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Inleiding
 
Het NHG brengt regelmatig een nieuwe versie van hun labcodetabel 
uit. Zodra de nieuwe tabel beschikbaar komt,  kunt u die inlezen in 
MIRA, waarna u de  codes kunt gebruiken in onderzoeken en pro-
tocollen.
 
Op het moment dat een nieuwe versie van de labcodetabel beschik-
baar is, wordt deze samen met de tax-mutaties uitgeleverd.
 
Hoofdstuk 1 Bijwerken labcodes  beschrijft hoe u de labcodes  kunt bij-
werken.
 

Opmerkingen
 
Het bijwerken geschiedt per database. Als u met meerdere praktijken 
in een cluster samenwerkt (en er dus maar één database is voor alle 
aangesloten praktijken),  dan hoeft het bijwerken slechts één keer te 
worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door een databasebeheerder). 
 
Het kan echter geen kwaad het bijwerken van de labcodes meerdere 
keren na elkaar uit te voeren. Eenmaal bijgewerkt,  worden er geen 
wijzigingen meer aangebracht, totdat een nieuwe versie van de lab-
codetabel verwerkt wordt.
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1 Bijwerken labcodes
 
Het bijwerken van de labcodetabel verloopt als volgt:
 

1. Klik in het hoofdmenu op Onderzoeken.
2. Klik in het submenu op Labcodes.

De pagina   Labcodes   wordt geopend. Bovenaan de pagina staat welke versie 
van de tabel is geïnstalleerd (zie Figuur 1-1).
 

Figuur 1-1   
 

3. Klik op de knop     Bijwerken    
Op het scherm verschijnt de vraag of u de labcodetabel wilt bijwerken (zie Fi-
guur 1-2). Hier staat ook vermeld naar welke versie de tabel wordt bij-
gewerkt.
 

 

  Figuur 1-2  
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U kunt kiezen tussen het daadwerkelijk bijwerken van de tabel of het 
vooraf bekijken van de wijzigingen, voordat ze daadwerkelijk wor-
den  uitgevoerd. 
 
Als u eerst het resultaat wilt bekijken, zonder dat de tabel daadwer-
kelijk wordt bijgewerkt,  dan moet u op de knop     Rapportage     klik-
ken. Het programma, dat de mutaties verwerkt,  wordt gestart en  
voert alle  benodigde bewerkingen uit, behalve het opslaan in de database.  
Na afloop is niets gewijzigd, maar u kunt wel het resultaat van de ver-
werking bekijken.
 
Als u  de labcodetabel daadwerkelijk  wilt bijwerken, moet  u op de  
knop     Wijzigen     klikken.
 

1.1 Resultaat batch-proces bekijken
 
Nadat u op één van beide knoppen heeft geklikt,  wordt een batch-
proces gestart. Het resultaat daarvan kunt u als volgt bekijken:
 

4. Klik op de knop     OK     om de melding over het batchproces te sluiten.
5. Klik in het hoofdmenu op Systeembeheer.
6. Klik in het submenu op Batch-processen.

De pagina   Batchprocessen   wordt geopend.
7. Klik op de keuzelijst Functie en klik in de lijst op Labcodes bijwerken.

Zie Figuur 1-3.
 

 

  Figuur 1-3   
 

1 Bijwerken labcodes

Pagina 2



In het bovenste overzicht worden alle batchprocessen getoond, die be-
trekking hebben op het bijwerken van de labcodes, waarbij het meest 
recente proces  bovenaan  staat.  Dit  batchproces  is  automatisch  ge-
selecteerd. 
 
Het onderste overzicht toont alle wijzigingen, die tijdens het geselec-
teerde batchproces in de labcodetabel zijn aangebracht. De diverse re-
gels kunt u bekijken door het overzicht te verschuiven met behulp 
van de schuifbalk. Figuur 1-4 toont een voorbeeld van een deel van 
het overzicht met informatie over de wijzigingen.
 

Figuur 1-4   

 
Op de regel met volgnummer 210 kunt u zien dat het NHG de lab-
code 3285 heeft toegevoegd. Op de regel met volgnummer 213 kunt u 
zien,  dat de in  Mira aanwezige  antwoordcodes worden vervangen  
door de NHG-antwoordcodes.   Voor het | teken staan de NHG-ant-
woordcodes en achter het | teken de eventueel aanwezige MIRA ant-
woordcodes. 
 
Indien er achter het nummer in de kolom Omschrijving een asterisk (*) 
staat,  betekent dit  dat de omschrijving  gewijzigd of  toegevoegd is,  
omdat deze eerder niet bestond. 
 

Vanaf de website van het NHG (http://www.nhg.org/)  kunt u een programma (Co-
deViewer)  downloaden,  waarmee u  -na installatie- de  labcodetabel kunt bekijken.  
CGM biedt geen ondersteuning bij het downloaden en installeren van dit programma. 
Voor ondersteuning dient u zich te wenden tot het NHG.
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