCODE>>) en voorbeeldweergave (velden worden 
ingevuld) klikt u op de knop Voorbeeldweergave. 

 

7. Kopie maken 

Om een kopie te maken van een bestaand document, klikt u op Kopie maken onder ACTIES. U 
moet het document wel eerst opslaan voordat u een kopie kan maken. De kopie wordt dan 
aangemaakt in dezelfde patiëntfiche of map als het origineel, maar wordt nog niet opgeslagen. 
Pas na het aanbrengen van een wijziging en het klikken op Opslaan wordt het document bewaard. 

 

8. Exporteren 

U kan bestanden exporteren uit Baltes in verschillende bestandsformaten, waaronder PDF, DOC, 
TXT en HTML. Dit doet u via de knop Exporteren. Standaard worden bestanden geëxporteerd naar 
de locatie die geselecteerd is bij Baltes-knop > Instellingen > Import / Export > Map. Als u het 
bestand naar een andere locatie wil exporteren gebruikt u de optie Exporteren als. 
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9. Verwijderen 

U kan een document verwijderen via de knop Document verwijderen onder ACTIES. 

 

U kan een document ook rechtstreeks verwijderen via historiek communicatie. Hier volstaat een 
rechts-klik op het document om de optie Verwijderen te selecteren. Na bevestiging wordt het 
document verwijderd uit Baltes. 
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E. E-mails 

1. Hoe maak ik een e-mail aan? 

Tip: om e-mails te kunnen versturen vanuit Baltes moet u een e-mailaccount hebben ingesteld voor 
de actieve gebruiker onder Baltes-knop > Instellingen > E-mail accounts. 

1. Klik op Nieuwe communicatie onder COMMUNICATIE 

 
 

2. Selecteer het model dat als basis mag dienen voor uw e-mail. Als u een lege e-mail wilt 

aanmaken, selecteert u Leeg model onder het tabblad Alle modellen. 
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3. Selecteer indien nodig de juiste modelvariant. Als u een model selecteerde, klikt u op E-

mail “modelnaam” aanmaken. Selecteerde u leeg model, klik dan op Lege e-mail. 

  
 

Tip 1: Baltes stelt automatisch een variant voor op basis van de taal van de patiënt of de 
gebruiker. Als er zowel document als e-mail modelvarianten zijn, wordt de documentvariant 
voorgesteld bij patiënten zonder e-mailadres. Bij patiënten met e-mailadres is dit de e-mailvariant. 

Tip 2: U kan ook een e-mail aanmaken op basis van een documentvariant. Selecteer eerst de 
documentvariant en klik dan op E-mail “modelnaam” aanmaken. 

Meer Tips & Tricks vindt u verder in dit document. 
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2. Bestemmelingen toevoegen 

Om een bestemmeling toe te voegen klikt u op de knop Aan, CC of BCC. Standaard wordt het e-
mailadres van de patiënt bij “Aan” ingevuld. Hoe u de bestemmelingen in CC en BCC kan 
weergeven, kan u nalezen in het hoofdstuk over Weergeven en verbergen van afzender en 
bestemmelingen. 

 

 

U hebt nu de keuze tussen het toevoegen van een patiënt, contact, mutualiteit, gebruiker of 
veld. Klik op een naam om deze toe te voegen als bestemmeling. Bij een patiënt met meerdere e-
mailadressen geeft u eerst nog aan welk e-mailadres er toegevoegd mag worden. 
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U kan ook een veld toevoegen als bestemmeling, zoals bijvoorbeeld het werk e-mailadres van de 
patiënt, deze e-mailadressen worden dan in het geel gemarkeerd. Baltes haalt automatisch het e-
mailadres op indien aanwezig in Baltes. Als er geen e-mailadres beschikbaar is of bij een ongeldig 
e-mailadres, wordt dit gemarkeerd in het rood. 

- Een veld toevoegen als bestemmeling: voorbeeldweergave (links) en veldweergave (rechts)

 
- Een ongeldig e-mailadres, het e-mailadres wordt rood gemarkeerd

 

Tip 1: voeg velden al toe bij de bestemmelingen voor het model, zodat u dit niet telkens bij het 
maken van een e-mail hoeft te doen 

Tip 2: Als het e-mailadres van de patiënt ongeldig is, betekent dit meestal dat er geen e-mailadres 
gekend is voor deze patiënt. U kan een e-mailadres toevoegen aan de personalia van de patiënt. 
Twee keer klikken op de knop Voorbeeldweergave onder INVOEGEN vernieuwt dan het e-
mailadres. 

3. Patiëntselectie 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Patiëntselectie 

4. Contactselectie 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Contactselectie 

5. Selectie van behandelaar 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Selectie van behandelaar 
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6. Weergeven en verbergen van afzender en bestemmelingen 

Om afzender of bestemmelingen weer te geven of te verbergen, gebruikt u de knoppen Van, CC en 
BCC onder BASIS. CC en BCC kunnen enkel verborgen worden als hier geen e-mailadressen bij 
staan. 

