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Algemeen  

De planner module is geheel  aangepast. Hieronder worden 
enkele functionaliteiten toegelicht: 
❏ Behandelingen zijn in kleuren weer te geven; 
❏ Bij definitieve afspraken is verspringen niet meer 

mogelijk; 
❏ Het is een optie  om  standaard afspraak blokken  te 

plaatsen; 
❏ Vanuit de planner kan naar het dossier worden 

genavigeerd.  
 

Voor een korte demo van de planner module zie 
onderstaande link:  
❏ https://youtu.be/o_h_notCux8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/o_h_notCux8


Nieuw  

Algemeen Wanneer je een bestand upload kan voortaan aan het bestand een 

correspondentie label worden toegevoegd.  

Algemeen Bij (proef) ontdooiing is een tooltip met de cryo datum toegevoegd.  

Algemeen Bij het veld bron gameten zijn twee opties toegevoegd: 

❏ eiceldonatrice; 

❏ spermadonor.  

Algemeen Devitrificatie, dit behandeltype is veranderd in ICSI devitificatie.  

 

 

Algemeen Door op het belletje te klikken kun je automatisch worden doorgelinkt naar 

de bespreeklijst/ wachtlijst van de desbetreffende patiënt.  
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Algemeen Bij vervolgbeleid is  ‘einde behandeling’  toegevoegd. Wanneer de 
desbetreffende datum is bereikt wordt de cyclus invoer geblokkeerd.  
 

Algemeen Cryo batch: op deze plek is een paraaf toegevoegd. Daarbij is een koppeling 

gemaakt met de cryo batch details. Wanneer op het ene scherm een paraaf 

wordt gezet wordt deze ook gelijk op het andere scherm afgetekend.  

Algemeen Bij conclusie semenuitslagen is de ‘MAR-test’ toegevoegd.  
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Algemeen Bij het D3 scherm zijn PN en weergave aantal cellen dag 2 toegevoegd.  

Kliniek Bij het semen scherm zijn een tweetal labels toegevoegd:  

❏ 1ste telling PM (a + b);  

❏ 2de telling PM (a + b). 

 

Kliniek Bij herkomst gameten zijn twee opties toegevoegd:  

❏ herkomst man; 

❏ herkomst vrouw.  

Herkomst 

 
 

Kliniek Bij bron gameten zijn twee opties toegevoegd: 

❏ bron man;  

❏ bron vrouw.  

Bron 
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LAB Bij het oocyten scherm is het veld  ‘incubator’ toegevoegd.  

Module De planner module is geheel  aangepast. Voor een uitgebreide uitleg van de 
deze functionaliteit verwijzen wij u graag naar onderstaande video: 
❏ https://youtu.be/o_h_notCux8; 

 
Voor meer details zie ook het kopje ‘uitgelicht’ (pagina 1 van dit document). 
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PGT Bij type behandeling is de optie ‘herbiopsie’ toegevoegd. 

PGT Bij reden van komst is de optie ‘PGT-combi’ toegevoegd.  
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PGT Wanneer voor PGT-combi is gekozen zijn de volgende vier velden 

toegevoegd:  

❏ drager 1; 

❏ drager 2; 

❏ indicatie 1; 

❏ indicatie 2. 

PGT Bij het biopt-scherm is een opmerkingenveld toegevoegd.  

PGT Bij het biopt-scherm is het veld ‘uitslag PGS’ toegevoegd.  
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PGT Bij de waardelijst PGT-type zijn de volgende vier opties toegevoegd:  

❏ afwijkend (vrouwelijk);  

❏ afwijkend (mannelijk); 

❏ normaal (vrouwelijk);  

❏ normaal (mannelijk).  

 

KID Donorscherm: vanuit reserveringen is een doorlink gemaakt naar het 
patiëntendossier. 

KID Donorscherm: in plaats van ID wordt hier voortaan de geboortedatum van 
de patiënt getoond.  
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CORE Op het inlogscherm is de organisatienaam niet meer zichtbaar.  

