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2. Introductie
Datum: 20-08-2019
Versie: 4.35.0

In dit document zijn de functionele aanpassingen van versie 4.35.0. voor Analytics beschreven. Het betreft de 
volgende onderwerpen:

• Eerste versie van het Analytics Dashboard
• InEen rapporten voor de huisartsenpraktijk

Een groot deel van dit opleverdocument zal tevens worden opgenomen in de algemene handleiding van Analytics.
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3. InEen rapporten voor de huisartsenpraktijk
Naast de InEen rapporten voor de zorggroep, zijn er nu ook InEen rapporten beschikbaar voor de huisartsenpraktijk. 
Doel van deze rapporten is om de huisartsenpraktijk inzage te geven in hun eigen scores op de verschillende InEen 
indicatoren.

Verschillen met de zorggroepversie van dit rapport zijn:

• de percentages van de InEen indicatoren worden in het rapport zelf al berekend
• Praktijkpopulatie kan ingevoerd worden en meegenomen in de berekening                                              

Het rapport kunt u vinden in het rapportagescherm van Analytics onder InEen 2018 voor Huisartsenpraktijk (1).

Vul desgewenst een andere referentiedatum in dan de standaard setting 1-1-2019 (2).

Voer hier de praktijkpopulatie in (3), deze wordt doorgevoerd naar het rapport.
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4. Dashboard hoofdmenu en keuze zorgonderdeel
Het Analytics dashboard voor het HMP is een doorontwikkeling van de huidige versie van Analytics. Nieuw is dat 
gegevens uit de Patient Explorer grafisch weergegeven kunnen worden.

Het dashboard stelt een huisartsenpraktijk in staat om in één oogopslag de stand van zaken van bijvoorbeeld het 
proces diabetes in te zien. Deze indicatoren worden ter vergelijking afgezet tegen de regionale zorggroepscores. De 
indicatoren die getoond worden en de voorwaarden waaronder deze berekend worden, zijn gebaseerd op de InEen 
benchmark.

Een andere belangrijke functie is dat voor iedere indicator/grafiek, de praktijk door kan klikken naar de Patient 
Explorer. Deze casefinding functie toont vervolgens patiënten die voor de betreffende indicator mogelijk aandacht 
nodig hebben.

In dit releasedocument wordt uitgelegd hoe de verschillende onderdelen van het dashboard zijn opgebouwd, 
waaronder het Populatie dashboard, Proces dashboard en Uitkomsten dashboard en de navigatie tussen deze 
onderdelen.

Het nieuwe hoofdmenu van Analytics geeft voor een praktijk weer hoeveel patiënten per zorgonderdeel zijn 
ingeschreven in Portavita. Via dit scherm kunt u ook doorklikken naar één van de zorgonderdelen door op één van 
de staafdiagrammen of op één van de tabbladen te klikken (1), (2). Voor nu zijn de zorgonderdelen Diabetes, COPD 
en CVRM beschikbaar. Later zullen daar nog Ouderenzorg, Astma en GLI aan toegevoegd worden.

De Patient Explorer is vanuit dit scherm nog steeds rechtstreeks te benaderen (3), maar is dus ook te openen vanuit 
verschillende plekken in het dashboard. Het voormalige hoofdmenu met een overzicht van presets is beschikbaar via 
het tabblad "Presets" (4).
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5. Dashboard voor de populatiegegevens

Wanneer een zorgonderdeel wordt geopend, wordt eerst het Populatie dashboard getoond. Voor de praktijk wordt 
de groei van het aantal patiënten, die in het Portavita Health Management Platform (HMP) geregistreerd staan, 
getoond.

Een deel van deze patiënten zal niet meegenomen worden bij de berekening van de indicatoren in het dashboard. In 
de tabel onder de grafiek staat om welke patiënten het gaat. Het betreft bijvoorbeeld patiënten die in de tweede lijn 
behandeld worden, niet deelnemen aan ketenzorg of patiënten waarvan de behandeling pas recent is gestart. Klik op 
de betreffende rij om deze patiënten in Explorer te bekijken (1). Onder de streep blijft vervolgens een aantal patiënten 
over, waarmee in de rest van het dashboard indicatoren berekend worden.

Vanuit deze pagina kunt u verder naar het Proces of Uitkomsten dashboard (2) of weer terug naar het hoofdmenu 
(3).
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6. Dashboard procesindicatoren
6.1 Overzichtsscherm proces

Het Proces dashboard (1) toont voor ieder zorgonderdeel een aantal relevante indicatoren. Per indicator wordt het 
percentage patiënten getoond bij wie het onderzoek op tijd is uitgevoerd. Meestal wordt één jaar teruggekeken, in 
sommige gevallen twee of drie jaar.

