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Doelgroep:
Dit service bericht is gericht aan alle MicroHIS X praktijken die via de dominante zorgverzekeraar voor het
jaar 2018 hebben aangegeven dat zij in aanmerking willen komen voor de resultaatbeloning Formularium
Gericht Voorschrijven (FGV) in segment 3.

Datum aanleveren gegevens bij het Nivel:
De datum voor het aanleveren van de scores van de meting in 2018 is door de LHV bekend gemaakt. De
uiterlijke datum waarop gegevens aangeleverd kunnen worden bij het Nivel is 15 januari 2019. Aanlevering
na 15 januari leidt tot vertraging in de declaratie. De periode waarover de scores bepaald worden, kan
verschillen per zorgverzekeraar. U kunt in de voorwaarden van uw dominante zorgverzekeraar nagaan
welke meetperiode voor u van toepassing is.

Voorwaarden voor aanleveren juiste informatie vanuit MicroHIS X naar Digitalis:
1. Controle gebruik van praktijklicentiesleutel:
Voorwaarde voor uitwisseling van de gegevens met Nivel is dat er gebruik wordt gemaakt van een
praktijklicentiesleutel voor Prescriptor, die gekoppeld is aan de AGB code van de praktijk. Wanneer
u geen gebruik maakt van een praktijklicentiesleutel, dan kunnen er geen gegevens beschikbaar
gesteld worden aan het Nivel. U kunt dit als volgt controleren:
Via Management Informatie – Snelle toegang – Conform Formularium. Rechtsboven in het scherm
moet uw praktijknaam staan. Is dit niet het geval of krijgt u een melding dat u gebruik maakt van een
generieke licentiesleutel, neem dan z.s.m. contact op met Digitalis via https://sso.digitalis.nl.
2. Minimaal vereiste MicroHIS X versie is 14.2.2.
Omdat er recent wijzigingen aangebracht zijn in de software van MicroHIS X en de software van
Digitalis worden alleen vanuit MicroHIS X versie 14.2.2 de juiste gegevens over Formularium Gericht
Voorschrijven aangeleverd bij het Nivel.
MicroHIS X versie 14.2.2 (inclusief Tarieventool 2019) wordt op 20-12-2018 beschikbaar gesteld. De
uiterlijke datum van verwerking van MicroHIS X versie 14.2.2 is vóór 01-01-2019. ASP-leveranciers
zijn hierover inmiddels door DXC geïnformeerd. Werkt u lokaal met MicroHIS X zorg dan dat de
verwerking van de update naar MicroHIS X versie 14.2.2 tijdig wordt ingepland door uw
systeembeheerder!!

Werkwijze aanleveren gegevens 2018:
•
•
•
•

•

Vanuit het 9-knoppen hoofdmenu naar Management informatie - Snelle toegang - Conform
Formularium
Er wordt verbinding gemaakt met Digitalis Rx en u krijgt inzicht in uw huidige scoringspercentage
U ziet uw voorschrijfgegevens met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018
Om de rapportages te verzenden naar het Nivel gaat u naar de rapportage-instellingen. U vindt deze
rechts bovenin het scherm onder

U kunt hier kiezen voor het inschakelen van de rapportages
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Meer weten???
Meer informatie, o.a. over het invoeren van de praktijklicentiesleutel voor Digitalis, vindt u in de handleiding
MED_HL Formularium gericht voorschrijven in MicroHIS X op Extranet, http://extranet.microhis.csc.nl of in
de Online help in MicroHIS X onder het
rechtsboven in MicroHIS X.

Vragen naar aanleiding van dit Service bericht?
Hebt u vragen of opmerkingen schroom dan niet contact op te nemen met het MicroHIS Service Centre. Op
het Extranet kunt u altijd het Laatste nieuws volgen.
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