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Softwareprogramma  Reactie Bijzonderheden

   
DENT‐O‐VISION Het overzicht is standaard te maken in menu optie 5 van het programma. Zie bijlage 1
EVOLUTION (Software of 
Excellence) 

Nog geen reactie ontvangen   

EXQUISE  Er is een nieuwe lijstfunctie ontwikkeld die in één keer de hele lijst op maat aanbiedt. Zie bijlage 2
I‐ORTHO (HoCu Systems)  Nog geen reactie ontvangen
MICRODENT Nog geen reactie ontvangen
NETPOINT  Nog geen reactie ontvangen
NOVADENT (Complan)  Het overzicht is standaard te maken via het menu Overzichten – Urenstaat in combinatie 

met Overzichten – Praktijkverslag.
Zie bijlage 3 

Oase (VST software)  http://www.oasedental.nl/index.php?link=big   

OrthoManagerTM  In de patiënten‐flowadministratie is niet voorzien dat de zuivere tijd die besteed wordt aan 
een behandeling achteraf op grond van daadwerkelijk bestede tijd wordt ingevoerd.

 

ORTHOPLAN (FIS Automatisering)  Nog geen reactie ontvangen
ORTX  Nog geen reactie ontvangen
ROBADENT  Urenstaten kunnen gegenereerd worden. Zie bijlage 4
SALUSYS (Flexdata)  Werkt aan een oplossing.  Gebruikers mogen hun 

vragen stellen aan de 
heer Matthé M. Roos: 
mroos@flexdata.nl 

SIMPLEX  In april komt een nieuwe release uit. In die release zal het mogelijk zijn om het gevraagde 
overzicht te genereren.

 

SYNERGA  Software wordt uitsluitend in orthodontiepraktijken gebruikt.
TABDENTS  Het overzicht is te maken via de module behandelingsstatistieken: 

menu>Extra>Statistieken>Behandelingen en klik op de tab ‘Urenstaat’ om een analyse te 
starten. 

Zie bijlage 5 
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Bijlage 1 – DENT‐O‐VISION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit overzicht is standaard te maken in menu optie 5 van 
het Dent‐o‐vision programma, alle tandartsen van Dent‐o‐ 
vision  bekend. 

In dit geval is er voor een periode van 5 jaar gekozen met 
een totaal aantal behandelingen van 4776. Door dit met 
een gemiddelde behandelingsduur of door te 
sorteren/filteren en met een behandelspecifieke duur te 
vermenigvuldigen en door het aantal weken te delen komt 
men tot de werkduur per week. 
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Bijlage 2 – EXQUISE 
 
Als Exquise‐gebruiker was het al mogelijk om door middel van de bestaande lijsten de relevante informatie voor de herregistratie te verzamelen. In de versie 
van Exquise die nu op de website staat is het voor u nog makkelijker gemaakt. 
 
Per behandelaar kunt u in één keer de gegevens van 5 jaar netjes gerangschikt, per jaar, per maand, opvragen. U krijgt dan zowel het aantal afspraken als de 
totale afspraaktijd. 
 

 
 
Daarnaast komt er voor de geselecteerde medewerker een lijst per jaar met de geleverde prestaties. 
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Om deze lijst te maken, gaat u eerst naar het Mainframe scherm (U sluit alle patiëntenkaarten en het agendascherm). 
 

 
 
Selecteer rechts onderin de behandelaar voor wie u de gegevens wilt opvragen. Tot slot kiest u voor Lijsten, BIG Herregistratiegegevens! Exquise gaat nu 
voor u de gegevens verzamelen. Deze worden als dat klaar is naar uw standaardprinter gestuurd. 
 
De update kunt u downloaden vanaf www.vertimart.nl. 
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Bijlage 3 ‐ NOVADENT 
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Bijlage 4 ‐ ROBADENT 
 
Inzien urenstaat 

 
T.a.v. de verplichte herregistratie in het BIG‐register dient u aan te tonen dat u gemiddeld 8 uur per week individuele zorg levert op het deskundigheidsgebied van de tandarts. In Robadent 
kunt u daarvoor een urenstaat genereren. Tevens is het mogelijk om een overzicht in te zien van de verrichtingen in een bepaalde periode. 

 

 
 
Klik in het hoofdmenu “Statistiek” op “Urenstaat per agenda of medewerker”. 

 

 
 
Maak een selectie van de behandelaar en/of agenda boek en geef aan op welke periode de urenstaat betrekking dient te hebben. Klik vervolgens op de knop “Akkoord”. 

