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1 Een dossier toevoegen 

Een nieuw dossier voegt u toe hetzij via het injecteren van een inkomende brief of protocol, via het 

toetsenbord of via het verwerken van de eID gegevens. 

 

1.1 Via eID 

Plaats de eID kaart in de lezer en kies de menukeuze of druk de toetsencombinatie Ctrl+Alt+N 

 
De naam, voornamen, eID nummer een INSZ nummer evenals het adres van de patiënt worden 

ingeschreven in een nieuwe administratieve fiche. Daktari gaat meteen op zoek naar de gegevens die 

beschikbaar zijn voor het ingelezen INSZ nummer en vult de fiche aan met de maan, voornaam, 

geslacht, geboortedatum, postcode en woonplaats. Omdat meteen het INSZ nummer beschikbaar is 

kan u de verzekeringsgegevens en het sociaal statuut ophalen via “Via MyCareNet bijwerken”. 

 
 

Om het dossier effectief toe te voegen aan uw Daktari kiest u onderaan 

 

 

 

Is er een consent, een therapeutische relatie, een lopend hoofdstuk 4 akkoord e.d. zijn gegevens die u 

na de creatie van het dossier kunt opvragen via . 

 

1.2 Via de menukeuze Nieuw 

1.2.1 Met een INSZ nummer 

Via “Dossier” “Nieuw” is het inschrijven van het INSZ nummer voldoende om automatisch de 

identificatiegegevens in te vullen. Zie hierboven voor de verdere stappen.  
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1.2.2 Zonder INSZ nummer 

Beschikt u niet over het INSZ nummer en mogelijks ook niet over de correcte gegevens voor de naam 

of de geboortedatum dan kunt u het INSZ nummer opzoeken via “Fonetisch zoeken”. 

Zie:  

1.3 Dossier toevoegen via inkomende briefwisseling 

Deze werkwijze wordt beschreven bij “Injecteren van een protocol in een nieuw dossier”. 
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2 Inbox 

2.1 Algemeen 

De inbox in Daktari laat u toe om binnen het programma zelf alle communicatie te regelen. 

Via het postvak kunnen berichten van een externe bron binnengehaald en verwerkt worden. Dit 

betreft o.a.: 

• verslagen 

• laboresultaten 

• SumEHR-bestanden (dit zijn samenvattingen van dossiers) 

• PMF-bestanden (bij veranderen van behandelende arts) 

• opgevraagde GMD-lijsten 

• GMD-berichtgevingen 

• Hoofdstuk IV-berichten 

• Recip-e-berichten 

Indien de verslagen, etc nog niet zijn opgehaald is de inbox leeg. We laten Daktari alles ophalen door 

op het tandwiel-icoontje te klikken. De Inbox zal zich nu beginnen vullen met berichten. 

 

 

Daktari gaat u ook helpen bij het 

beheren van deze berichten. Zo zal 

Daktari alle verslagen of 

resultaten van testen meteen 

proberen te linken aan het 

juiste dossier indien dit 

ingesteld is via “Beheer” 

“Instellingen” onder Postvak.  

Indien het Daktari lukt om de 

binnenkomende berichten 

aan het juiste dossier te 

linken zal de regel groen 

worden. Indien dit niet lukt 

zal de regel geel worden. 
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2.1.1 Injecteren van een protocol in een nieuw dossier 

Normaal probeert Daktari bij het verwerken van het postvak automatisch het dossier te vinden waarin 

een protocol (bv. een labo-resultaat of verslag) geïnjecteerd moet worden. Indien deze detectie lukt, 

wordt het item in het postvak groen. Indien de detectie mislukt (bv. omdat het doeldossier nog niet 

bestaat, of omdat Daktari niet zeker is welk dossier gebruikt moet worden), blijft het item in het 

postvak geel achter. Deze gele items dienen handmatig geïnjecteerd te worden in een dossier. 

 

 
Dit kan als volgt gebeuren: 

• Klik op het (gele) item in het postvak. 