De laatste stand van zaken van zowel de praktijkscore als de zorggroepscore wordt getoond. Op iedere indicator kan 
doorgeklikt worden via de grafiek (2) of de knop (3) om naar een detailscherm met meer informatie te gaan.
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6.2 Proces detailscherm

Hierboven ziet u het detailscherm van het proces Voetcontrole. Hier ziet de praktijk hoe andere praktijken scoren op 
deze indicator en hoe uw praktijk het doet ten op zichte van de andere praktijken. Uiteraard zijn de namen van de 
andere praktijken niet zichtbaar. Onder de tabel wordt in een grafiek het verloop van de score in de tijd getoond.

Met de casefinding knop (1) kunt u doorklikken om te zien welke patiënten niet voldoen aan de indicator en in dit 
geval nog een voetcontrole nodig hebben. 

Klik op de oranje pijl (2) om terug te gaan naar het overzichtsscherm proces.
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6.3 Casefinding in Explorer

De casefinding knop verwijst u naar de Patient Explorer. In dit voorbeeld zijn dat de patiënten die nog een 
voetcontrole nodig hebben (1). Iedere casefinding knop in het dashboard verwijst dus naar een relevante preset in 
Explorer. U kunt eenvoudig weer terug naar het dashboard (2) of u kunt de preset naar wens aanpassen door de 
Table Setup open te klappen (3).
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7. Dashboard uitkomstindicatoren
7.1 Overzichtsscherm uitkomsten

Het Uitkomsten overzichtsscherm (1) toont veelal gemiddelde waarden van enkele belangrijke indicatoren zoals 
LDL, HbA1c, Albumine/Kreatinine ratio, etc. Het praktijkgemiddelde wordt afgezet tegen het zorggroepgemiddelde.

Ook hier kan men weer doorklikken naar het detailscherm van de indicator door op de grafiek (2) of de knop (3) te 
klikken.
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7.2 Detailscherm uitkomsten

In het detailscherm van de uitkomsten wordt de verdeling van labuitslagen getoond over de populatie. Deze verdeling 
wordt vervolgens ook weergegeven voor verschillende populatiegroepen die bijvoorbeeld wel of geen medicatie 
gebruiken.

In dit voorbeeld wordt de verdeling van LDL uitslagen getoond voor alle patiënten, patiënten die wel medicatie 
gebruiken en patiënten die geen medicatie gebruiken.

Ook voor deze grafieken is een casefinding knop beschikbaar (1). Klikken op de grafiek mag ook. Als u met de muis 
over de casefinding knop gaat krijgt u te zien welke patiënten getoond gaan worden in de Patient Explorer. In dit 
voorbeeld zal gezocht worden naar patiënten:

• met een LDL > 4.9 (linker grafiek)
• met een LDL > 4.9 met medicatie (middelste grafiek)
• met een LDL > 4.9 zonder medicatie (rechter grafiek)
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7.3 Casefinding in Explorer

In de Patient Explorer ziet u vervolgens de patiënten die voldoen aan de criteria. In dit geval zijn er drie 
diabetespatiënten bekend met een LDL > 4.9 zonder gebruik van lipidenverlagende middelen.

U kunt weer terug naar de grafieken via de knop "Back to Dashboard" (1).

Door "Table Setup" aan te klikken ziet u de definitie van de zoekopdracht om desgewenst nog zelf aan te passen (2). 
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8. Overzicht en specificaties beschikbare grafieken
Het volgende overzicht toont per dashboard welke indicatoren beschikbaar zijn en wat de achterliggende 
specificaties zijn. Tevens is aangegeven welke casefinding functie achter een grafiek zit, indien van toepassing.

