Wijzigingen in de update van DiSy per 1-1-2015

v20141231

-

De wijzigingen in de CTG/zorgactiviteit tabellen 2015 zijn ingelezen. Een aantal oude codes zijn
afgesloten en er zijn nieuwe toegevoegd. De meest opvallende zijn de pathologie codes, de 050501 is
afgesloten en er zijn meerdere nieuwe voor in de plaats gekomen. Nieuwe codes staan nog niet op
“van toepassing” bij basisgegevens->CTG, u kan zelf diegenen gaan selecteren die voor u van belang
zijn. (de huidige code is namelijk gesplitst in meerdere)

-

De zorgproducten 2015 zijn ingeladen, er zijn nu alleen nog kosten componenten, honorarium + kosten
zijn door DBConderhoud samengevoegd tot 1 integraal tarief. Ze zijn ingelezen als “kosten”, en staan
voor het B segment op 0,00. Hier mag u dan uw eigen passantentarieven van maken.. (dus 1 tarief,
honorarium en kosten samen)

-

De volgende verzekeraars zijn afgesloten: 0403 Fortis, 0441 ONVZ, 3337 Agis.
Nieuw zijn 3340 Anno12, 3343 ONVZ, 3344 In Twente.
Indien nog niet aanwezig wordt ook een contractant DSW toegevoegd, en daarvoor de 7029 DSW en
7037 SR gedupliceerd, 1x aan de oude en 1x aan de nieuwe contractant gekoppeld.

-

Niet ingevulde belangrijke velden krijgen nu een oranje kleur. Fout ingevulde velden worden rood.

-

Per 1-7-2015 moeten er ICD10 codes geregistreerd gaan worden., In DiSy kan dit nu al en u kan er dus
langzaam aan gaan wennen.
Bij basisgegevens->ICD kan u de ICD10 codes die u gaat gebruiken op “van toepassing” zetten. U kiest
eerst een hoofdstuk, dan een blok en dan de gewenste code. Onderin kan u dan het vakje
aanvinken.
Vervolgens kan u bij basisgegevens->DBC een default ICD koppelen aan een DBC diagnose.
Er is een eerste default te koppelen in het veld
Vervolgens zijn er ook meerdere default te lkoppelen op de tab ICD

Er zijn alleen ICD codes te selecteren die eerst op “van toepassing” gezet zijn.
In DiSy zijn ze per stuk te selecteren, mocht u er een heleboel tegelijk op “van toepassing” willen zetten
dan kan Dixis u erbij helpen wanneer u een lijst in Excel kan aanleveren.
TIP: op http://class.who-fic.nl/browser.aspx?scheme=ICD10-nl.cla kan u de ICD10 codes ook zoeken,
eventueel op tekstuele omschrijvingen.
-

Op de behandelregel is nu een veld icd toegevoegd, hier zal de eerste default standaard getoond
worden (indien voor gedefinieerd). Als u op de selectiebox drukt dan kan u een andere ICD code
kiezen. Ze worden getoond in de volgende volgorde: eerste default bovenaan, dan de andere defaults,
tot slot de rest die op “van toepassing” staat. De defaults worden gemarkeerd met een sterretje *

-

Vervolgtrajecten hebben vanaf 2015 geen looptijd van 365 dagen meer, maar 120. Als u een
, DiSy berekent dan automatisch de
vervolgtraject aanmaakt gebruik dan de knop
juiste datums en sluit op de juiste manier aan. Als u een vervolgtraject wil aanmaken en de sluitdatum

van de vorige is langer dan 120 dagen geleden dan wordt een vervolgtraject aangemaakt startend op
e
de 121 dag. Er is dan dus een periode van 120 dagen geen DOT. U mag overigens weer een nieuw
regulier traject openen als de patiënt 360 dagen niet geweest is na de sluitdatum van de vorige
behandeling.
-

Er zijn een aantal controles toegevoegd in de validatie. Er wordt nu gecontroleerd of bij een verlenging
e
e
e
aansluit op de 1 , 121 of 241 dag. Verder wordt nu gecontroleerd of een consult/verpleegdag niet
tegelijk op dezelfde dag worden geregistreerd. In sommige gevallen mag u wel een consult 2x op 1 dag
registreren. Als u dat doet dan kan u de controle (tijdelijk) uitzetten bij basisgegevens->DiSy instellingen
U kan dan het vinkje weghalen bij
. Wij adviseren het vinkje aan te
laten staan, behalve als u heel vaak meer consulten op 1 dag doet.
Regel ook goed bij de basisgegevens->permissies wie er toegang mag hebben tot dit scherm

-

Het scherm “basisgegevens” is aangepast en duidelijker ingedeeld

-

De ruimte op het hoofdscherm wordt beter benut. Meer ruimte voor DOTs, Zorgactiviteiten en status.
Het invoerveld op de tab Verslag is ook groter geworden.

-

Bij het registeren van zorgactiviteiten kan nu ook een behandelaar en locatie vastgelegd worden.

-

Er zijn nu een aantal zaken in te stellen op de accounts van de medewerkers. Dit regelt u bij
basisgegevens->medewerkers
Nieuw zijn de volgende instellingen: u kan aangeven voor wie u de agenda wilt starten als u zelf geen
agenda heeft. Voorheen was dit gekoppeld aan de default medewerker (dit waren alleen de artsen, dus
medewerker kiezen aangevinkt en een ingevulde code zorgverlener), maar nu kan u ook agenda’s
default starten van niet-artsen

Verder kan u nu apart aangeven wie als verslaglegger op de tab verslag mag fungeren (vinkje achter
verslag aanzetten)
TIP: bij de Windows inlog naam kan u de naam opgeven van uw account of pc waarop u inlogt. U ziet
dan op het DiSy inlogscherm meteen uw account als default staan
-

Op het overzicht

kan u nu ook een van-tot periode meegeven.

Wijzigingen m.b.t. de DiSy opties
-

Op het recepten tabblad kan nu ook eventueel met bundels gewerkt worden, u kan dan meerdere
medicijnen voor definiëren tot een bundel bij basisgegevens->geneesmiddelenbundel
Bij het maken van recepten kan dan gekozen worden om per stuk een medicijn tot te voegen, of een
hele bundel in 1x.
Wilt u van deze bundel optie gebruik maken neem dan contact op met Dixis. Er zij kosten aan
verbonden, afhankelijk van het aantal voorschrijvers

-

Momenteel word op het tabblad documentatie een koppeling gelegd naar een document dat u wilt
koppelen. Het is nu eventueel mogelijk om niet alleen te koppelen, maar ook om het document altijd te
kopiëren, te verplaatsen, of om te vragen of het document te koppelen, kopiëren of te verplaatsten is.
Wilt u hier gebruik van maken neem dan contact op met Dixis. Er zijn kosten aan verbonden.

Vragen?
Het liefst per email op info@dixis.nl