 

7. Toevoegen van bijlages 

Een bijlage toevoegen kan via de knop Bijlage onder BASIS. U kan kiezen uit bestanden onder 
historiek communicatie, een beeld uit historiek beelden, de gebitskaart, een parostatus of een 
bestand buiten Baltes. 
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Tip: U kan ook een bestand van buiten Baltes (bv vanuit verkenner) slepen naar het kader met 
bijlages om dit bestand toe te voegen als bijlage. 

 

8. Een prioriteit toevoegen 

Een prioriteit voegt u toe door op Hoog (hoge prioriteit) of Laag (lage prioriteit) te klikken onder 
BASIS. 

 

9. Invoegen van afbeeldingen 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Invoegen van afbeeldingen 

10. Velden 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Velden 

11. Exporteren 

Informatie hierover vindt u onder Documenten > Exporteren 

12. Verwijderen 

Een verzonden of ontvangen e-mail kan u verwijderen uit historiek communicatie. Dit doet u door 
rechts te klikken op de e-mail en dan Verwijderen te selecteren. Als er geen patiënten meer 
gekoppeld zijn aan deze e-mail wordt de e-mail uit de patiëntfiche verwijderd en onder Verwijderde 
items geplaatst. Het definitief verwijderen van een e-mail gebeurt via het e-mailbeheer. 
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F. Modellen 

1. Hoe maak ik een model aan? 

1. Klik op Nieuw model onder PRAKTIJKBEHEER 

 
 

2. Als u zich wilt baseren op een bestaand model, selecteert u het gewenste model uit de lijst. 

Anders selecteert u Leeg model onder Alle modellen. 
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3. Selecteer nu de gewenste modelvariant (bv de Nederlandstalige documentvariant) en u kan 

uw model bewerken 

 

 

2. Hoe bewerk ik een model? 

Dit kan via Model openen onder PRAKTIJKBEHEER. 

 

Selecteer het model dat u wilt bewerken in de lijst en klik op Model “modelnaam” bewerken. 
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U kan een model ook bewerken door hierop te klikken in de modellenlijst aan de rechterkant. Klik op 
Model bewerken in het paneel dat verschijnt. 

 

3. Mappenbeheer 

Indien gewenst kan u modellen bewaren in een door u gekozen mappenstructuur. U kan de map 
waarin het model geplaatst is wijzigen via Map onder de modelnaam. 
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Verder kan u een nieuwe submap aanmaken door rechts te klikken op de map waarin u een 
nieuwe submap wilt aanmaken en Nieuwe submap te selecteren. 

 

 

Typ vervolgens onderaan het paneel de naam van de nieuwe map en klik op het opslaan-icoontje 
om de map aan te maken. 

 

U kan een mapnaam wijzigen door rechts te klikken op de map en Mapnaam wijzigen te 
selecteren. 

 

Lege mappen kan u verwijderen door rechts te klikken op deze map en Verwijderen te selecteren. 
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4. Meer weten over modellen? 

Op de online leer-meer-pagina van modellen, vindt u meer info over volgende onderwerpen: 

- Werken met velden en snelteksten in modellen 

- E-mail bestemmelingen en onderwerp definiëren in een model 

- Categorieën 

- Modelprinter 

- Modeltype 

- Modellenbeheer 

- Inhoud invoegen in actief venster 

http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-modellen.xml
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G. Tips & tricks 

Tot slot geven we u nog graag enkele handige tips & tricks mee om optimaal gebruik te maken van 
de communicatie module. 

1. Sneltoetsen 

Net zoals de functietoetsen in Baltes (bv F12 om de agenda te openen) kan u sneltoetsen 
gebruiken om nog sneller te werken met de communicatie module. Een kort overzicht van 
veelgebruikte sneltoetsen: 

+  
Volgend tabblad (wisselen 
tussen openstaande 
communicatie) 

+  Opslaan 

+  Afdrukken 

+  Ongedaan maken 

+  Herhalen 

+  Alles selecteren 

+  Selectie kopiëren 
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+  Selectie knippen 

+  Plakken 

+  Verwijderen 

+ (omhoog scrollen) 
Inzoomen 

+ (omlaag scrollen) Uitzoomen 

+  Zoeken 

 

2. Snel documenten en e-mails aanmaken 

Er zijn meerdere manieren om in de communicatie module een nieuw document of een nieuwe e-
mail aan te maken, een overzicht: 

- U kan een nieuw document of nieuwe e-mail aanmaken via de knop Nieuwe communicatie 

onder START 
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- Een 2e mogelijkheid is met een klik op een favoriet, de geschikte variant wordt direct voor u 

geladen. Meer info hierover vindt u online terug op de leer-meer-pagina over favorieten. 

 
- U kan ook klikken op een model in de modellenlijst aan de rechterkant. Selecteer een 

modelvariant in het paneel dat verschijnt en klik vervolgens op Document aanmaken of E-

mail aanmaken 

 
 

  

http://www.mijnbaltes.be/documents/home/tutorial/leer-meer-over-favorieten.xml
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- Een laatste werkwijze is door te klikken op het document- of e-mailicoontje naast het 

bijhorende model in de modellenlijst aan de rechterkant 

 

Tip: als er geen modelvariant in de taal van de patiënt of gebruiker aanwezig is, geeft u eerst aan 
welke modelvariant mag gebruikt worden. 

