
Scenario’s	  voor	  invoeren	  
Er	  zijn	  verschillende	  mogelijkheden	  om	  gegevens	  voor	  een	  registratie	  te	  leveren.	  Hieronder	  
volgende	  drie	  scenario’s.	  
	  
Scenario	  1:	  Volledige	  aanlevering	  per	  batch	  
Gegevens	  worden	  alleen	  geregistreerd	  via	  het	  uploaden	  van	  batches..	  
	  

1. Batches	  worden	  aangeleverd	  met	  complete	  patiënt	  dossiers.	  In	  nieuwe	  batches	  zitten	  
alleen	  nieuwe	  patiënten.	  	  

2. Batches	  worden	  periodiek	  aangeleverd	  en	  aanvullingen	  en	  wijzigingen	  volgen	  ook	  per	  
batch.	  

	  
Scenario	  2:	  Pre-‐fill	  batch	  aanlevering	  
Een	  deel	  van	  de	  gegevens	  wordt	  middels	  een	  batch	  aangeleverd.	  Wijzigingen	  én	  aanvullingen	  
daarop	  gaan	  via	  de	  invoerschermen	  van	  Survey.	  	  
	  

1. Batches	  worden	  aangeleverd	  met	  alleen	  patiënt	  informatie.	  De	  episodes	  worden	  
handmatig	  middels	  de	  invoerschermen	  van	  Survey	  geregistreerd.	  Wijzigingen	  en	  
aanvullingen	  kunnen	  middels	  de	  Survey	  schermen	  ingevoerd	  worden	  

2. Alle	  gegevens	  die	  in	  het	  ZIS	  beschikbaar	  zijn	  worden	  per	  batch	  aangeleverd.	  De	  overige	  
gegevens	  worden	  handmatig	  aangevuld	  in	  Survey.	  	  

	  
Regels	  batch	  aanleveringen:	  

• Gegevens	  die	  middels	  een	  batch	  aangeleverd	  worden,	  zijn	  zichtbaar	  in	  de	  
Surveyschermen.	  	  

• Gegevens	  die	  niet	  via	  een	  batch	  zijn	  aangeleverd	  kunnen	  handmatig	  ingevoerd	  worden.	  
• Nadat	  een	  batch	  geüpload	  is	  middels	  de	  secure	  upload	  facility	  en	  u	  een	  ontvangst	  e-‐mail	  

heeft	  ontvangen,	  duurt	  het	  maximaal	  10	  werkdagen	  voordat	  de	  batch	  verwerkt	  is.	  
Wanneer	  er	  problemen	  zijn	  met	  de	  batch	  wordt	  dit	  ook	  binnen	  10	  werkdagen	  met	  u	  
gecommuniceerd.	  

• Een	  account	  om	  de	  batch	  middels	  een	  veilige	  manier	  (via	  de	  secure	  upload	  facility)	  bij	  
MRDM	  te	  krijgen	  kunt	  u	  aanvragen	  via	  dica-‐servicedesk@mrdm.nl	  

	  
Aanbevelingen	  

• Lever	  niet	  elke	  twee	  weken	  een	  batch	  aan	  dit	  kan	  beter	  elke	  maand	  of	  elke	  twee	  
maanden.	  
	  

Opmerking	  
Op	  dit	  moment	  kunnen	  wijzigingen	  op	  batches	  nog	  niet	  verwerkt	  worden.	  Dit	  wordt	  op	  korte	  
termijn	  wel	  mogelijk.	  Daarom	  zijn	  er	  twee	  opties.	  

• Of	  u	  levert	  de	  gegevens	  aan,	  u	  krijgt	  dan	  een	  melding	  van	  ons	  dat	  de	  nieuwe	  patiënten	  
wel	  ingelezen	  zijn	  maar	  daar	  waar	  er	  aanvullingen	  of	  wijzigingen	  op	  bestaande	  patiënten	  
zijn	  dit	  verwerkt	  wordt	  op	  het	  moment	  dat	  dit	  mogelijk	  is.	  U	  krijgt	  dan	  ook	  een	  seintje	  
wanneer	  deze	  wel	  verwerkt	  zijn.	  

• U	  wacht	  even	  met	  het	  aanleveren	  van	  de	  batch	  totdat	  u	  een	  seintje	  krijgt	  dat	  de	  wijziging	  
en	  aanvulling	  optie	  mogelijk	  is	  en	  levert	  dan	  de	  batch	  aan	  met	  de	  gegevens	  die	  u	  tot	  dan	  
toe	  heeft.	  

	  
Scenario	  3:	  Invoer	  via	  Surveyschermen.	  
Alle	  informatie	  wordt	  rechtstreeks	  in	  Survey	  ingevoerd	  middels	  de	  invoerschermen.	  
Aanbevolen	  gebruikersscenario:	  In	  opstartfase	  om	  snel	  te	  kunnen	  beginnen	  met	  registreren	  of	  
indien	  andere	  scenario’s	  niet	  mogelijk	  zijn.	  	  


