Bijlage

Zorgtraject : stappen voor de gegevensoverdracht
U maakt de gegevens over :
1. ofwel via automatische extractie uit uw elektronisch medisch dossier (EMD)
2. ofwel via manuele ingave in de webtoepassing ‘healthdata for primary care’ (HD4PrC) via
https://hd4prc.healthdata.be
Automatische extractie uit uw EMD: zie https://zorgtrajecten.healthdata.be voor instructies.
Manuele ingave in de webtoepassing HD4PrC, https://hd4prc.healthdata.be
U voert gegevens in voor patiënten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart en waarvan het
zorgtraject actief is (geen einddatum gekend) op 1 oktober 2017.
1. Identificeer u met uw elektronische identiteitskaart (e-ID) en pincode en volg de procedure
2. Selecteer het zorgtraject waarvoor u wenst te registreren:
o Zorgtraject diabetes type 2 (CT_DM2)
o Zorgtraject chronische nierinsufficiëntie (CT_CKD)

3. Klik op ‘nieuwe registratie’ bovenaan rechts om een registratieformulier te openen.
4. Voer het INSZ-nummer (rijksregisternummer) van de patiënt in
De geboortedatum en het geslacht van de patiënt worden automatisch ingevuld
Voer (facultatief) de naam en voornaam van de patiënt in
De naam en voornaam worden niet verstuurd en dienen enkel voor uzelf om uw patiënten terug te vinden

5. Voer uw RIZIV-nummer in
6. Geef de begindatum van het zorgtraject op (uiterlijk 30.09.2016)
Er zijn een aantal validatieregels ingebouwd, die aanleiding kunnen geven tot een waarschuwing, bijvoorbeeld indien een
ingevulde datum in de toekomst ligt. Een overzicht hiervan wordt weergegeven rechts in uw scherm

7. Voer voor de volgende klinische en biologische gegevens minstens één meetwaarde en meetdatum per jaar in
Klinische gegevens diabetes type 2
Lengte

Gewicht
Systolische bloeddruk
Diastolische bloeddruk
Biologische gegevens diabetes type 2
HbA1c
LDL-cholesterol

Klinische gegevens chronische nierinsufficiëntie
Diabetes
o ja
o neen
Systolische bloeddruk
Diastolische bloeddruk
Biologische gegevens chronische nierinsufficiëntie
Hemoglobine
Creatinine
eGFR

Klik op ‘toevoegen’ om een nieuwe meetwaarde en meetdatum in te voeren
Voer minstens één meetwaarde en meetdatum per jaar in en ga terug tot één jaar vóór het begin van het
zorgtraject van de patiënt.
8. Stuur de gegevens van de betrokken patiënt door bovenaan rechts op ‘Verstuur’ te klikken
9. Bevestig in de pop-up die hierop volgt. De registratie voor deze patiënt is afgelopen
10. U ziet een overzichtsscherm met de verschillende registraties die u reeds aanmaakte. Via de ’status’-kolom
kan u zien welke registraties u nog moet doorsturen (‘open’) en welke reeds verstuurd zijn.
U kunt (facultatief)
o De registratie afdrukken, door het formulier opnieuw te openen en op het print-icoontje te klikken
o De registratie heropenen, indien u correcties wil doorvoeren.
11. Klik op ‘nieuwe registratie’ bovenaan rechts om een registratieformulier te openen en voer de gegevens voor
uw andere patiënt(en) met een zorgtraject in
Belangrijk: Stuur de gegevens door uiterlijk op 31/12/2017.
Meer info via https://zorgtrajecten.healthdata.be