3. Snel e-mails beantwoorden 

Wanneer u een e-mail beantwoordt, wordt de originele e-mail automatisch op het einde van de tekst 
toegevoegd. U kan in uw antwoord gebruik maken van modellen of snelteksten zonder dat u de 
oorspronkelijke e-mail verliest:  

- Modellen: Klik het gewenste model aan in de modellenlijst aan de rechterkant en selecteer 

Inhoud invoegen in actief venster. De inhoud van het model wordt ingevoegd op de plaats 

waar u aan het typen bent, de velden worden automatisch ingevuld op basis van de 

geselecteerde patiënt, contact of behandelaar. 

- Snelteksten: dubbelklik op de sneltekst om deze in te voegen op de plaats waar u aan het 

typen bent. Ook hier worden de velden automatisch ingevuld. 

4. Werkbalk snelle toegang 

Net zoals in het hoofdvenster van Baltes kan u knoppen die u veel gebruikt toevoegen aan de 
werkbalk snelle toegang. Deze werkbalk is altijd zichtbaar. Per communicatietype (document, e-
mail, modelvariant…) en per gebruiker kan u definiëren wat hier in mag komen. 

Om een knop of een paneel toe te voegen aan de werkbalk snelle toegang klikt u rechts op deze 
knop of op de naam van het paneel en selecteert u Voeg toe aan de werkbalk Snelle toegang.  
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1. Knoppen 

a. Toevoegen 

 
b. Resultaat 

 

 
2. Panelen 

a. Toevoegen 
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b. Resultaat 

 
 

5. Drag and drop 

Om nog sneller uw documenten en e-mails te kunnen aanmaken, kan u heel eenvoudig bestanden 
en afbeeldingen slepen naar Baltes om deze in te voegen bij uw tekst of toe te voegen als bijlage. 
Dit principe heet drag and drop (slepen en loslaten). 

3 voorbeelden: 

1. Een afbeelding toevoegen in de tekst van uw e-mail 

 
2. Een afbeelding toevoegen als bijlage in een e-mail 
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3. Een Word document importeren in een Baltes document 

 

6. Lijsten in de communicatie module 

Op verschillende plaatsen in de communicatie module wordt er gebruikt gemaakt van een nieuw en 
krachtiger type lijst. Voorbeelden zijn de historiek communicatie, het selecteren van patiënten, 
contactselectie, het invoegen van een parostatus… 

Er kan heel wat gedaan worden met deze lijsten. Om u wat wegwijs te maken tussen al de 
mogelijkheden tonen we hier alvast enkele handige functionaliteiten met de historiek communicatie 
als voorbeeld. 

a) Weergave bewaren 

Als u een bepaalde weergave (kolomvolgorde, kolombreedte, filters…) wilt bewaren kan dat per 
gebruiker en per werkpost via Bewaar huidige weergave. Deze knop staat rechtsbovenaan de 
historiek communicatie. 

 

Om al uw wijzigingen aan de weergave ongedaan te maken en terug te keren naar de standaard 
weergave klikt u op Laad standaard weergave. 
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b) Zoekfunctie 

In het zoekveld linksbovenaan kan u zoeken door meerdere kolommen tegelijk.  

 

c) Sorteren 

Een klik op een kolomkop sorteert de bestanden volgens deze kolom. 
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d) Groeperen per kolom 

Sleep een kolomkop naar de balk boven de lijst om de bestanden te groeperen volgens deze 
kolom. 

 

e) Filteren per kolom 

Filters maken ook deel uit van de weergave en kan u dus bewaren per gebruiker en per werkpost. 
Klik op het trechter-icoontje bij een kolomkop en selecteer de gewenste filter. Als u “(Aangepast)” 
selecteert kan u zelf een filter definiëren. 
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f) Gebruiker weergeven in historiek 

Dit kan via de instelling Gebruiker weergeven in historiek behandelingen… onder Baltes-knop > 
Instellingen > Algemeen > Praktijk. Dit is een praktijkinstelling en is zowel van toepassing op 
historiek behandelingen als op de historiek communicatie. Op deze manier kan u bijhouden wie in 
uw praktijk welke e-mails verzonden heeft en wie welke documenten heeft aangemaakt. 

 

 

 

g) Weergave wisselen bij selectie van een persoon 

Bij selectie van een persoon (bv patiënt, contact…) kan u kiezen tussen twee weergaves: de 
standaardweergave en de detailweergave. Wisselen tussen deze weergaves kan via de knop 
rechtsboven. 

Standaardweergave: 
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Detailweergave: 

In de detailweergave kan u zoeken per kolom in de rij onder de kolomkoppen. 

 

 

7. Gewijzigde communicatie 

Om af te sluiten, nog een laatste handigheid in de nieuwe communicatie module. Naast de naam 
van de openstaande tabbladen in de communicatie module komt een asterisk (*) te staan als er 
wijzigingen zijn aangebracht die nog niet opgeslagen zijn. Zo ziet u in één oogopslag wat er 
eventueel nog opgeslagen moet worden. 
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