• Kijk na of het bedoelde dossier zeker niet bij de zoekresultaten staat. Soms staat het er wel bij, 

maar kiest Daktari het toch niet automatisch omdat het niet zeker is (bv. omdat de 

geboortedatum afwijkt of de naam wel gelijkaardig maar toch niet helemaal hetzelfde is); als 

het er wel bijstaat kan u op dit dossier dubbelklikken om te injectie uit te voeren. 

• Als u beslist dat er een nieuw dossier aangemaakt moet worden, klikt u op „Een nieuw dossier 

voor deze patiënt creëren”, wat een nieuw (onbevestigd) dossier opent met de 

administratieve gegevens uit het protocol. 
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• Kijk de administratieve gegevens na, en bevestig het dossier. 

 
1.  

• Sluit het zonet aangemaakte dossier. 

 
2.  

• Ofwel kan u nu het postvak terug verwerken, waardoor het protocol automatisch aan het 

nieuwe dossier toegevoegd zal worden, ofwel kan u de volgende manuele procedure volgen: 

o Ga terug naar het postvak en klik opnieuw op het protocol (opnieuw klikken is 

momenteel soms nog nodig om het rechterdeel manueel te verversen). 

o In het rechterdeel zou het nieuw-aangemaakte dossier nu zichtbaar moeten zijn. 

o Dubbelklik op dit dossier om de injectie uit te voeren. 
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2.1.2 Synchronisatie 

De ingelezen berichten uit het postvak worden gesynchroniseerd binnen de praktijk. Elk bericht dient 

echter verwerkt te worden op de computer waarop het ingelezen is. Op deze computer komt er rechts 

een gebruikersinterface waarmee u dit kan bewerkstelligen, met o.a. de mogelijkheden „Een nieuw 

dossier voor deze patiënt creëren”, „Gelijkende dossiers” en „Dossier zoeken”: 

 

 
 

Andere Daktari-instanties kunnen deze berichten wel zien, doch niet koppelen aan een dossier. Op 

deze computers zal rechts de gebruikersinterface om het bericht in een dossier te injecteren, 

ontbreken: 

 

 
 

2.1.3 Berichten markeren als gelezen 

Protocols kunnen door iedereen gemarkeerd worden als gelezen/ongelezen vanaf het moment 

waarop ze zijn verwerkt. Gelezen protocols worden in een blauwe kleur getoond voor de hele praktijk. 
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U kan hiermee aanduiden dat een protocol door u „afgehandeld” is en dat andere artsen dat dus niet 

meer dienen te doen. 

 

 

2.1.4 OxyBoxy eHealthBox 

Om de Beveiligde elektronische brievenbus (eHealthBox) uit te kunnen lezen, biedt Daktari integratie 

met OxyBoxy. Dit is een online portaal waarmee u uw persoonlijke eHealthBox kan raadplegen en 

beheren. 

Via het tandwiel-icoontje worden de verslagen, labo-resultaten, SumEHR- en PMF-bestanden van de 

hele praktijk opgehaald en automatisch verwerkt. 

De overige berichten zijn via het OxyBoxy online portaal raadpleegbaar. Het online portaal van de 

ingelogde gebruiker kan rechtstreeks vanuit Daktari geopend worden via het briefomslag-icoontje.  

 

 

2.1.5 OxyBoxy-portaal 

Door op het envelop-icoon te klikken in de inbox opent het OxyBoxy-portaal in Daktari. Dit portaal kan 

u zien in onderstaand screenshot.  

Standaard worden de ongelezen ontvangen berichten getoond. U ziet in het midden van dit scherm 

deze berichten. Voor elk bericht staat een vakje dat u kan aanklikken om meerdere berichten te 

selecteren.   

Berichten die automatisch gelinkt worden aan het juiste dossier zijn in het OxyBoxy-portaal 

automatisch als gelezen gemarkeerd.  

Om de eHealthbox te vernieuwen klikt u op het vernieuwen-icoontje. 

