Promedico-ASP
Een zoekactie aanmaken

Figuur 2. Als u op ATC-code
zoekt, ziet u alle zeven protonpompremmers bij elkaar

Figuur 1. Inperken van
startpopulatie, eigen
patiënt, ingeschreven op
peildatum

Promedico-ASP heeft de projectenmodule opnieuw gebouwd. Hij is
aanmerkelijk gebruiksvriendelijker
en werkt sneller dan de vorige,
want nu wordt gebruikgemaakt
van een kopie van de database die
elke nacht wordt ververst. U kijkt
dus naar de situatie zoals die gisteren was. Overigens functioneert
de oorspronkelijke projectmodule
nog steeds. Deze Tip en Truc voert
u stapsgewijs door de nieuwe pro-

jectenmodule, met als onderwerp
de zeven soorten protonpompremmers (PPI) die uw patiënten in het
jaar 2014 hebben gebruikt (pantopac heeft een aparte ATC-code
en laten we buiten beschouwing).
U kunt dit soort zoekstrategieën
ook toepassen op het gebruik van
bijvoorbeeld antibiotica, slaapmiddelen en antidepressiva.
U kunt het simpel houden en
dan gaat het samenstellen snel.

Het vereist concentratie en grote
accuratesse om een verfijndere of
ingewikkelder database-extractie
samen te stellen, maar dat loont
wel de moeite. Onze huisarts in
opleiding had na een eenmalige
uitleg voldoende gezien en maakt
nu zelfstandig en laagdrempelig
zoekacties aan op diverse episodenamen, medicatievoorschriften of
bepalingen.
Ga naar Rapportage > Projecten.

DECEMBER 2015 • SYNTHESHIS • 29

SynthesHis 3 | 2015.indd 29

08-12-15 10:46

Figuur 3. De zeven protonpompremmers
afzonderlijk, met aantallen gebruikers
gedurende een jaar

Figuur 4. Geanonimiseerd scherm van de
patiënten die een protonpompremmer gebruiken

Kies linksonder Project toevoegen.
Geef het project een naam. Kies
als peildatum 31-12-2014. In het
midden van het scherm ziet u het
startveld. Ga hierop staan, klik
met de rechter muisknop en kies
Bewerken. Er verschijnt een pop-up
met de mogelijkheden tot het inperken van de startpopulatie. Kies
voor Eigen patiënt en Ingeschreven
op peildatum (zie figuur 1).
Klik opnieuw met de rechter
muisknop op het veld en nu opent
zich een groot pop-upscherm
Selectie verfijnen (EN). Klik in het
linkerdeel op Medicatie > ATC. U
voert in het kleine gele veld rechts
de ATC-code A02BC in. U kunt ook

protonpompremmers in het rechter tekstveld invoeren en op het
zoekglaasje klikken. Dan wordt er
een pop-upscherm geopende met
alle zeven protonpompremmers
(zie figuur 2).
Klik op de bovenste: omeprazol.
Kies gebruikt in periode 1 jaar
tot en met de peildatum. Klik
op OK en u ziet op uw scherm
een extra veldje eronder met als
inhoud: Medicatie ATC A02BC01
OMEPRAZOL Gebruikt in periode
1 jaar. Klik met de rechter muisknop op dit nieuwe veldje en kies
voor Selectie uitbreiden. Herhaal
de stappen en kies pantoprazol.
Herhaal deze stappen voor elke
volgende protonpompremmer en
u hebt zeven veldjes naast elkaar.
Klik rechtsonder op Uitvoeren en

in luttele seconden verschijnen de
aantallen gebruikers per PPI-geneesmiddel in het jaar 2014 op uw
scherm (zie figuur 3).
Kies linksboven het tabblad
Resultaat. Rechtsboven kunt u de
selectiereden kiezen. U kunt overigens ook met rechts op het veldje
met het geneesmiddel klikken en
kiezen voor Inzien. Het scherm vult
zich met de eerste twintig namen
van patiënten met geboortedatum,
geslacht, adres en hoofdbehandelaar (zie figuur 4). Rechtsonder
ziet u knoppen voor acties, zoals
mailmerge, etiketten of afdrukken.
Linksboven ziet u de knop Uitvoer.
Als u hierop klikt, ziet u opties als
Aanmaken van een episodetitel, Een
verrichting boeken, Export gegevens set naar externe partijen en
Memotekst aanmaken.
Promedico-ASP biedt aan andere
ASP-gebruikers de mogelijkheid
een bestaand project over te zetten
naar een andere praktijk. Wilt u
bovenstaand project van mij ontvangen, stuur dan een mailtje naar
lugtkus@gmail.com en vermeld
daarbij uw praktijknaam en vestigingsplaats. U kiest na ontvangst
linksonder Project importeren en
klikt op OK. De peildatum kunt u
telkens aanpassen, zodat u de aantallen PPI-gebruikers over de verschillende jaren kunt vergelijken.
JEROEN VAN DER LUGT
LUGTKUS@GMAIL.COM
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