Handleiding gegevens aanleveren vanuit ASTRAIA
Inleiding
U bent verantwoordelijk voor het al dan niet aanleveren van gegevens aan Peridos. Daarbij geldt dat
als de cliënte heeft deelgenomen aan (een deel van) de screening, dat ervan uit wordt gegaan dat de
counseling voldeed aan de eisen die daaraan gesteld worden in het draaiboek en de folder. Dan
kunnen we namelijk uitgaan van veronderstelde toestemming voor aanlevering van gegevens aan
Peridos, tenzij de cliënte destijds expliciet bezwaar daartegen heeft aangegeven. Dit bezwaar zou
dan terug te vinden moeten zijn in uw dossier. Indien er sprake was van bezwaar, verzoeken wij u om
in dat dossier de “Toestemming voor Peridos” alsnog op “Nee” te zetten, zodat de gegevens van die
cliënte ook daadwerkelijk niet in de Excel-uitvoer wordt meegenomen. Indien er toch gegevens
doorgestuurd werden naar Peridos terwijl dit niet de bedoeling was, contacteer dan het regionaal
centrum. Zij kunnen de gegevens van de cliënt die bezwaar gemaakt heeft alsnog verwijderen.
Dit is een handleiding waarin stap voor stap zal worden uitgelegd hoe u als zorginstelling beheerder
een excel file kunt aanmaken in Astraia om gegevens aan te leveren voor Peridos.
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.

1

1 Het downloaden van xml queries vanaf de Peridos website
1. Ga naar de website van peridos www.peridos.nl. Klik op het kopje “gegevens aanleveren” en
selecteer “Astraia”

2. Onder “Astraia queries voor het maken van Excel bestanden om op te laden in Peridos” ziet u
de omschrijving van het zorgonderdeel met de laatste versies van de queries. Ga met uw muis
op de link staan onder de query die u wilt downloaden, voor Sybase of MSSQL en Oracle is een
aparte link naar het .xml bestand. Druk op de rechter muistoets en sla het bestand op
(bijvoorbeeld op uw bureaublad).
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2 Het opladen van de xml file in Astraia.
Het opladen van de xml file in Astraia is een eenmalige actie.
Eenmaal de xml file opgeladen in Astraia zal deze steeds ter beschikking zijn. Alleen wanneer
er een nieuwere versie van de xml file is herhaald u de stappen voor downloaden van de
Peridos website en opladen in Astraia.
Om een excelbestand van uw gegevens te maken in Astraia start u eerst de Astraia applicatie
op. Vanaf het hoofdscherm klikt u op de button “Statistiek” .

Druk op de button “Importeer query”.
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Ga naar de map (de plaats) waar u het, van de Peridos website gedownloade, xml bestand heeft
opgeslagen op uw computer. Klik op de bestandsnaam en vervolgens op de button “Open”.

3 Opladen van nieuwe versies en verwijderen oude versies van de xml file.
Regelmatig zullen de xml files, die de basis vormen voor de rapporten, ge-update worden. U dient
eerst de nieuwste versie op te laden in Astraia. Deze worden ter beschikking gesteld op de website
van peridos.nl. Het opladen van de .xml bestanden gebeurt op dezelfde manier als hierboven
beschreven. Er zullen dan 2 versies in de lijst verschijnen (de oude versie en de nieuwe versie). Hier
ziet u een voorbeeld voor counseling.

Klik op de oudste versie die u wil verwijderen. Klik op “Verwijderen query” in de kolom aan de
rechterkant van het scherm. Bevestig met “ja”.
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4 Het maken van een excelbestand in Astraia.
Afhankelijk van welke zorgonderdeel u gaat aanleveren, klikt u op de bijbehorende query en
vervolgens op de button “Exporteren”.

Bewaar het bestand op uw computer bij voorkeur op uw bureaublad onder een zelf gekozen
bestandsnaam.
Advies : Geef de bestandsnaam het volgend formaat :
<jaar><maand><dag><Peridos-><Zorgonderdeel)
Voorbeeld:
20101101Peridos-Combi
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Vervolgens laad u het aangemaakte bestand op in Peridos. Meer informatie over gegevens aanleveren
vindt u in de handleiding “Gegevens aanleveren”. Ga hiervoor naar de website van Peridos
www.peridos.nl. Klik op het kopje “gegevens aanleveren” en selecteer onder handleiding “Gegevens
aanleveren”.
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