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2 Selectie kwetsbare patiënten zonder opt-in 

In het kader van patiënt- en medicatieveiligheid is het belangrijk dat vooral van uw kwetsbare 
patiënten de medische gegevens kunnen worden uitgewisseld met andere zorgverleners. Bij 
het verkrijgen van opt-in is het daarom belangrijk deze patiënten te registreren. Hoe u kunt 
controleren welke van uw kwetsbare patiënten u nog geen toestemming heeft gevraagd voor 
het beschikbaar stellen van hun gegevens via het LSP ziet u in onderstaand stappenplan. 
 

 

 

 

  

Kies voor de patiënten met opt-in status ‘geen 

antwoord’ of ‘nooit geregistreerd’. 

Q-module 

Om de kwetsbare patiënten zonder opt-in te kunnen selecteren, kunnen de resultaten van twee 

afzonderlijke queries in de Q-module worden samengevoegd. De Q-module beschikt over 

verschillende rapporten om kwetsbare patiënten mee te identificeren. Advies: gebruik hiervoor 

de Q-Module in Pharmacom Nieuw. 

Open de Q-module 

Voer de query ‘Opt-in 

toestemming geven’ uit  

In het tabblad Queries staan de verschillende 

rapporten die met de Q-module kunnen worden 

gemaakt. 

Voer vervolgens de query 

voor kwetsbare patiënten 

uit  

Suggesties: 

• Polyfarmacie-patiënten (patiënten met meer dan x 

(bijv. 3) verschillende geneesmiddelen in het 

afgelopen jaar) 

• Patiënten met contra-indicaties (bijv. met 

herseninfarct/TIA, COPD, nierfunctiestoornis, etc.) 

• Baxterpatiënten (via patiënten per WMG-aflevering) 

Klik op  in het tabblad 

Resultaten om de 

resultaten samen te 

voegen 

Met Samenvoegen Resultaten kunnen de 

patiënten van beide geselecteerde 

patiëntgroepen worden samengevoegd tot één 

lijst met kwetsbare patiënten die nog geen 

opt-in hebben gegeven: 

• Geef de lijst een naam 

• Kies Soort combinatie ‘Doorsnede A en B’ 

• Kies de selecties die je samen wilt voegen 

• Klik op ‘OK’ 

Benader de patiënten op de lijst 

en vraag hun toestemming voor 

het beschikbaar stellen van hun 

gegevens. 

Tips: 

• Als de lijst te groot is, kies dan in eerste instantie voor bijv. >4 geneesmiddelen in plaats van 3. 

• Voer deze selectie maandelijks uit om de voortgang te kunnen meten. 

• De selectie kan ook met verschillende ‘kwetsbare patiënten’-lijsten worden uitgevoerd als nog twijfel 

bestaat of alle patiënten in de doelgroep benaderd zijn. 

• Patiënten met een Aanschrijfbuffer-kenmerk kunt u via een batchactie in de Q-module uitlijsten. Maak 

hiervoor een selectie van patiënten per WMG-aflevering en geef hierbij als WMG de meerweekse 

terhandstelling op. Controleer de rubrieken Aflevering, WMG-code en Periode. 