Diabetes Populatie

Grafiek Specificaties Casefinding

Verloop aantal patiënten in Portavita Actieve of tweedelijnsbehandeling in Portavita. In 
het populatie dashboard worden in de tabel onder 
deze grafiek de patiënten verder uitgesplitst.

geen

Diabetes Proces

Voor alle indicatoren geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg diabetes JA
• Hoofdbehandelaar huisarts

Grafiek Specificaties Casefinding

Voetcontroles jaarlijks Percentage patiënten waarbij de 
voetcontrole binnen de afgelopen 12 
maanden heeft plaatsgevonden.

patiënten met een voetcontrole > 12 
maanden geleden of nooit

eGFR jaarlijks Percentage patiënten waarbij de eGFR 
binnen de afgelopen 12 maanden heeft 
plaatsgevonden.
MDRD of CKD-epi wordt geaccepteerd.

patiënten met eGFR > 12 maanden 
geleden of nooit

Albumine/Kreat ratio jaarlijks Percentage patiënten waarbij de alb/kreat 
ratio binnen de afgelopen 12 maanden 
heeft plaatsgevonden.
Ook textuele uitslagen alb/kreat.

patiënten met alb/kreat ratio > 12 
maanden geleden of nooit

HbA1c jaarlijks Percentage patiënten waarbij de HbA1c 
binnen de afgelopen 12 maanden heeft 
plaatsgevonden.

patiënten met HbA1c > 12 maanden 
geleden of nooit

Rookstatus Percentage patiënten waarbij de 
rookstatus op tijd is geactualiseerd.
Rookstatus Ja of Voorheen jaarlijks, 
Rookstatus Nooit ooit vastgelegd.

patiënten waarbij de rookstatus niet 
op tijd is geactualiseerd
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Grafiek Specificaties Casefinding

Fundusscreening 3-jaarlijks Percentage patiënten waarbij de 
fundusscreening binnen de afgelopen 36 
maanden heeft plaatsgevonden.
Fundusscreening (2006), oogartscontrole 
en nieuwe fundusscreening (2017) worden 
geaccepteerd.

patiënten met een fundusscreening > 
36 maanden geleden of nooit

Laatste contactmoment 
jaarlijks

Percentage patiënten waarbij het laatste 
contactmoment binnen de afgelopen 12 
maanden heeft plaatsgevonden.
Betreft Jaarcontrole diabetes, risico-
inventarisatie, kleine controle en 
tussentijdse controle.

patiënten zonder contactmoment in 
de afgelopen 12 maanden

Diabetes Uitkomsten

Voor alle uitkomsten geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg diabetes JA
• Hoofdbehandelaar huisarts

Grafiek Specificaties Casefinding

LDL gemiddeld Gemiddelde LDL in de praktijk. geen

Verdeling LDL waarden Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
LDL ooit gemeten

patiënten met een LDL waarde > 4,9

Verdeling LDL waarden van patiënten 
met lipidenverlagende middelen

Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
Statines Ja of Overige 
lipidenverlagende middelen Ja

patiënten met een LDL waarde > 4,9 en 
gebruik statines of overige 
lipidenverlagende middelen

Verdeling LDL waarden van patiënten 
zonder lipidenverlagende middelen

Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
Statines Nee en Overige 
lipidenverlagende middelen Nee

patiënten met een LDL waarde > 4,9 
zonder gebruik statines of overige 
lipidenverlagende middelen

HbA1c gemiddeld Gemiddelde HbA1c in de praktijk. geen

Verdeling HbA1c waarden Verdeling van HbA1c waarden in de 
praktijk.
HbA1c <= 12 maanden

patiënten met een HbA1c waarde > 64
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Grafiek Specificaties Casefinding

Verdeling HbA1c waarden per type 
diabetesmedicatie (4 grafieken)

Verdeling van HbA1c waarden in de 
praktijk.
Type diabetesmedicatie Geen, 
Oraal, Oraal+Insuline, Insuline

patiënten met een HbA1c waarde > 64 
en type diabetesmedicatie:

▪ Geen
▪ Oraal
▪ Oraal+insuline
▪ Insuline

Albumine/Kreat ratio gemiddeld Gemiddelde alb/kreat ratio in de 
praktijk.

geen

Verdeling albumine/kreat waarden Verdeling van alb/kreat waarden in 
de praktijk.
Alb/kreat ratio < 12 maanden

patiënten met een alb/kreat waarde >= 3

Verdeling albumine/kreat waarden 
van patiënten met gebruik RAS-
remmers

Verdeling van alb/kreat waarden in 
de praktijk.
Middelen aangrijpend op renine-
angio systeem = Ja

patiënten met een alb/kreat waarde >= 3 
en gebruik Middelen aangrijpend op 
renine-angio systeem 

Verdeling albumine/kreat waarden 
van patiënten zonder gebruik RAS-
remmers

Verdeling van alb/kreat waarden in 
de praktijk.
Middelen aangrijpend op renine-
angio systeem = Nee

patiënten met een alb/kreat waarde >= 3 
zonder gebruik Middelen aangrijpend op 
renine-angio systeem 

