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Contact
DICA Servicedesk:
•
•

E-mail: dica-servicedesk@mrdm.nl
Telefoon: 088-57 000 10

PatientInvolved Servicedesk:
•
•

E-mail: info@patientinvolved.nl
Telefoon: 088-57 000 55
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Algemeen
Inloggen op de rapportage-omgeving
1. Ga naar https://transparantieportaalzorg.nl/
2. Vervolgens klikt u op het blauwe vierkant met het woord ‘indicatorenrapportages’

3. Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in.

4. Klik op Log in:
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5. Ben u uw wachtwoord vergeten? Dan kunt u op het kopje ‘wachtwoord vergeten?’ klikken om
uw wachtwoord te wijzigen.

U komt vervolgens in het volgende scherm terecht waar u uw wachtwoord kunt wijzigen.

6. Wanneer u inlogt via het inlogscherm krijgt u het volgende beginscherm te zien.

Alvorens u de rapportages in kunt zien dient u aan de linker kant te selecteren welke keuze
omgeving u in wilt zien (Dit verschilt per gebruiker). Indien u de DICA rapportages in wilt zien
kiest u voor ‘mijnDICA’ onder de kop keuze omgeving. Indien u de PatientInvolved
rapportages in wilt zien, dan kiest u voor ‘PatientInvolved’. Allereerst zullen we de DICA
rapportages gaan bekijken, vervolgens zullen we de PatientInvolved rapportages bekijken.
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DICA-rapportages
Een klein overzicht van de DICA-omgeving
Zodra u voor omgeving DICA heeft gekozen dan komt u bij het volgende scherm uit:

Het aantal kopjes dat u aan de linkerkant te zien krijgt verschilt per gebruiker.
Voor het Transparantieportaal zijn de rapporten onder het kopje Transparantieportaal relevant.

Aan uw linkerkant ziet u dit scherm. Hierin staan alle Rapportages waar
u toegang tot heeft.
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In het midden ziet u een overzicht met nieuws.

Aan uw rechterkant ziet u een klein overzicht met links naar documentatie.
En een overzicht waarin de laatste bijwerk datum per registratie wordt
getoond.
Dit overzicht kunt u gebruiken om in te schatten of alle wijzigingen die u in
Survey heeft gedaan, al in de rapportages zijn verwerkt.
Ook is er een apart overzicht voor het TransparantiePortaal omdat deze een
hoge update frequentie heeft. Het TransparantiePortaal wordt namelijk
twee keer per week geüpdatet.
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Kiezen van een rapportage
1. Hier kiest u het juiste ziekenhuis.

2. Hier kiest u de juiste registratie.

3. Vervolgens kiest u het onderdeel van de rapportage dat u wilt bekijken.

4. Het rapport opent in het venster. Wanneer u
naar beneden scrolt ziet u het hele rapport.

Onder aan het rapport kunt u zien tot wanneer de ingevoerde data is verwerkt.
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Details indicator bekijken
U kunt per indicator bekijken welke patiëntengegevens zijn opgenomen.
1. Klik op de link ‘details’ bij de desbetreffende indicator.

2. Vervolgens opent er een overzicht met de details van de indicator. Hier staan alle patiënten
die zijn opgenomen in de noemer van de indicator. Als er een groene 1 staat achter de patiënt
is de patiënt ook opgenomen in de teller van de indicator. Als er een rode 0 staat is de patiënt
niet opgenomen in de teller van de indicator. Bij de patiënten staan tevens het geslacht en
geboortejaar om de bijbehorende records makkelijk in het registratiesysteem terug te kunnen
vinden.
Tevens is er een korte toelichting bijgegeven over de rekenregels voor zowel de teller als de
noemer.
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Het rapport printen (in het geheel)
U kunt ervoor kiezen om het rapport in zijn geheel uit te printen. U doet dit door linksboven op
het pdf- icoon te klikken. Het systeem genereert vervolgens de indicatorenrapportage in zijn
geheel. U kunt dan het document printen en eventueel opslaan.
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Het rapport printen (specifiek hoofdstuk)
U kunt er ook voor kiezen om een specifiek hoofdstuk uit te printen. U doet dit op de volgende
manier:
1. Kies een specifiek hoofdstuk van de jaarrapportage dat u wilt printen.

2. Vervolgens klikt u op de menuknop bovenin de menubalk. Het menu verschijnt waarna u
vervolgens voor de optie ‘Export Content kunt kiezen.

3. Vervolgens verschijnt er een pop-up waarin u het gewenste bestandsformaat kunt kiezen.

4. U kunt ook meerdere specificaties opgeven voor de export. Dit doet u door op het pijltje
naast ‘Page Settings’ te klikken. Vervolgens kunt u zien wat de verschillende opties zijn.
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Tot slot klikt u op ‘OK’ om deze opties uit te voeren.
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PatientInvolved-rapportages
Een klein overzicht van de PatientInvolvedomgeving
Zodra u voor omgeving PatientInvolved heeft gekozen dan komt u bij het volgende scherm uit:

Het aantal kopjes dat u aan de rechter kant zien krijgt verschilt per gebruiker.
Voor het Transparantieportaal zijn de rapporten onder het kopje ‘overzichten’ met de naam TP
PI indicatoren het meest van belang.
In het midden van de pagina ziet u een nieuwsoverzicht van PatientInvolved
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Aan de rechterkant vindt u de rapportages terug.
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Kiezen van een rapportage
1. Hier kiest u het juiste ziekenhuis.

2. Hier kiest u de juiste registratie.

3. Vervolgens kiest u het onderdeel van de rapportage dat u wilt bekijken.

4. Het rapport opent in het venster. Wanneer u naar beneden scrolt ziet u het hele rapport.

Onder aan het rapport kunt u zien tot wanneer de ingevoerde data is verwerkt.
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Het rapport printen

U kunt ervoor kiezen om het rapport in zijn geheel uit te printen. U doet dit door linksboven op
het pdf- icoon te klikken. Het systeem genereert vervolgens de indicatorenrapportage in zijn
geheel. U kunt dan het document printen en eventueel opslaan.
Indien u het rapport niet als pdf maar als een ander format op wilt slaan, dan kunt u kiezen voor
het icoontje met de drie strepen. Vervolgens kiest u voor Export Content.

Bij de kop ‘Export Format’ kunt u kiezen hoe u het rapport op wilt slaan.

U kunt op het kleine pijltje naast het woord ‘Page settings’ voor meer
instellingen kiezen over hoe u het rapport opgeslagen wenst te hebben
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