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UZI-pas beheer

Via Stamgegevens > UZI-pas beheer kunt u passen koppelen en ontkoppelen.

Voor het koppelen laat u de gebruiker eerst inloggen met Gebruikersnaam en wachtwoord en gaat u
vervolgens naar onderstaand scherm. U plaatst de pas en laat de gebruiker de pincode intype, waarna u
op [Koppel] klikt. Hierna kun u de pas mandateren.
Voor het ontkoppelen selecteert u in het scherm de gebruiker die u wilt ontkoppelen en klikt u op
[Ontkoppel]. Eventuele mandateringen voor de gebruiker worden ook verwijderd
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Mandatering

Via Stamgegevens > Mandatering kunt u gebruikers mandateren voor het LSP. Ook kunt u in dit scherm
de mandatering voor een gebruiker verwijderen.
Het mandateren kan per gebruiker gebeuren, maar ook voor een groep gebruikers.

Per gebruiker instellen gebeurd door de gebruiker op te zoeken en start- en stopdatum in te voeren en
op [Toevoegen] te klikken.

Voor het groepsgewijs toevoegen klik u in het linkermenu op [Toevoegen]. In het scherm Bulk
toevoegen selecteert u de gebruikers die u wilt mandateren en vult u de juiste start en stopdatum in,
waarna u op [Toevoegen] klikt. Let op: mandaat is standaard een jaar geldig.
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Aan- en afmelden van patiënten (bulk)

Via Systeembeheer > LSP aan-/afmelden kunt u groepsgewijs patiënten aan- en afmelden. Voor de
patiënt moet een OptIn vastegeld zijn en hij/zij moet een BSN hebben uit een betrouwbare bron (SBV-Z
/ andere gebruiker).

LSP behandelrelatie

Via systeembeheer > LSP behandelrelatie kunt u voor groepen patiënten de behandelrelatie
vastleggen. De behandelrelatie is nodig om gegevens van de patiënt te kunnen opvragen via het LSP.
Zonder behandelrelatie kunt u geen gegevens opvragen. U kunt wel gegevens opvragen als de behandel
relatie aanwezig is maar de OptIn nog niet vastgelegd is. Geef bij het vastelggen een Geldig t/m datum
op die in de toekomst ligt. (bijvoorbeeld 31-1-2035)
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LSP Logging

Via Systeembeheer > LSP Logging kunt u zien wat er gebeurd is bij een patiënt met betrekking tot het
LSP. Nieuw in versie 1.11 is dat ook de apotheek bij naam wordt genoemd en niet alleen het URAnummer

LSP-info receptregel

Als u dubbelklikt op een receptregel in de historie van de patiënt kunt u de bron zien van de receptregel
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Aanmelden van patiënt op het LSP

Tijdens de recept verwerking kunt u zien of een patiënt is aangemeld voor het LSP.
1. Patiënt heeft nog geen behandelrelatie en heeft geen OptIn gegeven

2. Patient heeft een behandelrelatie maar geen OptIn gegeven
3. Patient heeft een behandelrelatie en OptIn
4. Patiënt heeft een behandelrelatie maar een negatieve OptIn

Als de knop [
] actief is kunt u daadwerkelijk het LSP bevragen. Als deze knop niet actief is
en de patiënt heeft wel een behandelrelatie, dan is het BSN-nummer niet afkomstig uit een
betrouwbare bron.
Door middel van het knopje [

] naast Beh.rel:J/OptIn:J kunt u naar het LSP-info/Opt-In scherm

Opt-In

Hierin legt u vast hoe u de vraag met betrekking tot het LSP heeft gesteld en hoe u het antwoord heeft
gekregen. Daarbij is het belangrijk dat de juiste voorwaarden worden geslecteerd.
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Behandelrelatie

Onderin het scherm kun je de behandelrelatie vastleggen. Geef daarbij de juiste periode op waarvoor
de behandlerelatie geldt.

