HANDLEIDING voor het MAKEN EN UPLOADEN van
een handmatig ingevoerd excelbestand naar PERIDOS
Inleiding
Wanneer dient u gebruik te maken van een handmatige excel voor het aanleveren van gegevens aan
Peridos. Indien u :
-

geen digitaal bronsysteem heeft
een bronsysteem heeft dat geen Excel of HL7 export zal ondersteunen in 2011

In deze situaties zult u voor de levering van data over counseling, SEO’s, NT meting, Combinatietest
en uitkomst aan Peridos aangewezen zijn op het handmatig invullen en opladen van excel bestanden.
Dit is een handleiding waarin stap voor stap zal worden uitgelegd hoe u als praktijkbeheeder van een
zorginstelling een excel file handmatig kunt invullen en die dan kunt opladen in Peridos.
Verander NIETS aan de structuur van dit excel bestand. Voeg dus geen kolommen toe of haal geen
kolommen weg. Indien een kolom voor u niet van toepassing is of nooit gebruikt wordt laat u die
gewoon leeg.
Het is raadzaam om dit op regelmatige tijdstippen te doen. Wij raden aan om dit ten minste 4 keer
per jaar, dus eens per kwartaal, uit te voeren.
Welke gegevens mag u doorsturen ?
Indien iemand na counseling besluit om deel te nemen aan de combinatietest en/of het SEO wordt er
uitgegaan van impliciete toestemming om gegevens naar Peridos te sturen. U hoeft dan niet apart
toestemming te vragen voor het versturen van deze gegevens. Deze gegevens mogen in het
handmatige excel bestand ingevoerd worden.
Indien iemand na counseling besluit om NIET deel te nemen aan de combinatietest en/of het SEO
dient u expliciete toestemming te vragen voor het opnemen van deze gegevens in het handmatige
excel bestand. Indien iemand hiervoor geen expliciete toestemming geeft mag u deze gegevens NIET
opnemen.
1. STAP 1 : Downloaden van het xls bestand.
Ga naar de volgende pagina in Peridos : http://www.peridos.nl/documenten/gegevensinvoer/ en kies
met welk bronsysteem u werkt.

Als u “COUNSELING” als activiteit heeft download u de excel file : excel export handmatig 2011
COUNSELING
Als u “SEO” als activiteit heeft download u de excel file : excel export handmatig 2011 SEO
Als u “NT-COMBINATIETEST” als activiteit heeft download u de excel file : excel export handmatig
2011 NT-COMBI
Voor de registratie van de geboorte en de uitkomst gebruikt u de excel file : excel export handmatig
2011 UITKOMST
Als u meerdere activiteiten uitvoert download u meerdere excel files.

2. STAP 2 : Het handmatig invullen en bewaren van het excel bestand
Elke regel vertegenwoordigd één cliënt.
Het blauwe gedeelte van de xls sheet bevat algemene gegevens van de zwangere en haar
zwangerschap. Deze dient u steeds in te vullen.
Het groene gedeelte is het specifieke gedeelte voor counseling, SEO, NT meting, Combinatietest of
uitkomst. Hier vult u zo volledig mogelijk in wat voor u en voor deze zwangere van toepassing is.
Afhankelijk van uw situatie vult u alleen de Excel voor counseling, SEO, NT meting, combinatietest,
uitkomst of meerdere Excel bestanden in.
Om het invullen te vergemakkelijken zijn er 3 soorten invulvelden :
-

Aantallen : Soms dient u gewoon een geheel getal in te vullen. Bijvoorbeeld graviditeit : 1.
Let goed op en controleer of het ingevoerde getal het juiste is.

-

Data : Wanneer het gaat om een datum gebruikt u volgend formaat : dd-mm-jjjj.
Bijvoorbeeld 04-09-2010.

-

Keuzevelden : Soms kunnen er keuzes gemaakt worden. Er staat dan naast het veld bij
aanklikken een pijl. Wanneer u daarop klikt verschijnt er een keuzemenu. Kies hieruit het
item dat van toepassing is. Deze keuze zal dan automatisch ingevuld worden in de Excel.

Wanneer u niet goed weet wat u precies moet invullen kan u steeds de toelichting raadplegen. Als u
over de hoofding van de kolom gaat met uw muis licht er automatisch een blokje op met een
toelichting.