Systolische bloeddruk gemiddeld Gemiddelde systolische bloeddruk 
in de praktijk.

geen

COPD Populatie

Grafiek Specificaties Casefinding

Verloop aantal patiënten in Portavita Actieve of tweedelijnsbehandeling in Portavita en 
Diagnose COP. In het populatie dashboard worden in 
de tabel onder deze grafiek de patiënten verder 
uitgesplitst.

geen

COPD Proces

Voor alle indicatoren geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg COPD JA
• Hoofdbehandelaar huisarts
• Diagnose COPD
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Grafiek Specificaties Casefinding

MRC/CCQ jaarlijks Percentage patiënten waarbij de MRC OF 
CCQ binnen de afgelopen 12 maanden 
heeft plaatsgevonden.

patiënten met MRC/CCQ > 12 maanden 
geleden of nooit

Rookstatus Percentage patiënten waarbij de 
rookstatus op tijd is geactualiseerd.
Rookstatus Ja of Voorheen jaarlijks, 
Rookstatus Nooit ooit vastgelegd.

patiënten waarbij de rookstatus niet op 
tijd is geactualiseerd

Longfunctie Percentage patiënten waarbij de 
spirometrie binnen de afgelopen 36 
maanden heeft plaatsgevonden.

Betreft spirometrieonderzoek in PV, 
ongeacht inhoud.

patiënten met spirometrie 36 maanden 
geleden of nooit

Ziektelast Percentage patiënten waarbij de 
ziektelast is vastgesteld

patiënten zonder vastgestelde ziektelast 
ooit

Controle inhalatietechniek Percentage patiënten met 
inhalatiemedicatie waarbij de 
inhalatietechniek is gecontroleerd
De noemer is het aantal patiënten met 
medicatie.

patiënten met medicatie waarbij de 
inhalatietechniek > 12 maanden is 
gecontroleerd of helemaal nooit is 
gecontroleerd.

Laatste contactmoment 
jaarlijks

Percentage patiënten waarbij het laatste 
contactmoment binnen de afgelopen 12 
maanden heeft plaatsgevonden.
Betreft Intake, vervolgconsult, MRC/CCQ, 
ACQ, spirometrie

patiënten zonder contactmoment in de 
afgelopen 12 maanden

COPD Uitkomsten

Voor alle uitkomsten geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg COPD JA
• Hoofdbehandelaar huisarts
• Diagnose COPD

Grafiek Specificaties Casefinding

Percentage Rokers Percentage patiënten dat rookt van 
patiënten waarbij rookstatus is vastgelegd

geen
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Grafiek Specificaties Casefinding

Verdeling Rokers met en zonder 
SMR advies

Verdeling rokers met en zonder SMR 
advies.

Met SMR advies houdt in een SMR advies 
Ja binnen de afgelopen 12 maanden.

Zonder SMR advies houdt in een SMR 
advies Nee of nooit ingevuld of een SMR 
Ja langer dan 12 maanden geleden.

patiënten die roken zonder SMR advies 
of SMR advies > 12 maanden geleden

BMI gemiddeld Gemiddelde BMI in de praktijk geen

Verdeling BMI waarden Verdeling BMI waarden in de praktijk

BMI ooit gemeten

patiënten met een BMI waarde < 21

Gemiddelde CCQ Gemiddelde CCQ in de praktijk geen

Verdeling CCQ waarden Verdeling CCQ waarden in de praktijk

CCQ ooit gemeten

patiënten met een CCQ > 2

CVRM Populatie

Grafiek Specificaties Casefinding

Verloop aantal patiënten in Portavita Actieve of tweedelijnsbehandeling in Portavita. In 
het populatie dashboard worden in de tabel onder 
deze grafiek de patiënten verder uitgesplitst.

geen

CVRM Proces

Voor alle indicatoren geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg CVRM JA
• Hoofdbehandelaar huisarts

Grafiek Specificaties Casefinding

LDL 5 jaarlijks Percentage patiënten waarbij de LDL 
binnen de afgelopen 5 jaar heeft 
plaatsgevonden.

Betreft LDL, LDL direct en tekstuele 
metingen

patiënten met een LDL > 5 jaar 
geleden of nooit



Opleverdocument 4.35.0 Analytics augustus 2019 
Dit document bevat informatie die uitsluitend binnen uw organisatie gebruikt mag worden.

