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Hoofdstuk 1 Behandelgemiddelde extra
Filters 'Startdatum' en 'Concern'
Het behandelgemiddelde is belangrijk om ook per verzekeraar(sconcern) te kunnen bekijken. Je wordt
immers per verzekeraar afgerekend op een behandelgemiddelde. Ook over de juiste periode, dus
vanaf de startdatum.

De volgende aanpassingen zijn gedaan:

- in het filterscherm rechts is het filter 'Concern' toegevoegd;
- het filter 'Startdatum'is de plaats van de datum waarin de episode open staat;
- het filter 'Medewerker' is hernoemd naar 'Hoofdbehandelaar'
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Hoofdstuk 2 Verantwoording MDS COPD
Meetinstrument CCQ
In Insight misten de CCQ metingen, omdat onlangs een weekvariant van deze vragenlijst is
toegevoegd als apart meetinstrument met code 'CCQ-Week' (waardoor die in de dashboards wordt
genegeerd).

Meetinstrument 464 (KNGF-code 295) is daarom aangepast van 'CCQ-week' naar 'CCQ'.
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Hoofdstuk 3 Zorg1
Titels widgets
De twee onderste widgets op tabblad 1 van het Zorg1-dashboard heten voortaan 'Verdeling
behandelepisodes naar inclusie en exclusie' en 'Verdeling behandelepisodes naar profiel'.

Nieuwe widget 'Behandelgemiddelde'
Je kunt voortaan per profiel ook het behandelgemiddelde zien. Dat is belangrijk, omdat dit de kosten
per zorgproduct bepaalt en je daar dus op wil monitoren/sturen.

Bovenaan bij de widgets is een widget 'Behandelgemiddelde' toegevoegd:

In de filterbalk kun je filteren op profiel: 'Exclusie', 'Profiel1', 'Profiel2' en 'Profiel3'.
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Hoofdstuk 4 Lang openstaande dossiers Extra
Filters toegevoegd bij lang openstaande dossiers
Je kunt nu jouw lang openstaande dossiers ook per diagnosecode filteren, zodat je de zorgproducten
kunt controleren die pas worden gedeclareerd als ze zijn afgesloten.

Daarom is er een filter 'Diagnosecode' toegevoegd:

Ook moet je per locatie kunnen; daarom is het filter 'Locatie' is toegevoegd aan het dashboard boven
het filter 'Hoofdbehandelaar'.
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Hoofdstuk 5 Aanpassing meerdere dashboards
'Others' uit de legenda gehaald
In de volgende dashboards zijn de instellingen van de pie-charts gewijzigd:

Dashboard Pie-chart Wijziging
Omzet verdeling Behandelstatus

Omzet verdeling Chronisch/
Acuut
Praktijkoverzicht Binnenkomst
Praktijkoverzicht Behandeldoel

'Anderen' wordt niet meer
getoond; ook niet in de leganda.

Instroom Eerder behandeld Toon 'Anderen bij meer dan 7
segmenten.

Instroom In behandeling genomen
Populatie Geslacht
Populatie Chronisch/Acuut

'Anderen' wordt niet meer
getoond; ook niet in de leganda.

PopulatieNieuw Populatie naar geslacht
Populatie naar Chronisch/acuut

'Anderen' wordt niet meer
getoond; ook niet in de leganda.

Zorg1 Inclusie/exclusie
Profiel Anderen

'Anderen' wordt niet meer
getoond; ook niet in de leganda.
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