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MicroHIS 
In bulk brieven voor 
opt-in-toestemming 
maken

Waarschijnlijk hebben ook in uw 
praktijk nog niet alle patiënten 
opt-in-toestemming verleend voor 
het uitwisselen van hun medische 
gegevens via het Landelijk 
Schakel Punt (LSP). Met MicroHIS 
kunt u deze patiënten een brief 
sturen waarin de gang van zaken 
rond het LSP wordt uitgelegd, 
 samen met een toestemmings-
formulier. Op dit formulier zijn 
de NAW- gegevens al ingevuld. 
U kunt een sort(eer)bestand 
 maken waarmee zowel die brief 
als de NAW-etiketten voor de 
 enveloppen worden aangemaakt. 

Sortbestand 
Via het Hoofdmenu en Communicatie 
komt u in het scherm ‘LLM-S-01 
Wachtrij berichten’. Daar kiest u 
rechts in het scherm in de rubriek 
5-LSp op de keuze ‘Overzicht 
 opt-in’. Dan verschijnt het scherm 
‘LSP-S-04 Overzicht opt-in’, waar-
op links onderin een voortgangs-

balk ‘Selectie uitvoeren naar 
scherm’ zichtbaar is. 

Na enkele seconden vult het 
scherm zich met de namen van 
degenen van wie de opt-in-toe-
stemming nog niet is vastgelegd. 
U kunt in de verschillende kolom-
men zien of de toestemming ge-
vraagd is, of de patiënt akkoord is, 
wat de start- en eventueel de eind-
datum zijn, maar ook om welke 
categorie patiënt het gaat: vast, 
tijdelijk, bedrijfspatiënt, enzo-
voort (fi guur 1).
Met behulp van de fi lterknoppen 
onderin het scherm kunt u aan-
geven met welke selectiecriteria 
het sortbestand moet worden 
 gemaakt. Het meest aannemelijk 
is dat u bij ‘Gevraagd’ de mogelijk-
heid ‘Neen’ invult en bij ‘Catego-
rie’ ‘Vaste patiënt’ aangeeft (fi guur 
2). Zodra u iets selecteert zult u 

meteen de selectie zien verande-
ren. Klik nu op de knop ‘Sort-
bestand’. Het bestand wordt nu 
aangemaakt. Met dit bestand gaat 
u elders in MicroHIS verder aan 
de slag. Als laatste klikt u op de 
knop ‘Sluiten’. 

Afdrukken 
Via het Hoofdmenu en patiënt komt 
u in het scherm ‘Pat-S-01 Selecteer 
patiënt’ en zonder een patiënt te 
selecteren klikt u rechts in dit 
scherm in de rubriek 1-Snelle toe-
gang op ‘Afdrukken’. U komt dan 
in het scherm ‘Pat-L-02 Tekst af-
drukken’. Omdat u geen patiënt 
hebt geselecteerd, staat daar de 
keuze ‘Sortbestand’ al aangevinkt. 
U klikt op het kleine driehoekje 
achter de knop ‘Afdrukken’, waar-
na u een menulijstje te zien krijgt. 
Klik op ‘Kies een rapport’. Zoek in 
het scherm ‘RAP-L-01 Selecteer 
een rapport’ het rapport met de 
naam ‘LSP opt-in brief personalia 
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ingevuld’. Dat rapport bevat de 
uitleg van VZVZ over de opt-in-
toestemming en heeft een pagina 
met het toestemmingsformulier 
waarop de NAW-gegevens van de 
patiënt ingevuld staan. Per patiënt 
gaat het om drie A4’tjes. Dubbel-
klik op uw keuze. Het rapport is 
nu geselecteerd.

Als u de printer instelt op dubbel-
zijdig afdrukken bespaart u 
 papier. Klik op ‘Afdrukken’. De 
 formulieren worden nu afgedrukt. 
Na het afdrukken kunt u hetzelfde 
sortbestand in dit scherm gebrui-
ken om de adresetiketten te 
 maken. Klik daarvoor weer op het 
kleine driehoekje achter de knop 

‘Afdrukken’ en kies via ‘Kies 
een rapport’ een voor u geschikt 
etikettenrapport. Druk dat af. De 
 etiketten worden in dezelfde volg-
orde als de formulieren afgedrukt. 
Plak vervolgens de etiketten op 
juiste enveloppen. 
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