19

Grafiek Specificaties Casefinding

Rookstatus Percentage patiënten waarbij de 
rookstatus op tijd is geactualiseerd.
Rookstatus Ja of Voorheen jaarlijks, 
Rookstatus Nooit ooit vastgelegd.

patiënten waarbij de rookstatus niet 
op tijd is geactualiseerd

eGFR 5 jaarlijks Percentage patiënten waarbij de eGFR 
binnen de afgelopen 5 jaar heeft 
plaatsgevonden.
MDRD of CKD-epi wordt geaccepteerd.

patiënten met eGFR > 5 jaar geleden of 
nooit

NNGB Percentage patiënten waarbij de NNGB 
binnen de afgelopen 12 maanden heeft 
plaatsgevonden

patiënten met een NNGB > 12 
maanden geleden of nooit

Systolische Bloeddruk Percentage patiënten waarbij de 
systolische bloeddruk binnen de afgelopen 
12 maanden heeft plaatsgevonden.

Praktijkmeting en thuismeting worden 
geaccepteerd.

patiënten met een bloeddruk > 12 
maanden geleden of nooit

Laatste contactmoment 
jaarlijks

Percentage patiënten waarbij het laatste 
contactmoment binnen de afgelopen 12 
maanden heeft plaatsgevonden.
Betreft Jaarcontrole en tussentijdse 
controle

patiënten zonder contactmoment in 
de afgelopen 12 maanden

CVRM Uitkomsten

Voor alle uitkomsten geldt:

• > 1 jaar in behandeling
• Deelname ketenzorg CVRM JA
• Hoofdbehandelaar huisarts

Grafiek Specificaties Casefinding

LDL gemiddeld Gemiddelde LDL in de praktijk. geen

Verdeling LDL waarden Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
LDL ooit gemeten

patiënten met een LDL waarde > 4,9
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Grafiek Specificaties Casefinding

Verdeling LDL waarden van 
patiënten met lipidenverlagende 
middelen

Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
Statines Ja of Overige 
lipidenverlagende middelen Ja

patiënten met een LDL waarde > 4,9 en 
gebruik statines of overige 
lipidenverlagende middelen

Verdeling LDL waarden van 
patiënten zonder lipidenverlagende 
middelen

Verdeling van LDL waarden in de 
praktijk.
Statines Nee en Overige 
lipidenverlagende middelen Nee

patiënten met een LDL waarde > 4,9 
zonder gebruik statines of overige 
lipidenverlagende middelen

Percentage Rokers Percentage patiënten dat rookt van 
patiënten waarbij rookstatus is 
vastgelegd

geen

Verdeling Rokers met en zonder 
SMR advies

Verdeling rokers met en zonder SMR 
advies.

Met SMR advies houdt in een SMR 
advies Ja binnen de afgelopen 12 
maanden.

Zonder SMR advies houdt in een SMR 
advies Nee of nooit ingevuld of een 
SMR Ja langer dan 12 maanden 
geleden.

patiënten die roken zonder SMR advies 
of SMR advies > 12 maanden geleden

Albumine/Kreat ratio gemiddeld Gemiddelde alb/kreat ratio in de 
praktijk.

geen

Verdeling albumine/kreat waarden Verdeling van alb/kreat waarden in de 
praktijk.
Alb/kreat ratio < 12 maanden

patiënten met een alb/kreat waarde >= 
3

Verdeling albumine/kreat waarden 
van patiënten met gebruik RAS-
remmers

Verdeling van alb/kreat waarden in de 
praktijk.
Middelen aangrijpend op renine-angio 
systeem = Ja

patiënten met een alb/kreat waarde >= 
3 en gebruik Middelen aangrijpend op 
renine-angio systeem 

Verdeling albumine/kreat waarden 
van patiënten zonder gebruik RAS-
remmers

Verdeling van alb/kreat waarden in de 
praktijk.
Middelen aangrijpend op renine-angio 
systeem = Nee

patiënten met een alb/kreat waarde >= 
3 zonder gebruik Middelen aangrijpend 
op renine-angio systeem 
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9. Toekomstige Functionaliteit
Nieuwe dashboards zullen nog toegevoegd worden voor:

• Ouderenzorg
• Astma
• GLI

Graag vernemen wij van zorggroepen/kaderhuisartsen welke aanvullende uitkomstindicatoren nuttig zijn om grafisch 
weer te geven en casefinding op toe te passen. Voorwaarde is wel dat de gegevens al uit Explorer gehaald kunnen 
worden.


