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Wat is de HIS Explorer?
Met de HIS Explorer kunnen praktijken bevragingen doen op de hele populat ie uit  het HIS. Dit  is dus een
veel grotere groep patiënten dan alleen de ketenpatiënten uit  Portavita. De werking van de HIS
Explorer is gelijk aan die van de bestaande Patient Explorer in Portavita Analyt ics. Er zijn nu echter veel
meer patiënten en data beschikbaar om zoekopdrachten op uit  te voeren.

Vanaf nu kunt u informatie zoals episoden/problemen en medicatiegebruik combineren met
labuitslagen of ander soort metingen. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar patiënten met een episode
dementie en een bepaald soort medicatiegebruik? Of wellicht met een MMSE score lager dan 15? Met
de HIS Explorer kunt u deze zoekopdrachten eenvoudig uitvoeren.

De HIS Explorer werkt als een aanvullend programma op het HIS. Dit  betekent dat de patiënten
uitsluitend gepersonaliseerd toegankelijk zijn voor de eigen huisartsenpraktijk. De zorggroep kan in de
HIS Explorer zogenaamde presets klaarzetten. Dat zijn kant en klare zoekopdrachten die de praktijk
alleen hoeft aan te klikken om de resultaten in te zien. De zorggroep werkt uitsluitend met een
geanonimiseerde versie van de HIS Explorer.

In dit  releasedocument worden enkele voorbeelden gegeven wat er zoal mogelijk is. De
basisfunctionaliteit  is echter gelijk aan de huidige Patient Explorer in Analyt ics.

! Op dit  moment is het alleen nog mogelijk om HIS data vanuit  Medicom te tonen. Portavita is in
overleg met de andere HIS-leveranciers om de HIS explorer ook voor de andere HIS-systemen
beschikbaar te stellen.
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Toegang activeren
Zodra de HIS Explorer is geactiveerd, verschijnt er een nieuwe link in het hoofdmenu, onder het kopje
Portavita Analyt ics, genaamd HIS Explorer (beta).

HIS Explorer activeren

1. Door zorggroep en Portavita Support

Toegang tot de HIS Explorer wordt bepaald door twee instellingen, vergelijkbaar met de toegang tot
Analyt ics:

1. Activatie HIS Explorer voor een praktijk door Portavita Support
2. Toewijzen van rollen/rechten HIS Explorer aan praktijkmedewerkers door de zorggroep

Wanneer een praktijk dus toegang mag krijgen tot de HIS Explorer, dient de zorggroep een verzoek in
bij Portavita Support om de praktijk hiervoor te act iveren.
Vervolgens act iveert de zorggroep de act iviteit  Portavita HIS Explorer bij de act iviteiten per rol,
zoals hieronder weergegeven. U kunt deze bijvoorbeeld toewijzen aan de rollen Huisarts en/of POH.

Een andere belangrijke instelling om op te letten is Persoonsgegevens in rapporten. Deze
activiteit  staat iets boven die van de HIS Explorer, zoals hieronder weergegeven.
Wanneer deze act iviteit  is aangevinkt voor een rol, mag een persoon met deze rol de gegevens in HIS
Explorer gepersonaliseerd zien.

Let op: de activiteit "persoonsgegevens in rapporten" staat standaard alleen aan
voor de rollen Huisarts en POH. Controleer dus goed welke personen deze rollen
hebben.

2. Door huisartsenpraktijk

Voordat de HIS Explorer gebruikt kan worden, zal de praktijk eerst toestemming moeten geven aan
Pharmapartners (Medicom) om de HIS gegevens beschikbaar te stellen voor gebruik in de HIS Explorer.

Het formulier dat u hiervoor nodig hebt, is op te vragen bij Portavita Support (support@portavita.eu).
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Update van data uit het HIS
HIS gegevens worden maandelijks vanuit  Medicom naar Portavita bijgewerkt. Hiervoor hoeft de praktijk
zelf niets te doen. De volgende gegevens worden vanuit  Medicom beschikbaar gesteld:

persoonsgegevens patiënten
medicatie voorschriften
episodes
bepalingen
arts- en praktijkgegevens
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Gebruik van filters en kolommen
Het instellen van filters en kolommen werkt hetzelfde als bij de Patient Explorer in Portavita Analyt ics.
In de HIS Explorer zijn echter meer filters beschikbaar om in de gehele populat ie van het HIS te
zoeken.