Met de zoekfunctie linksboven kan u zoeken op ontvangen en verzonden berichten 

in uw eHealthbox.  
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2.1.5.1 Weergave aanpassen 

U kan aanpassen wat u ziet door: 

1.  Links te klikken op "ontvangen", "verzonden" en "verwijderd".  

 

2. Rechts onder de zoekfunctie te klikken op "alle" of op "ongelezen". 

 

 

2.1.5.2 Berichten opstellen 

Om een nieuw bericht op te stellen klikt u op "nieuw bericht". Er zal nu een extra scherm open gaan 

waarmee u een bericht kan sturen via de eHealthbox. Bij "aan" selecteert u de ontvanger van het 

bericht. U kan simpelweg de achternaam van de ontvanger typen en selecteren uit de dropdown naar 

wie u het bericht wenst te sturen. Indien u alles heeft ingevuld klikt u op verzenden en het bericht 

wordt verzonden.  
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2.1.5.3 berichten afhandelen 

Ter behandeling van berichten zijn er verschillende opties in OxyBoxy. Als u klikt op een bericht zal dit 

bericht in het groot openen. Hier kan u zien wat er in het bericht staat en wat een mogelijke bijlage is. 

  
Als u niet wenst dat er telkens een nieuw scherm open gaat als u klikt op een bericht dan kan u de 

inbox vast pinnen. Dit doet u door te klikken op het pin-icoon.  

Door vervolgens op een bericht te klikken zal u zien dat het bericht rechts beneden wordt getoond in 

plaats dat er een volledig scherm zal open gaan.  

Tot slot door op het vakje vooraan een bericht te klikken verschijnen er bovenaan nieuwe opties.  

 
Hiermee kan u een geselecteerd bericht verwijderen, beantwoorden of markeren als 

gelezen/ongelezen.  

 

2.2 Verbindingsstatus en synchronisatie met de server 

Daktari geeft aan of er een verbinding met de server tot stand is gebracht door middel van een groen 

of rood bolvormig icoon naast het zoekveld: 

 

 
 

Een groen icoon betekent dat volgende puntjes van kracht zijn: 

• Gegevens worden gesynchroniseerd van en naar de server. 

• Dossiers kunnen geopend (en gewijzigd) worden. 

Bij een rood icoon wordt er bij het openen van een dossier een waarschuwing getoond dat het dossier 

in een alleen-lezen modus geopend wordt (uitzondering: huisbezoek-modus). 
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• Bij het verliezen van de netwerkverbinding met de server (bv. omdat u zich buiten het bereik 

van het draadloze netwerk van uw praktijk begeeft) wordt het icoon automatisch rood. Indien 

u op dit moment in een dossier aan het werken bent, kan u dit wel nog afwerken, een nieuw 

dossier aanpassen zal niet lukken.  

Het kan even duren voordat Daktari merkt dat de verbinding weggevallen is. 

• Zolang het icoon rood is, wordt er periodisch geprobeerd een nieuwe verbinding te maken. 

Indien dit lukt, wordt het icoon automatisch terug groen. 

De synchronisatie-status met de server kan bekeken worden door met de muis over het bolvormig 

icoon te hangen. Hierdoor wordt een tooltip getoond waarin staat hoeveel dossiers nog 

gesynchroniseerd dienen te worden. 

 

 
Om voorkeuren i.v.m. de synchronisatie te wijzigen: Navigeer via het menu „Beheer” → „Instellingen” 

naar de rubriek „Synchronisatie”: 

Hierin kan de tijd ingesteld worden waarin er niet gesynchroniseerd wordt bij muis- of toetsenbord-

activiteit in Daktari. Dit zorgt ervoor dat Daktari niet vertraagd wordt door synchronisatie terwijl u 

effectief aan het werk bent. De instelling hiervoor kan veranderd worden per computer bij 

„Tijdspanne in seconden waarin er niet gesynchroniseerd wordt bij gebruikersactiviteit”. Standaard 

staat dit ingesteld op 5 seconden. Bij trage verbindingen (bv. over VPN) wordt aangeraden dit te 

verhogen naar 30 seconden. Opgepast: Indien deze waarde te hoog wordt ingesteld, zullen nieuwe 

dossiers (bv. aangemaakt door het administratief personeel), ook pas gevonden kunnen worden nadat 

u X seconden inactief geweest bent. 
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3 Zoeken 

3.1 Algemeen 

Het zoekscherm rechtsboven in Daktari laat u toe om te zoeken op verschillende resultaten. Deze 

resultaten kunnen zowel patiënten als zorgverleners of labo’s zijn. 

