Controle statistieken voor de DGEA registratie
In Endobase zijn in de statistiek module, twee statistieken geïnstalleerd om onderzoeken waarbij er fouten zijn in de invulling van in
de verplichte items voor de DGEA registratie te tonen. Beide statistieken behoren geen resultaten terug te geven. Bij deze statistiek
wordt er alleen gekeken naar onderzoeken die in de laatste 45 dagen zijn gewijzigd.
1.

Open de statistiek module van Endobase (

)

2.

Selecteer “Bestaande ENDOBASE statistiek”

3.

Selecteer een van de onderstaande controle statistieken en klik op “Uitvoeren”:

DGEA Meerdere waardes gekozen
Toont alle onderzoeken waarbij voor tenminste 1 item meerdere waardes gekozen zijn. Tevens worden bij deze onderzoeken
ook de ontbrekende items getoond, zodat u deze ook direct kunt bekijken en corrigeren.
Indien er items zijn waarbij meerdere waardes aanwezig zijn, zal bij inzending naar de DGEA registratie de ingezonden batch
als “negatief” beoordeeld worden en kunnen de gegevens in de volledige batch niet worden opgenomen in de registratie.

DGEA-Onderzoeken met ontbrekende items
Toont alle onderzoeken waarbij voor tenminste 1 item geen waarde bekend is.
In beide statistieken betekent:
“X” Het item is correct gevuld
“o” Het item is niet ingevuld
4.

Corrigeer bij de onderzoeken die bovenstaande statistieken teruggeven als resultaat als volgt:
• Zoek het betreffende onderzoek op in Endobase
• Klik op de rapportage knop (envelop), kies voor nieuwe rapportage
• Deselecteer een term of tekstblok tot er 1 over is die het betreffende item beschrijft als in de statistiek aangegeven is dat er
meerdere waardes zijn geselecteerd voor een item. Accepteer bij verwijderen van tekstblokken/termen de melding over
het updaten van de codes.
Tip: Het is slechts toegestaan om 1 indicatie te selecteren voor de DGEA registratie. Wilt u meerdere indicaties toevoegen
in de terminologie/tekstblokken, doe dit dan door deze toe te voegen als vrije tekst. Zorg er echter wel voor dat u altijd 1
gecodeerde indicatie uit de lijst selecteert!
• Selecteer een term of tekstblok die het betreffende item beschrijft als in de statistiek aangegeven is dat het item ontbreekt
(o). Accepteer bij verwijderen van tekstblokken/termen de melding over het updaten van de codes.
• Klik vervolgens op “Rapportage” en accordeer het nieuwe verslag na drukken op “Sluiten” of “Printen”, nadat u de tekst
gecontroleerd heeft.