Wanneer u de HIS Explorer opent vanuit  Portavita, start  u met de gehele patiëntenlijst  uit  het HIS,
zoals hieronder weergegeven. In het onderstaande voorbeeld is nog geen enkele filter ingesteld, dus
worden alle act ieve patiënten getoond:

Vervolgens stellen we via "Add a filter" bijvoorbeeld een filter in voor de episodes. Hier zoeken we
naar patiënten met een episode Ouderenzorg of Algehele achteruitgang. U kunt deze toevoegen door
op het plusje te drukken. In dit  filter mag u zowel de icpc code invullen, als de naam van de episode.
We houden nu 20 patiënten over:
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Van deze 20 patiënten kunnen we eventueel de getoonde kolommen aanpassen (Add column).
Sommige kolommen zijn standaard alt ijd ingesteld, zoals de naam van de patiënt en de
geboortedatum. Het Hb en de MMSE score worden erbij gezet en de medicatiekolom is in dit
voorbeeld verwijderd:

Op deze wijze zoekt u met de filters dus de gewenste patiëntengroep. Met de kolommen toont u
vervolgens de waarden die u op dat moment van die patiënten wilt  zien.

filters = welke patienten wilt  u tonen

kolommen = welke data wilt  u van deze patienten tonen
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Gebruik van exclusiefilters
Voor episodes en medicatie zijn filters gemaakt waarmee patiënten gezocht kunnen worden die een
bepaalde episode NIET hebben of een bepaald soort medicatie NIET gebruiken.

Als voorbeeld zoeken we naar patiënten die geen diclofenac gebruiken. Let op: we gebruiken hier dus
het Medicatie Exclusie filter:

In het volgende voorbeeld zoeken we naar patiënten die GEEN episode Nierfunctiestoornis hebben,
maar wel een CKD-epi lager dan 40:
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Groepen weergeven (gemiddelden en
percentages)
Met de HIS Explorer kan ook informatie getoond worden zoals gemiddelden en percentages die
betrekking heeft op een groep patiënten.

Kies met behulp van de filters eerst de gewenste groep patiënten. In onderstaand voorbeeld zijn dat
patiënten met een episode Nierfunctiestoornis (69 patiënten).

Wanneer u op Group klikt , kunt u voor deze groep patiënten gemiddelden of percentages opstellen.
In het voorbeeld wordt van deze 69 mensen het gemiddelde CKD-epi weergegeven, evenals het
percentage patiënten met een albumine/kreat rat io van meer dan 5.
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Gebruik van presets
Presets opslaan voor de regio

Zoekopdrachten en overzichten kunnen door een systeembeheerder van de zorggroep opgeslagen
worden als een preset en beschikbaar worden gesteld voor de hele regio. De huisartsenpraktijk hoeft
dan niet meer elke keer de juiste filters en kolommen in te stellen, maar klikt  slechts de preset aan
om de juiste patiënten uit  het HIS te zoeken.

De zorggroep heeft een eigen preset omgeving, waarin desgewenst submappen in aangemaakt
kunnen worden. Klik in het preset menu met de rechter muisknop op de Zorggroep map, om
daaronder een submap aan te maken:

Portavita standaard presets

Portavita heeft ook een aantal standaard presets beschikbaar gesteld. Deze zijn bedoeld om een
aantal mogelijkheden aan te geven van de HIS Explorer.

Prescriptie NHG: deze presets zoeken op bepaalde combinaties van medicatiegebruik uit  het
HIS
Nierfunctie categorieën: zoeken op patiënten met verschillende categorieën van
nierfunctiestoornis, gemeten met de eGFR en de alb/kreat rat io
Casefinding nieuwe ketenzorgprogramma's: dit  zijn voorbeelden hoe praktijken patiënten
kunnen opzoeken in het HIS voor een samenwerkingsverband
Kwaliteitsmanagement LDL: gemiddelden, percentages en casefinding met de LDL als
hoofdmeting
Patiëntenlijsten: een aantal standaard patiëntenlijsten uit  het HIS
InEen voorbeeldvragen: enkele voorbeeldvragen van InEen. Volledige InEen rapporten gebaseerd
op HIS data zullen nog volgen
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