 

 
 
De urenstaat verschijnt. Deze toont voor de geselecteerde periode het aantal afspraken en corresponderend aantal uren per maand. 
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Geef aan op welke wijze u het overzicht wil uitvoeren en klik op de knop “Uitvoer”. 
 
Als aanvulling op de urenstaat  is het ook mogelijk om een overzicht te verkrijgen van het aantal verrichtingen per periode. Klik hiertoe in het hoofdmenu “Statistiek” op “Verrichtingen per 
periode”. 
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Geef aan van welke behandelaar en voor welke periode u een overzicht wil genereren. 

Klik op de knop “Akkoord” om het overzicht te genereren. 

 
 
Klik vervolgens op de knop “Uitvoer” om de lijst uit te voeren volgens de door u ingestelde optie. 
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Bijlage 5 ‐ TABDENTS 

Open in TabDents de module behandelingsstatistieken via menu>Extra>Statistieken>Behandelingen en klik op de tab ‘Urenstaat’ om een analyse te starten. 
 

 
 
Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld uit de testdatabase. 

TabDents bepaalt aan de hand van de volgende criteria het aantal contacturen met patiënten: 

 Behandelaar. 
Bepaal per behandelaar welke data getoond moeten worden. 

 Afspraak per patiënt. 

 Gerealiseerde behandeling per patiënt. 

 Begin- en einddatum van de opgegeven periode. 
Dit zal of een complete 5-jarige periode zijn of delen daarvan die samen de 5 jaar dekken. 
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Het is in TabDents ook mogelijk gestratificeerde data te tonen zoals UPT, geslacht en leeftijd. 
Klik daartoe op de tab ‘Zoeken algemeen’ of ‘Zoeken uitgebreid’. 
 

 
 
Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van ‘Zoeken algemeen’ met data uit de testdatabase. 
 
Getoond worden alle UPT codes, al dan niet gerelateerd aan gerealiseerde omzetcijfers, voor de gekozen periode per behandelaar. Onderverdeeld in geslacht  
en leeftijdsgroepen van 10 jaar. Indien in TabDents naast de reguliere behandelingen ook de behandeltijd is vastgelegd, hetgeen kan worden afgedwongen via 
menu>Extra>Opties>tab ‘Voorkeurs instellingen’, dan is analyse mogelijk van deze tijden in relatie tot de lengte van de daarbij behorende afspraken. 
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De tijden worden gemeten vanaf het starten van de zitting, zoals hierboven in rood met ‘0:05’ wordt getoond. Deze tijd wordt handmatig overgenomen in de 
markering ‘5’ daarnaast. Deze tijden hoeven niet 100% overeen te komen met de urenstaat omdat het ‘beweerde’ behandeltijd is en kan afwijken van de 
afspraaktijd! 
 

 
 
Bovenstaande afbeelding toont een voorbeeld van ‘Zoeken uitgebreid’ met data uit de testdatabase gebaseerd op dergelijke tijdregistraties. 
 
Ook hier is een onderverdeling in type tijd, geslacht en leeftijd beschikbaar. In de meeste gevallen zullen deze data geen geldwaarden produceren, behalve als 
het aan UPT ‘U’ gerelateerde behandelingen betreft. 
 
Om te voldoen aan de leveringseis zijn er 3 mogelijkheden van export van deze gegevens: 

 De optie ‘Bestand’ maakt naar keuze een ‘.csv’ bestand of een ‘XML bestand. 
Geschikt voor ondermeer Excel spreadsheets. 

 De optie ‘1-3’ drukt een samenvatting af zonder patiëntgegevens. 

 De optie ‘1-8’ drukt een complete lijst af, inclusief de patiëntgegevens. 
Dit is een erg groot aantal pagina’s! 

De laatste 2 opties zijn zeer geschikt om (in Windows 10 de standaard) als PDF te worden afgedrukt. 
Let op: PDF kan geen honderden pagina’s afdrukken, kies daarvoor de optie ‘XPS’ indien nodig. 
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Bijlage 6 – OASE 

Voor uw herregistratie in het BIG-register kunt u binnen Oase de volgende twee overzichten gebruiken: 

Behandeltijd per arts (bij Medewerkers -> Overzichten) 

Dit overzicht geeft per maand het aantal consulten en de daaraan bestede tijd. U kunt hier de arts en de periode aangeven. 

 

U krijgt dan het volgende overzicht: 
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Totalen per arts (bij Patiënten -> Overzichten) 

Dit overzicht geeft per behandelcode het aantal verrichtingen en desgewenst (het vinkje "Inclusief bedragen") het bedrag dat daarvoor in rekening is 
gebracht. Ook hier kunt u de arts en de periode instellen. 

 

 

Dit geeft dan bijvoorbeeld het volgende resultaat: 

 