 

CORE Nieuwe login mogelijkheid om als een andere gebruiker in te loggen 

 (functionaliteit is alleen voor support doeleinden).  

 

 

CORE Synchronisatie: de velden actief en laboratorium kunnen via instellingen 

standaard ingevuld worden.  

 

 

CORE Voortaan is alleen de meest recente episode aan te passen. Op de andere 

episodes is een blokkade gezet.  
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CORE 

 

De optie ‘configuratie modus tot’ is toegevoegd om een gebruiker tijdelijk 

extra rechten te geven. Tot aangegeven datum zijn in het scherm van de 

desbetreffende gebruiker extra knoppen zichtbaar zoals inzicht in 

record-updates, het maken van brieven en het instellen van parafen.  

 

Deze functie is gelijk aan inloggen met de Ctrl-toets ingedrukt. Deze optie is 

toegevoegd voor klinieken die gebruik maken SSO. 

 

CORE Bij initialen/verkorte code voor parafen is een beveiliging toegevoegd. 

Voortaan moet de code altijd uniek zijn.  
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CORE Het is nu zo ingesteld dat alleen bepaalde personen (met speciale rechten) 

patiënten mogen ontkoppelen. 

 

CORE Wanneer de behandeling is afgesloten is het voortaan mogelijk om bij 

afloop en vervolgbeleid een opmerking in het opmerkingenveld te plaatsen. 

  

 

CORE Nieuwe functie: 2-factor authentica (via twee stappen extra veilig inloggen). 

  

 

   

Verbeteringen  

Algemeen Toevoeging tooltip op ‘compleet’ zodat duidelijk zichtbaar is wie op de 

exit-lijst de autorisatie heeft uitgevoerd.  
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Algemeen De zichtbaarheid van studies is aangepast. In de waardelijst kun je voortaan 

kiezen of het een lab of kliniek gerelateerde studie betreft. Op de daglijst 

worden lab studies zichtbaar (kliniek studies niet).  

Algemeen Bij een lesbisch stel is de optie anamnese man uitgeschakeld.  

Algemeen De lijst met actieve diagnoses is aangepast. De diagnose ‘cyclusstoornis’ is 

niet meer actief.  

 

 

Algemeen Bij de embryo-beoordeling en de exit-lijst zijn de scherm titels gelijk 

getrokken. Scherm titels komen nu met elkaar overeen. 
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Algemeen Bij het veld  ‘door’ wordt niet meer automatisch de naam van de arts 
ingevuld.  

Algemeen Checklist: bij eicel- en gameetdonatie is het label aangepast. Nieuw label: 

transfer datum gesteld.  
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Algemeen De bespreeklijst is aangepast. Voortaan wordt de functie ‘toon 

afgehandelde’ gebruikt in plaats van ‘afgehandelde verwijderen’.  Standaard 

worden de afgehandelde patiënten getoond.  

Algemeen ICSI devitrificatie punctie datum is veranderd in ontdooidatum. De man 
komt nu via ontdooidatum in plaats van via punctiedatum op de daglijst.  
 

 

Algemeen Een donor wordt zowel in het dossier als het zoekscherm alleen nog  met 

zijn code weergegeven. De weergave van NAW-gegevens is gekoppeld aan 

een nieuwe permissie. 
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Algemeen Bij behandeling is een nieuwe optie toegevoegd ‘Uitkomst na transport’. 

Deze is ingericht net als materiaal vrouw van extern.  

Algemeen Bij SA/SOT: makler tekstveld breder gemaakt  en ‘aant makler’ weggehaald.  
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LAB Bij de semenlijst is de tooltip aangepast. Hier wordt voortaan ook de 
geboortedatum van de vrouw weergegeven. Deze informatie is afkomstig uit 
de meest recente episode. 

 

LAB Op de ontdooi lijst wordt voortaan de SRC_ID weergeven. Daarnaast is het 

mogelijk om een NEW_ID in te voeren (deze vervangt de SRC_ID).  
 

