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MicroHIS
Werken	met	de	
 statistiekmodule

Met de statistiekmodule van 
MicroHIS kan het aantal perso-
nen dat een voorschrift voor een 
protonpompremmer heeft gekre-
gen in een bepaald tijdvak worden 
uitgespoeld. Het is niet alleen 
mogelijk de aantallen te verkrijgen, 
maar ook een overzicht van de 
individuele patiënten bij wie het 
geneesmiddel is voorgeschreven. 
De selectie vindt plaats onder de 
categorie vaste patiënten.
Om te beginnen moet u de ATC-
code van de protonpompremmers 
opzoeken. Dat kan met behulp van 
het Farmacotherapeutisch kom-
pas, maar u kunt de ATC-code ook 
vinden achter het geneesmiddel in 
het scherm MDI-N-03 Selecteer me-
dicatie, dat verschijnt als u bijvoor-
beeld omeprazol hebt geselecteerd 
om voor te schrijven (zie fi guur 1).
De ATC-codes zijn als volgt:
• omeprazol: A02BC01

• pantoprazol: A02BC02
• lansoprazol: A02BC03
• rabeprazol: A02BC04
• esomeprazol: A02BC05

Al deze prazolen vindt u onder de 
ATC-code A02BC. Het combina-
tiepreparaat met als bestanddelen 
amoxicilline, claritromycine en 
pantoprazol heeft de ATC-code 
A02BD04.
Via het Hoofdmenu en Manage-
ment Informatie, opent u in Snelle 
toegang de statistiekmodule. 
Klik daar eerst op de knop Wis 
selectiecriteria om een eventuele 
bestaande oude selectie te wis-
sen. Klik nu in het vak Rubrieken 
linksboven op de regel ‘Categorie’ 
(zie fi guur 2). Rechtsboven ziet 
u in het vak  Velden in blauw de 
regel ‘Categorie’ staan. Zorg ervoor 
dat de cursor in het vak Waarde 
knippert. Druk nu op functietoets 

F1. De tabel van de verschillende 
categorieën patiënten verschijnt. 
Dubbelklik op ‘vaste patiënt’. In 
het vak Waarde staat nu ‘01’. Let 
erop dat onder het vak Velden als 
keuzecriterium ‘==(is gelijk aan)’ 
is geselecteerd. Klik op de knop 
Toevoegen. In het centrale vak 
Selectie-criteria bovenin ziet u nu 
‘01’ staan. Vervolgens kiest u in het 
vak Rubrieken voor ‘Medicatie’. U 
ziet nu rechtsboven in het vak Vel-
den de bovenste regel ’Prescriptie-
code’ in blauw. Selecteer de regel 
‘ATC-code’ door er met de linker 
muisknop op te klikken (zie fi guur 
3). Vul in het invulvak bij Waarde 
de ATC-code in. Bij omeprazol is 
dat dus A02BC01. Klik op de knop 
Toevoegen.
In het middelste deel van het 
scherm vult u links bij Rubriekspe-
riode respectievelijk 01-01-2014 en 
31-12-2014 in. Centraal vult u bij 

Figuur 1. De ATC-code achter het geneesmiddel
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Leeftijd v.a. ‘0’ in en bij Leeftijd t/m 
‘110’. Kies als stapgrootte 20. Doet 
u dat niet dan rekent MicroHIS de 
uitslagen in stapgroottes van 5 jaar 
uit. Klik het rondje Aantallen tonen 
rechts aan bij Opties (zie fi guur 4). 
Wilt u de namen van de geselec-
teerden graag weten, dan klikt u 
het erboven liggende rondje aan. 
Klik nu op de knop Akkoord. Mi-
croHIS produceert vervolgens de 
gewenste output (zie fi guur 5).
Voordat u een volgende selectie 
invoert, klikt u eerst op de knop 

Wis selectiecriteria.
Het is ook mogelijk een selectie 
te maken op de hele groep van de 
prazolen. Dat gebeurt met de ATC-
groepscode A02BC. Als u hierop 
een selectie wilt maken, dan moet 
u erop letten dat u voor het invoe-
ren van de groepscode in het vak 
Waarde, eerst vlak daarboven de 
selectiewijze verandert. U klikt dan 
op het kleine driehoekje achter de 
regel ‘==(is gelijk aan)’ en kies dan 
voor ‘^=(begint met de tekst)’. U 
zoekt immers niet op een exacte 

ATC-code met 7 posities, maar op 
een groep van geneesmiddelen 
waarvan de ATC-code begint met 
‘A02BC’. De rest gaat als hierboven 
beschreven.
Het lijkt allemaal misschien 
ingewikkelder dan het is. Als u 
de instructies vol gt, zult u snel 
doorhebben hoe u bij andere 
 geneesmiddelen eigen selecties 
kunt maken.
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Figuur 2. De keuze ‘Categorie’

Figuur 3. Let erop dat u de regel ATC-code selecteert Figuur 5. Aantallen vaste patiënten die in 2014 omeprazol hebben gebruikt

Figuur 4. Geef de keuze van het tijdvak en de aantallen aan
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