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OmniHis
Een	medische	
 rapportage uitvoeren

Medische managementrapportages 
kunnen uit diverse vensters van 
OmniHis-Scipio worden gehaald. 
Op basis van de preventievensters 
(bijvoorbeeld OmniHisScipio > 

Preventie > Diabetes) zijn lijsten 
van patiënten te produceren die 
op zorgparameters tekortschieten, 
zonder dat u de codering hoeft te 
kennen. 

Figuur 1. Google op ‘WHO’, ‘PPI’, ‘ATC’. 
In de fi guur is de ATC-code op werkzame 
stofniveau benoemd. 
In OmniHis-Scipio > rapportage > medische 
rapportage kunt u zoeken op ATC-code.
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Voor de vensters OmniHisScipio > 
Rapportage > Medische rapportage 
en ZoekOpdrachten is wel enige 
kennis van codering nodig. Hieron-
der volgt een globale beschrijving 
van de stappen die u met OmniHis 
moet zetten om de verdeling over 
de voorgeschreven protonpomp-
remmers (PPI’s) per patiënt over 
het jaar 2014 te vinden, zoals de 
opdracht van de redactie luidde.
Als u op internet op ATC-code PPI 
zoekt, levert dat voor de PPI’s de 
ATC-code A02BC op. Op de betref-
fende internetpagina is de tabel 
van fi guur 1 te vinden. Wil u iets 
van het classifi catiesysteem van 
medicatie weten, google dan op 
trefwoorden ‘ATC’, ‘PPI’ en ‘WHO’. 
Er betreffende internetpagina legt 
het u precies uit en laat zien waar 
de ATC-code van alle medicatie te 
vinden is.

Door in OmniHis-Scipio > 
 Rapportage > Medische rapportage 
op de verder gedifferentieerde 
ATC-codes te zoeken, kunt u in-
zicht krijgen in het voorkeursbe-
leid met betrekking tot de verschil-
lende voorgeschreven PPI’s. De 
medische rapportage laat zien dat 
in 2014 250 patiënten omeprazol, 
71 patiënten pantoprazol, drie 
lansoprazol, twee rabeprazol en 61 
esomeprazol hebben gebruikt.
Als de praktijkmanager wil weten 
wie de voornaamste voorschrijver 
is geweest van de duurdere, maar 
effectievere PPI esomeprazol, 
dan kan deze hiervoor het venster 
ZoekOpdrachten gebruiken. Met 
een zelf gemaakte ZoekOpdracht 
wordt gevonden dat in 2014 141 
recepten van esomeprazol als 
PPI zijn voorgeschreven bij 47 
patiënten. Acht recepten werden 

Figuur 2. Het venster MedischeRapportage, 
dat u op relatief eenvoudige wijze allerlei 
managementinformatie toont. In deze rap-
portage is gezocht naar het gebruik van 
omeprazol.
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voorgeschreven door dokter A en 
twee door dokter B. De overige 37 
voorschriften betroffen recepten 
voor herhaalmedicatie die door de 
assistentes zijn aangemaakt.
De oplettende lezer zal opmerken
dat het resultaat bij Medische rap-
portage over het aantal patiënten
dat esomeprazol gebruikt niet
hetzelfde is als bij ZoekOpdrach-
ten. Dat komt doordat in de lijst bij 
zoekopdrachten op PRK-nummer 
is gezocht. De retourrecepten 
van de apotheek staan in GPK 
genoteerd. De ATC-code (zoals 
die in Medische rapportage werd 
gebruikt) bevat beide nummers. 
Dit verklaart een verschil. Met 
andere woorden, in de medische 
rapportage zijn ook retourrecepten 
opgenomen die door specialisten 
zijn voorgeschreven.
Zowel de zoekopdrachten in de 
medische rapportage, als de SQL-

statements in de ZoekOpdrachten 
zijn opnieuw te gebruiken (als 
zoekbestandje, dat u kunt opslaan 
in de database of op een usb-stick 
en dergelijke). 
De meeste rapportages zijn 
gewoon tijdens de praktijkuren 
te produceren zonder dat de 
werkprocessen van de praktijk 
worden beïnvloed. Daarbij worden 
de zoekopdrachten gewoon op 
de database uitgevoerd en u kunt 
direct bewerkingen op grond van 
het resultaat laten maken. Voor 
het gebruiken van de betreffende 
zoekmodules worden cursussen 
gegeven.
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Figuur 3. Het venster ZoekOpdracht. 
Dit gebruikt u om gedetailleerde informa-
tie te verkrijgen. De getoonde zoekop-
dracht heeft een lijst gegeneerd van het 
aantal esomeprazol-recepten, per patiënt 
en per voorschrijver.
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