LAB In de embryo-lijst is het opmerkingenveld breder gemaakt. Tevens is een 
tooltip toegevoegd.  

LAB Het veld bij cryo code is breder gemaakt.  
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LAB In de cryobank zijn de volgende twee kolommen verborgen: 
❏ #ET;  
❏ ontdooien.  

 
De term ‘Gebruik voor ET’ wordt niet meer gebruikt. Voortaan staat hier 
“ontdooid”.  
  
Let op: dit geldt alléén voor gebruikers die geen gebruikmaken van 
vatmanagement! 

 

LAB Wanneer wordt gekozen voor de optie  ‘alleen gereserveerd’ worden op het 
scherm de 0 reserveringen niet meer getoond. 
 

 

LAB Een vat is voortaan alleen inrichtbaar vanuit het admin menu. Ook alle 
andere vat wijzigingen dienen via het admin menu te worden gedaan.  
 

 

MODULE Vatmanagement: bij de Matrix-tooltip is het adres weggehaald.  
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KID KID scherm is aangepast. Review reserveringen is uitgebreid met:  
❏ link naar dossier patient;  
❏ donor is gekoppeld aan patiënt en reservering;  
❏ geboortedatum vrouw; 
❏ symbool voor type episode (hetero/lesbisch/alleenstaand). 

 

KID ID is vervangen door PID. Deze stond eerst op treatment_id en staat nu op 
external_reference_identifier (oftewel het interne patiëntnummer).  

 

KID Donor scherm:  bij transacties is achter de naam van de patiënt een extra 
kolom toegevoegd met de geboortedatum van de patiënt.  

PGT Naamswijziging PGD is voortaan PGT. 
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PGT Diagnose scherm: het detail veld is verwijderd. 

 

PGT PGT-biopt scherm: het aantal gebiopteerde embryo’s wordt voortaan 

automatisch ingevuld.  

 

 

PGT Biopt-scherm: de waardelijst vrijgave KG is aangepast.  

 

PGT Biopt-scherm: het advies is aangepast naar vrijgave KG (Klinische Genetica).  

Bug Wanneer een partner/ donor / huisarts wordt ontkoppeld blijven de 

patiëntgegevens behouden.  
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Bug Scherm huisarts: button ‘nieuw’ gefixt.  

Bug Brieven worden voortaan automatisch geopend in de Chrome-webbrowser. 
De opties  ‘opslaan’ en ‘PDF’ zijn direct zichtbaar. 
 

 

Bug Datum-format aangepast voor de Excel-export van rapportages. Standaard 
ging deze naar een verkeerde datum-format. 
 

 

Bug Ontdooidatum niet tonen voor patiënt indien OOC van donor ontdooit 
wordt. 
 

 

CORE Extra beveiliging toegevoegd bij ontdubbelen. Voortaan wordt een 
waarschuwing getoond op het moment dat er geen patiënten zijn 
geselecteerd bij het ontdubbelen van een patiënten record.  
 

 

CORE Het teambeleid is aangepast. Het selectieveld ‘naam’ is breder gemaakt  en 
spaties voor aan de tekst worden voortaan automatisch verwijderd.  
 

 

CORE De annuleer optie bij episode is aangepast. Bij annuleren wordt op de 
achtergrond geen patiënt koppeling meer aangemaakt.  
 

 

CORE De parafen check van het type ‘overrule all’ werkte niet op het invries - en 
ontdooi scherm. Voor beiden is deze optie toegevoegd.  
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CORE Alleen bij het aanmaken van een patiëntnummer kan deze worden 
gewijzigd. In een later stadium is dit niet meer mogelijk.  
 

 

CORE Performance verbetering tijdens inloggen door het separaat laden van de 
waardelijsten. 
 

 

CORE Optie toegevoegd om bij de deeplink naar een man de dialoog voor dossier 

selectie te tonen. Aanpassing gedaan zodat de deeplink ook bij een 2de 

aanroep / herhaling functioneert.  
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