 

3.2 Zoeken op patiënten 

Patiënten zoekt u via het zoekveld rechtsboven. U kan focussen op het zoekveld door er in te klikken 

of door de toetscombinatie Ctrl + F  (voor mac: ⌘-F) 

 

 
 

In dit zoekveld kan u zoeken op naam, voornaam, geboortedatum, straatnaam, gemeente en/of INSZ. 

Zodra u zoektermen begint te noteren worden er resultaten getoond die het beste passen bij uw 

invoer. U kan ook zoeken op stukken informatie.  

Namen op een witte achtergrond zijn patiënten. Zorgverleners hebben een groene achtergrond. 

U mag zoektermen combineren door ze te scheiden met een spatie. Zo kan u bv. zoeken op (een 

gedeelte van de) achternaam, voornaam en/of straatnaam. Hoe meer en hoe completer uw 

ingevoerde zoektermen zijn, hoe preciezer de resultaten zullen zijn. 

Zoeken op naam (achternaam): 

 
 

Zoeken op naam (voornaam): 

 

 
 

Zoeken op straat: 
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Zoeken op geboortedatum (dd-mm-yyyy): 

Daktari begint pas met zoeken als de volledige datum is ingegeven 

 

 
 

Zoeken op INSZ (xxxxxxxxxxx): 

 

 
 

Zoeken op stukken informatie: 

 

 
 

Of 

 

 

 

3.2.1 Zoeken d.m.v. een komma 

De snelste manier om een patiënt terug te vinden is door een gedeelte van de achternaam, een 

komma, en tenslotte een gedeelte van de voornaam in te voeren. Daktari zal door de komma enkel 

patienten tonen (in het wit) en geen zorgverleners (in het groen) 

Bijvoorbeeld 

 

 
 

Eventuele spaties die voorkomen in de naam mag u bij de invoer negeren. Hoe meer letters u 

gebruikt, hoe preciezer de zoekresultaten zijn. 
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3.2.1.1 Belangrijk 

• Inactieve patiënten (kan u noteren door vinkje uit te zetten in het administratief paneel) kan u 

terugvinden door een ! + achternaam te type in het zoekveld.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien er voor de ingevoerde zoektermen geen perfecte match kan gevonden worden, zal Daktari 

alsnog zoekresultaten weergeven die gedeeltelijk overeenkomen met de ingevoerde zoektermen. Zo 

helpt Daktari u om dossiers terug te vinden waarvoor u misschien niet de exacte schrijfwijze kent. Bv. 

Nathalie met „h” of zonder „h”. Rafael met „f” of met „ph” etc... Ook bij typfouten zal hij helpen 

zoeken, bv. Vancoo in plaats van Van Loo.   

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Tips 

• Gebruik de sneltoets Ctrl+F om het zoekveld te focusseren. 

• Gebruik de pijltjestoetsen om een patiënt uit de lijst te selecteren. Bevestig uw keuze met de 

Enter-toets. 

• Door op de Enter-toets te duwen zonder eerst met de pijltjestoetsen een patiënt te kiezen, 

wordt het bovenste zoekresultaat gekozen. Dit werkt enkel bij het zoeken met het veld 

rechtsboven. Bij het zoeken naar coderingen wordt niet het eerste zoekresultaat gekozen.
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4 Patiëntendossier 

Nu we kunnen zoeken op patiënten kunnen we verder gaan met het patiëntendossier. Als we 

zoeken op een patiënt en deze selecteren zal het patiëntendossier in kwestie openen.  

 

 

 

Dit scherm kunnen we onderverdelen in 6 delen. Deze delen zullen individueel besproken 

worden in de subtitels van dit hoofdstuk.  

De onderverdeelde stukken zijn:  

1. Het contactvenster 

2. De historische deelcontacten 

3. De tijdslijn 

4. Het administratief paneel 

5. De eHealth-toolbar 

6. De belangrijke patiënten informatie 

  



19 
 

4.1 Het contactvenster 

In het venster van het deelcontact zien we duidelijk de SOEP-methode terugkomen. In 

Daktari zal elk contact met een patiënt ingevuld worden aan de hand van dit venster. 