De eerste regel van het bestand is reeds gevuld met een voorbeeld. U kan deze regel laten staan als
voorbeeld, maar u kan deze ook overschrijven met een eigen cliënt.
Gebruik voor elk counselingsgesprek en elk onderzoek een nieuwe regel (ook als het gaat om
dezelfde cliënt) .
Bijvoorbeeld : U voert 2 counselingsgesprekken uit bij dezelfde cliënt op 2 verschillende data. Tijdens
het eerste counselingsgesprek behandeld u de combinatietest. Tijdens het tweede
counselingsgesprek behandeld u het SEO. U voert in het excel bestand 2 aparte regels in, een voor
elk gesprek. Hetzelfde geldt voor onderzoeken (bijvoorbeeld SEO)

Tweelingen dienen in aparte regels in de Excel te worden ingevoerd. Dit geldt enkel voor SEO. Deze
regels moeten direct onder elkaar staan. Peridos kan ze dan aan mekaar relateren.

3. STAP 3 : Het opladen van een excelbestand in Peridos
3.1 U gaat naar de website van peridos (www.peridos.nl) en klikt op “inloggen”.

3.2 Vervolgens klikt u op de link naar de productie omgeving van Peridos
(http://applicatie.peridos.nl)

Tip: Door op uw bureaublad of in uw browser (onder “favorieten”) een link naar Peridos te zetten
kunt u de vorige 2 stappen overslaan. U komt dan rechtstreeks in het inlogscherm (zie punt 2.3)
3.3 Als praktijkbeheerder bent u gemachtigd om het excel bestand op te laden in Peridos. U logt in
met uw eigen login en wachtwoord.

3.4 Klik op het tabblad“gegevens”

3.5 Klik op “import” en op het knopje “toevoegen”

3.6 Druk op de knop “bronsysteem : kies er een”

3.7 Afhankelijk van welke excel file u wil opladen in Peridos (counseling of SEO) selecteert u in dit
veld “Handmatig counseling” of “Handmatig SEO”.

3.8 Druk op de knop “Bladeren” en klik op het excel bestand met de verzamelde data die u wil
opladen (bij voorkeur op het bureaublad)

3.9 Het bestand dat u geselecteerd heeft wordt getoond voor de knop “Bladeren”. Druk nu op de
knop “toevoegen”.

3.10 U krijgt nu een overzicht met volgende informatie :
-

-

een rood kruis : Uw bestand is opgeladen en staat klaar om verwerkt te worden door de
regiobeheerder. Wanneer de regiobeheerder uw bestand verwerkt heeft (geïmporteerd in
Perdios) wordt dit een groen vinkje.
De datum wanneer u dit bestand heeft opgeladen in Peridos.

4.

STAP 4 : Verbeteren kwaliteit geïmporteerde gegevens

4.1 Wanneer de regiobeheerder uw bestand heeft geïmporteerd krijgt u een e-mail met de melding
dat uw bestand succesvol is verwerkt. In deze e-mail zal u ook een link aantreffen naar deze pagina.
U zult zien dat het rode plusteken veranderd zal zijn in een groen vinkje. Dit betekent dat uw bestand
verwerkt is.

U ziet nu ook volgende gegevens :
-

-

-

Foute regels : Beschrijft het aantal niet correcte regels. Het kan gaan om regels :
o die fouten bevatten en daardoor niet geschikt zijn voor import in Peridos
o waar data ontbreken die noodzakelijk zijn voor Peridos
De tijd tussen “Datum eerste onderzoek” en “Datum laatste onderzoek” beschrijft de periode
van gegevens die u reeds heeft opgeladen in Peridos en die verwerkt zijn door de
regiobeheerder.
Nieuw : het aantal nieuwe cliënten
Overschreven : Het aantal records dat werd overschreven naar aanleiding van nieuwere
gegevens
Gelijk : Het aantal records waar niets aan veranderd is
Fout : Het totaal aantal records waar nog steeds een fout in zit.

Wanneer u nu kikt op het bestand opent zich een overzicht met alle foutmeldingen.

Zo krijgt u inzage in welke gegevens moeten worden aangevuld of gecorrigeerd. Wanneer u klikt op
een regel zal u in Peridos direct naar de cliëntgegevens kunnen gaan.
LET WEL : Correcties en aanvullingen dienen steeds te gebeuren in de handmatige excel en niet in
Peridos zelf.
Wanneer u de volgende keer uw nieuwe gegevens oplaadt zullen deze aanvullingen en correcties
automatisch worden meegenomen.

