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Beste huisarts en deelnemer aan het JHN,
Via de JHN nieuwsflits houden wij u up to date over onderwerpen die van belang zijn voor
de deelnemende praktijken. In deze korte nieuwsflits informeren we u over het nieuwe
informatiemateriaal en geven we een update over extracties. Als u meer informatie wil of
hier vragen over heeft dan zijn wij te bereiken via SecretariaatJHN-3@umcutrecht.nl
Hartelijke groet, het JHN team

Informatiemateriaal voor patiënten in uw praktijk.
Het is belangrijk dat de patiënten in uw praktijk zich bewust zijn dat hun gegevens voor
onderzoek gebruikt worden en weten waar ze terecht kunnen om hiertegen bezwaar te
maken. U heeft daarvoor in het verleden diverse materialen (o.a. poster & folder)
aangeleverd gekregen. Omdat de materialen verouderd waren zijn deze geüpdatet. U krijgt
ze binnenkort toegestuurd, maar U kunt hier alvast kijken hoe de poster en folder geworden
is. Daarnaast is er een nieuwe Web- en WIS-tekst die u kunt gebruiken voor uw eigen
website of WISscherm.

PromedicoASP: Automatische extracties en uploads
naar VIPLive.
Praktijken die PromedicoASP gebruiken zijn gewend eerst zelf een extractie van hun HIS te
maken en deze vervolgens handmatig te uploaden in VIPLive. Sinds afgelopen jaar kunnen
deze extracties en aanleveringen ook automatisch vanuit PromedicoASP gedaan worden.
Dit scheelt de praktijken veel tijd en systeem belasting. Voor JHN is dit ook een goede
ontwikkeling omdat bij deze overgang ook enkele wensen die al lang op ons lijstje stonden
in vervulling zijn gegaan. De belangrijksten zijn dat de velden “reden van uitschrijving” en
“uitsluiten voor export aan derden” nu wel in de extractie meekomen. De reden van
uitschrijving is in JHN-onderzoek een onmisbaar gegeven: overlijden is in veel onderzoeken
een belangrijke uitkomstmaat.
Doordat het veld “uitgesloten aanlevering aan derden” nu wel beschikbaar is, kunnen de
patiënten die hebben aangegeven hun gegevens niet voor onderzoek beschikbaar te
stellen (zgn. databaseweigeraars) en als zodanig in met dit veld in het HIS zijn gemarkeerd
hiermee uit de doorlevering verwijderd worden. Dit scheelt de praktijk werk bij de
doorlevering van de data aan JHN en daarnaast is de registratie in het HIS zelf ook
overzichtelijker dan in VIPLive. Beide methodes werken naast elkaar, u hoeft dus niet bang
te zijn dat databaseweigeraars gewoon worden door geleverd aan JHN als u deze nog niet
in uw HIS heeft gemarkeerd. De automatische upload wordt clustergewijs in VIPLive
ingevoerd. U hoort van hen wanneer uw praktijk aan de beurt is. Voor de doorlevering van
de gegevens aan JHN blijft uw goedkeuring nodig, deze werkwijze verandert afgezien van
de mogelijkheid om databaseweigeraars in het HIS te markeren niet.
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