 

 
1. De subjectieve waarneming 

2. De objectieve waarneming 

3. De evaluatie van het zorgelement 

4. Plan van het zorgelement 
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4.1.1 Subjectief 

4.1.1.1 Subjectief invullen 

In het subjectief venster worden de subjectieve bevindingen neergeschreven na bevraging van 

de patiënt. Standaard staat dit veld al gefocust bij het openen van het dossier. Men kan 

rechtstreeks beginnen ingeven. Van zodra men begint te typen zal Daktari een dropdown 

menu openen waarin hij de gewenste observatie zal proberen te achterhalen. De weergegeven 

resultaten zijn gecodeerd volgens de databank van de overheid.  

Ook kan u het coderen combineren met gewone vrije tekst. Hiervoor werken we hetzelfde als 

voor het coderen, enkel zullen we nu niets kiezen uit de dropdown lijst. 

Werkwijze:  

• typ een gedeelte van de observatie 

• Navigeer met de pijltjestoets naar het juiste gegeven 

• Enter 

 
Gecodeerd ingeven      Vrije tekst ingave 
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 Tip: vrije tekst 

Indien u langere teksten zou willen invoeren kan u ook op een leeg veld bij subjectief gaan 

staan en spatie duwen. Dit opent een editor die toelaat langere teksten te schrijven. In deze 

editor is men niet beperkt in aantal lijnen die men kan typen. 

Let op: Deze teksten zijn natuurlijk niet gecodeerd in dit geval. 

 

 

 
Het resultaat van de ingevoerde tekst wordt dan als volgt weergegeven in het contactvenster. 
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4.1.1.2 Subjectief bewerkingen 

In het subjectief heeft u een aantal opties of bewerkingen die u kan uitvoeren op de 

ingevoerde data. 

 Vooruit of achteruit plaatsen 

Met Page Up en Page Down kan u de bevindingen sorteren naargelang u zelf wenst. Dit kan 

gebruikt worden om bijvoorbeeld de hevigste klachten boven aan te zetten. 

 

 

 

 Intern coderen 

U kan ook altijd bevindingen en klachten intern coderen. Dit doen we om bijvoorbeeld een 

veel voorkomende klacht op dezelfde wijze als gecodeerde klachten te kunnen behandelen. Of 

om korte tekst snel te kunnen hergebruiken. 

 

 
 

Typ eerst de term die u wilt coderen. 

• Duw dan op enter. 

• Selecteer de term die u juist getypt heeft. Toets Ctrl + R in en de klacht is gecodeerd 

(ofwel rechterklik "Interne codering creëren"). 

• Nu vinden we de volgende keer de intern gecodeerde tekst terug als we zoeken. 

Merk op dat deze codering geen ster achter zich heeft staan. 
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 Extra informatie toevoegen 

U kan met Daktari altijd extra informatie toevoegen aan een van de ingevulde gecodeerde 

elementen. Dit kan door op het element te gaan staan en op End te duwen. 

Hierna verschijnt een opsommingsteken onder het element. Hier kan u dan extra informatie 

toevoegen. Zolang het opsommingsteken - er staat, bent u extra informatie aan het toevoegen. 

 

 
Met extra informatie     Zonder extra informatie 

 Gegeven markeren als Confidentieel 

In elk van deze dossierrubrieken kan via Re-klik de vertrouwelijkheidsstatus 

van een dossiergegeven instellen evenals de zichtbaarheid binnen de eigen 

praktijkomgeving beperken. 

 

 

 

 
 
 

 Negatie of hypothese wisselen 

Indien we wensen de hypothese of negatie te wisselen van onze elementen is dit in Daktari 

ook mogelijk. Om de negatie van een element te wisselen moeten we op het te wisselen 

element gaan staan en dan op het komma teken duwen. Om de hypothese te wisselen doen we 

juist hetzelfde maar duwen we op het vraagteken in plaats van de komma. 