LSP-status

De LSP status zal uiteindelijk op OK komen te staan. Beahndelrelatie is vastegelgd, Opt-In is akkoord en
BSN van betrouwbare bron.

Detailinfo

In de detailinfo kunt u zien wat er is ingesteld bij de patiënt

Afdrukken LSP dossier

Onderin het scherm Detailinfo kunt u afdrukkken wat er van de patiënt zichtbaar is op het LSP.
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Abonnementen

U kunt vanuit het scherm LSP-informatie / Opt-In naar de abonnementen bij de patiënt gaan. Als u een
abonnement vastlegt bij de patiënt, dan krijgt u, zodra er iets wijzigt bij de patiënt op het LSP, een
signaal. Dit kunt u via de Signaalbuffer (Patiënten > LSP Signaalbuffer) verwerken. Als u dit niet doet
vanuit de signaalbuffer, dan krijgt u een melding zodra u de patiënt oproept in het receptuurscherm.
Zijn er geen signalen aanwezig voor de patiënt dan zal bij de patiënt het LSP niet bevraagd worden,
omdat er geen veranderingen zijn.

U selecteert het abonnement dat u wilt vastleggen en voegt dit toe. Dit werkt alleen als u bent ingelgod
met de UZI-pas.

LSP-signaalbuffer

Als er bij het oproepen van een patiënt een abonnenmentssignaal aanwezig is dan wordt automatisch
de LSP-signaalbuffer geopend bij de patiënt
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In de signaalbuffer ziet u de meldingen van de medicamenten staan. Dit zijn de meldingen die u zou
krijgen als u het middel zou verstrekken’

LSP Rapportage

Via Rapportage > LSP kunt u rapportages printen met betrekking tot het LSP
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Overzicht van niet aangemelde vaste patiënten

U kunt binnen CGM een overzicht maken van uw vaste patiënten die in het afgelopen jaar één of
meerdere verstrekkingen hebben gehad, maar die nog geen Opt-In hebben vastgeld.
Dit gebeurd in een tweetal stappen.

Stap 1: Maak een oproep van alle vaste patiënten die nog geen Opt-In hebben
Kies Patiënten – Oproepen

Klik op [Nieuw] om een nieuwe oproep aan te maken
Selecteer de selectie patiënt en klik op [Selectie]

Kies Soort sel.: OptIn en bij diversen voor: Niet gevraagd en klik op [Toevoegen]

Kies Soort sel.: OptIn en bij diversen voor: Geen antwoord en klik op [Toevoegen]
Kies Soort sel.: Categorie en bij diversen voor: Vaste patiënt
Sluit het scherm

Vul een omschrijving in voor de oproep en klik op[Groepeer]

Selecteerde de bovenste condities uit de oproep en klik op [Maak groep]

Binnen de groep is er sprake van een OF relatie en naar een andere groep een EN relatie.
Sluit het scherm en klik op [Opslaan]

Klik vervolgens op [Uitvoeren] en nogmaals op [Uitvoeren].

U krijgt nu een overzicht van alle vaste patiënten die nog geen Optin hebben.
Deze oproep gaat u vervolgens gebruiken in de rapportgenerator
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Stap 2: Maken van een rapportage van patiënten die de afgelopen periode één of meerdere
verstrekkingen hebben gehad.
Kies Rapportage > Rapportgenerator
Maak een nieuw rapport aan.

Selecteer de gegevensgroep RECEPTAPO

Voeg de velden Patientnr en Aanschrijfnaam, gebdat en ZZ_AantRgls toe aan de kolom afdrukken

Kies als conditie datumrecept en vul een datum in en selecteer de optie Vragen? klik op [Toevoegen]

Kies als conditei IN_OprPatnr en kies bij selectie In. Vervolgens kunt u de oproep selecteren die u wilt
gebruiken en klik op [Toevoegen]

Print het rapport naar txt-bestand of naar Excel
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