Aanmaken excel bestand
COVID-19

Utrecht, April 2021
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Introductie
Om het vaccinatieproces te bespoedigen gaat de GGD-patiënten tussen 18 en 60 jaar uit de risicogroep
(voldoen aan griep selectiecriteria) oproepen en vaccineren. Het is aan de huisartsenpraktijken om
deze selectie te maken en te exporteren als Excel bestand. In deze handleiding staat beschreven hoe
zo’n Excel bestand aangemaakt kan worden. Beschreven staat hoe er massaal meerdere personen
geselecteerd kunnen worden, dit om de snelheid te vergroten maar uiteraard is het ook mogelijk
patiënten één voor één te selecteren.

Opnieuw selecteren
Om te beginnen moet elke praktijk opnieuw een selectie temaken zodat de gegevens actueel zijn en
de selectiecriteria zijn gecontroleerd. Ga hiervoor naar Rapportage | Covid-19, daar verschijnt als
eerste het overzichtsscherm. Klik met de rechtermuisknop op project 2021 en kies voor Openieuw
selecteren.

Nadat voor opnieuw selecteren is gekozen verschijnt het selectiescherm in beeld, klik daar op de
knop ‘selectiecriteria’.
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In het scherm selectiecriteria staat op het eerste tabblad ‘leeftijd’, deze leeftijd moet op 60 jaar of
hoger staan. Deze leeftijdsgrens is een op zichzelf staand criterium. Met de leeftijd op 60 jaar worden
alle patienten boven de 60 geselecteerd INCLUSIEF alle patenten beneden de 60 jaar die voldoen aan
de overige criteria (ICPC en medicatie). Die laatste groep daar gaat het expliciet om. Wanneer de
leeftijd hoger staat bijv. op 70 heeft dat geen invloed op de selectie voor deze doelgroep (18 - 60 met
een indicatie).

Klik op opslaan om de leeftijd op te slaan. Overige tabbladen zijn ongewijzigd t.o.v. de eerdere
selecties. (de lijst ICPC-codes uit het griepproject en Bijzonder kenmerk 87)
Na controle/correctie van de selectiecriteria kan het selecteren gestart worden.
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Subselectie voor uitnodigen
Na het selecteren moet er een sub selectie gemaakt worden van de patiënten in de leeftijdscategorie
18 t/m 60 jaar.
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op het project en kies voor Inzien.

Het scherm wordt geopend op het tabblad beoordelen. Hierin staan alle geselecteerde patiënten die
voldoen aan de opgegeven criteria op volgorde van geboortedatum. (van oud naar jong). Door op
Geb.datum te klikken in de titelbalk, kan de volgorde worden omgedraaid van jong naar oud.

Om nu massaal de patiënten van 1961 t/m 2002 te selecteren is het mogelijk te klikken op de eerste
regel (uit geboortejaar 1961 of 2002 afhankelijk van de volgorde) zodat deze blauw kleurt, scrol naar
beneden tot de laatste patiënt geboren in 2002/1961 in het scherm staat, houdt de SHIFT toets
ingedrukt en klik die regel aan. Alle geselecteerde regels zijn nu blauw gekleurd.
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Klik nu op het plusje boven in de titelbalk (eerste kolom)

Nu wordt massaal het selectievakje vóór de geselecteerde patiënten geactiveerd en achter het plusje
in de titelbalk staat nu een getal wat aangeeft hoeveel patiënten er zijn geselecteerd voor een
uitnodiging. Wanneer dit aantal klopt, klik op verwerken.

Aanmaken uitnodigingen Excel bestand
Na verwerken van de beoordeelde patiënten staan deze op het tabblad Uitnodigen. Deze staan hier
niet meer op volgorde van geboorte jaar maar op alfabet. Indien nodig kunnen ze door middel van
een muisklik op Geb.datum in de titelbalk, op volgorde van geboortedatum gezet worden.
Wanneer er geen selectie meer op de patiënten gedaan hoeft te worden (scherm uitnodigen was
leeg voordat beoordeelden doorgezet zijn) kunnen deze massaal worden geselecteerd d.m.v.
eenmaal klikken op het plusje in de titelbalk boven in het scherm.
Als er nog patiënten in dit tabblad stonden die nog niet waren uitgenodigd dan moet er een selectie
gemaakt worden zoals in voorgaande tekst beschreven.
(Klik eerste regel aan, vervolgens de laatste regel van de gewenste selectie met SHIFT toets ingedrukt,
en klik dan op het plusje boven in de titelbalk)
Om de patiënten die uitgenodigd moeten worden in een Excel bestand te krijgen moet een Mail
Merge bestand worden aangemaakt. Klik hiervoor op de button “uitnodigen”.
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Het scherm Afdrukken oproepen wordt geopend, kies in dit scherm voor afdrukken naar Mail Merge.

Wanneer Mail Merge is geselecteerd, komt er een selectiebalk om de locatie op te geven waar het
bestand geplaatst moet worden.
Door op de zoekbutton te klikken opent het selectievenster van Windows om een mapje te kunnen
selecteren waar het bestand neergezet moet worden.

Selecteer een bestaande map, of kies voor Nieuwe map als er een nieuwe map moet worden
aangemaakt om dit Excel bestand in op te slaan.
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Na de keuze van de locatie klik op OK waarna de gekozen locatie in scherm verschijnt (in de balk
“locatie Mail Merge bestand”) klik vervolgens nogmaals op OK om het bestandje daadwerkelijk daar
op te slaan.
Het opgeslagen bestand heet: “CovidOproep(aanmaakdatum).xls”
ONTHOUD DE LOCATIE WAAR HET BESTAND STAAT OPGESLAGEN WANT VAN DAARUIT MOET HET
GEUPLOAD WORDEN.
Na opslaan van het bestand verschijnt de vraag:

Antwoord hierop NEE. De patiënten blijven nu staan in het tabblad Uitnodigen. Eventueel kunnen de
selectie vakjes worden leeggemaakt door nogmaals te klikken op het plusje boven in de titelbalk.
Voor iedere patiënt die wordt gevaccineerd bij de GGD komt een MEDREC bericht retour met de
vaccinatie gegevens, bij deze patiënten wordt automatisch het kenmerk ‘Elders gevaccineerd’
ingevuld en zal met de volgende ronde uitnodigingen uit de lijst verdwijnen. Binnen nu en 3 weken
(begin mei) releasen we update 10.8.4 waarin we een nette oplossing bieden voor alle uitnodigingen
die verzonden zijn naar de GGD en dus niet thuishoren in de vaccinatie module van Promedico.
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