 

 
Daktari zal voor u een streepje toevoegen waar de negatie gewisseld is en een vraagteken 

toegevoegd waar de hypothese gewisseld is. 
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 CEBAM Evidence Linker 

Binnen Daktari heeft u ook de mogelijkheid om snel extra informatie op te vragen omtrent 

gecodeerde elementen. Dit kan u doen door op het element te gaan staan waar u meer 

informatie over wenst en dan Ctrl+shift+L te duwen (of rechterklik "CEBAM”). Daktari zal 

nu voor u de CEBAM Evidence Linker openen op de pagina van het gezochte elementen in 

uw eigen browser.  

 

 

CEBAM Evidence Linker pagina: 

 

 
Vanaf versie 1.10 vervalt de noodzaak om in te loggen met uw eID als u al een eHealth-sessie hebt 

lopen in Daktari. 
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 Elementen verwijderen 

Tot slot kan u ook nog elementen verwijderen uit het subjectieve gedeelte. Dit doet u door op het 

element te gaan staan en op de Delete-toets te duwen (voor mac: Fn+) 
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4.1.2 Objectief 

4.1.2.1 Objectief invullen 

In het objectief venster worden de objectieve bevindingen neergeschreven na onderzoek van 

de patiënt. We kunnen naar dit veld navigeren vanuit het subjectief door met de pijltjes 

toetsen naar beneden te duwen. In het objectief zijn er 2 manieren om gegevens in te geven. 

De eerste methode is door rechtstreeks te zoeken naar het onderzoek dat we uitvoeren. 

De  tweede methode is door middel van groepen waarin we een uitgebreid onderzoek maken. 

Deze twee methodes gaan uit van gecodeerde elementen, maar u kan uiteraard ook vrije tekst 

ingeven. 

 Belangrijk 

We delen de soorten onderzoeken in Daktari op in twee categorieën.  

De eerste categorie zijn numerieke onderzoeken. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op 

numerieke waarden verkregen uit onderzoek.  

De tweede categorie zijn kwalitatieve waarden gebaseerd op kennis van de arts. 

 Methode 1 (numerieke waarden):  

• typ een gedeelte van de naam van het onderzoek 

• Navigeer met de pijltjestoets naar het juiste gegeven 

• Enter 

• Vul nu het onderzoek in 

o Selecteer het veld waarvoor u een waarde wilt invullen 

o Typ de gemeten waarden 

o Enter 

 
 

Standaard neemt Daktari de laatste gemeten waarde over van het laatste onderzoek. Dit ziet u 

aan de blauwe kleur van de waarden. 
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Indien u zelf een waarde heeft ingevuld krijgt de gemeten waarde een zwarte kleur. Indien de 

waarde geselecteerd is zoals nu bij systolische bloeddruk kan u meteen de onderzochte 

waarde typen. 

 

 

 

Het is mogelijk om het BMI automatisch te laten berekenen. Dit gaat als volgt:  

1. U voegt in het lichaamsgewicht en de lengte toe en vult de waarden in: 

 

 
 

2. Vervolgens voegt u het BMI toe en ziet u dat de waarde automatisch berekend wordt: 

 

 
 

Merk op dat bij de berekening van het BMI de meest recente registratie van het gewicht en de 

lengte wordt gebruikt. Indien u dus geen nieuwe lengte of gewicht noteert, wordt de meest 

recente waarde uit het verleden gebruikt. 

U kan het BMI altijd opnieuw laten berekenen door de waarde leeg te maken (backspace-

toets) en te bevestigen (enter-toets). 

 Methode 2 (numerieke waarden): 

In deze methode moeten eerst één keer een groep aanmaken. Daarna kan u altijd deze groep 

terugvinden. U kan dan rechtstreeks in de groep de onderzochte waarden ingeven. 

Om een groep aan te maken typen we eerst in het objectief de naam die we de groep willen 

geven.  

 

 
 

Vervolgens selecteren we de groep terug zoals hierboven. We gebruiken dan de 

toetsencombinatie Ctrl+G (of rechterklik "Groep creëren"). We zien ook dat de tekst nu in het 

vet komt te staan. 

 

 
Als volgende stap duwen we weer op End en geven we bij het eerste opsommingsteken de 

onderzoeken in die we willen uitvoeren. 

Zolang dit opsommingsteken er staat, kan u zaken blijven toevoegen aan de groep. 
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Indien u door een verkeerde manipulatie dit opsommingsteken niet meer ziet staan, dan kan u 

dit opnieuw oproepen door terug op de naam van de groep te staan en END te duwen. 

