
   
Invulinstructie selecties kwetsbare patiënten zonder opt-in Pharmacom 
Vul dit formulier en mail het naar anke.prinsen@wijzijngerrit.nl, hiermee worden de resultaten op regionaal 

niveau geregistreerd.  

 
1. Selecteren kwetsbare patiënten in jouw apotheek.  

Voor het maken van de query kwetsbare patiënten kun je gebruik maken van diverse 

selectiecriteria. Als apotheker maak je zelf een inschatting welke criteria van toepassing 
zijn. Je kunt de keuze maken om een query te maken per selectiecriterium, maar je kunt 
ook een combinatie maken van diverse criteria.  
 
Op basis van de resultaten in de pilot adviseren wij om te kijken naar de groepen: 

polyfarmacie, baxter1 en/of leeftijd >70 jaar. 

 

Om op een later moment een goede controlemeting te doen, is het nodig de selectiecriteria 

te noteren. Ook wordt dit gebruikt om de resultaten op regionaal te meten en kunnen 

vergelijken per kwetsbare groep. Noteer onderstaand de gebruikte selectiecriteria: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
2. Maken van de query’s in Pharmacom nieuw met de Q-module  

(zie ook deels informatiekaart) 
Query 1: Actieve patiënten in de apotheek 

 Standaardscript actieve patiënten in Q-module (bijlage 1):  
 
Hoeveel patiënten komen uit deze selectie?  ___________  

 

Query 2: Hoeveel kwetsbare patiënten zijn er totaal in de apotheek?  

 Selectie maken van kwetsbare patiënten in de apotheek met eigen gekozen 

selectiecriteria zoals beschreven bij stap 1. 
 

 Combineer selectie met de actieve patiënten (query 1) 
Je krijgt nu de actieve kwetsbare patiënten in de apotheek ongeacht opt-in status. 
 

Hoeveel patiënten komen uit deze selectie?  ___________ 
 
 

Query 3: Hoeveel kwetsbare patiënten zonder opt-in registratie zijn er?  
 Selectie maken met opt-in status: nog geen antwoord en nooit geregistreerd. 

 
 Combineer selectie met de actieve kwetsbare patiënten (query 2) 

Je krijgt nu de actieve kwetsbare patiënten in de apotheek zonder opt-in 
registratie. 

 
Hoeveel patiënten komen uit deze selectie? ______________ 

  

                                                
1 Baxter patiënten kun je makkelijker selecteren via de query ‘selecteer op basis van kenmerk’ en 

dan bij de optie ‘patiënt gekoppeld aan instellingscode’ “JA” invullen 

Naam apotheek:          Meting: 0-meting / controlemeting 

Ingevuld door: 

Datum: 

mailto:anke.prinsen@wijzijngerrit.nl


   
 

Bijlage 1: Standaardscript actieve patiënten in Q-module 

 


