
Instructie declaratie keten HVZ (sec prev) Microhis 
 
In deze instructie gaan we er vanuit dat bij alle HVZ patiënten de hoofdbehandelaar huisarts 
is ingevuld en dat er geen diabeten met de CVRM hoofdbehandelaar  huisarts zijn ingevuld.   
 
Als u hier niet zeker van bent, dient u de patiënten in het uiteindelijke bestand te vergelijken 
met de gedeclareerde diabeten van dit kwartaal. Het is het handigste om bij eventueel 
dubbel geregistreerde patiënten dan direct de CVRM hoofdbehandelaar huisarts te 
verwijderen zodat bij een volgende declaratierun deze patiënten niet worden meegenomen. 
 
Als de in het risicoprofiel de CVRM hoofdbehandelaar nog niet consequent is ingevoerd kan 
bij de eerste stap het vinkje bij “Hoofdbehandelaar is huisarts” worden weggelaten. Er 
ontstaat dan een groter bestand waarin gesorteerd kan worden in  de kolom 
hoofdbehandelaar. Dan ziet u vanzelf de groep hoofdbehandelaar huisarts of specialist of 
overige of blanco.  In de kolommen met de metingen is wel te zien of de patiënt het 
afgelopen jaar bij onder controle was of niet. Anders zult u in het dossier van de patiënt 
moeten opzoeken wie de patiënt behandelt. 
 
 
Stap 1 
Klik in het hoofdscherm op ”Management Informatie”. 
 
 
Stap 2  
Neem als startdatum een jaar terug. 
Kies de indicatoren set NHG CVRM-HVZ. Zet een vinkje bij hoofdbehandelaar huisarts. 

 
 
 en haal het vinkje onder in het scherm  bij “Anoniem” weg.  

 
 
Vervolgens komt de melding : “NHG indicatoren gemaakt”.  
 
 



Klik onderin op Export (XLS). 

 
 
 
 
Dan volgt een scherm “M\MhData\Export\etc….. Openen?” 
Klik op Ja 

 
 
 
Stap 3 
Vervolgens opent een Exelbestand met allereerst allerlei NAW gegevens. Vervolgens de 
ICPC codes van de doelgroep HVZ, zoals ook exact zo geformuleerd door de ZEL. Dan een 
kolom “griepvaccinatie” met datum, meetwaarden en uiteindelijk een kolom “CVHB_KZ”. 
 
Als u bij stap 2 het vinkje hoofdbehandelaar is huisarts had aangevinkt dan staat daar bij 
elke patiënt:  “48”. Als u dat vinkje heeft weggelaten dan staat dan daar ook andere cijfers 
(49 of 213 of niets) Je kunt het bestand sorteren met de knop rechts boven Sorteren en 
Filteren; aangepast sorteren van laag naar hoog in de juiste kolom. 

 
 
Alleen de “48” patiënten mogen worden gedeclareerd. De anderen worden eerst verwijderd. 
vervolgens worden de Kolommen vanaf Aat/m DZ verwijderd. 
 
De kolommen ‘Datum uitspoel’ t/m ‘AGB arts’ worden verwijderd, als ook de ‘Patiënt ID’. 
Het bestand wat rest zijn de NAW gegevens met AGB van de praktijk.  
 
 
Stap 4 
Dit bestand opslaan en verzenden naar het ZEL-secretariaat: 
officemanagement@zorggroep-el.nl.  
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