 

 
Indien we nu de volgende keer in het objectief “BD” ingeven komt de groep als eerste 

zoekresultaat van boven. Deze selecteert u op dezelfde manier als een gecodeerd element. 

 

 
Vanaf nu kan u methode 1 gebruiken om de onderzochte waarde in te geven 

 

.  

 

 Methode 1 (kwalitatieve waarden): 

Voor deze methode gaan we eerst de onderzoeken aanmaken, alvorens deze toe te voegen aan een 

groep. Deze moeten namelijk eerst intern gecodeerd worden. 

❖ De eerste keer een onderzoek maken: 

• Typ de kwalitatieve ondervinding van het onderzoek + Enter 

 
 

• Selecteer nu terug de kwalitatieve ondervinding 

 

• Druk nu: Ctrl+R (of rechterklik 'interne codering creëren') Er verschijnt nu een 

doorzichtig pijltje achter de bevinding. Dit betekent dat u naar rechts kan navigeren en 

een specificering kan toevoegen. 

 
 

• Navigeer met de pijltjes toetsen naar rechts 
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• Voeg nu een specificering van de bevinding in 

 
 

• Enter 

 

 

Als u op toevoegen, staat kan u vrij de volgende stap van de bevinding typen. Druk op enter om dit te 

bevestigen. De bevinding staat nu op deze manier genoteerd in Daktari 

Deze toevoegingen kan u eenvoudig opnieuw verwijderen of van plaats veranderen door een 

rechterklik op de toevoeging. 

 

 
 

❖ Een onderzoek herbruiken: 

Typ de naam van de bevinding die u reeds gecodeerd heeft 

Selecteer de juiste bevinding 

Enter 

 
OF 

Typ de eerste bevinding die u gecodeerd heeft 

Navigeer met de pijltjes naar de juiste bevinding 

Enter 

Navigeer nu met de pijltjes naar de bevinding die u wenst 
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 Methode 2 (kwalitatieve waarden): 

In deze methode moeten we eerst één keer een groep aanmaken. Daarna kan u altijd deze 

groep terugvinden. U kan dan rechtstreeks in de groep de onderzochte waarden ingeven. 

Om een groep aan te maken typen we eerst in het objectief de naam die we de groep willen 

geven.  

 

 
 

Vervolgens selecteren we de naam van de groep terug zoals hierboven. We gebruiken dan de 

toetsencombinatie Ctrl + G. We zien ook dat de tekst nu in het vet komt te staan. 

 

 
 

Als volgende stap duwen we weer op End en geven we bij het eerste opsommingsteken de 

onderzoeken op die we willen uitvoeren. 
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Indien we nu de volgende keer in het objectief “NKO” ingeven komt de groep als eerste 

zoekresultaat van boven. Deze selecteert u op dezelfde manier als een gecodeerd element. 

 

 
 

Gebruik nu de pijltjes toetsen om de onderzoeken in te vullen.  
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4.1.3 Diagnose 

De diagnose kan u invullen zoals het subjectief en het objectief. Van zodra u de diagnose 

begint te typen gaat Daktari u in een dropdown-menu de mogelijke diagnoses presenteren. 

Gebruik de pijltjes om te navigeren naar de juiste diagnose en duw dan op enter. 

 

 

Het stellen van een diagnose verandert 2 elementen van Daktari zelf. Zoals op de afbeelding 

hierboven zichtbaar is zien we dat het “onbenoemd zorgelement” veranderd is naar de gestelde 

diagnose. Op de tijdlijn (afbeelding hieronder) zien we een bolletje voor een contact verschijnen met 

de naam van het zorgelement. 

 

 
 

4.1.3.1 Diagnose bewerkingen 

In het subjectief heeft u een aantal opties of bewerkingen die u kan uitvoeren op de ingevoerde data. 
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 Extra informatie toevoegen 

U kan met Daktari altijd extra informatie toevoegen aan een van de ingevulde gecodeerde diagnoses. 

Dit kan door op het element te gaan staan en op End te duwen. 

Hierna verschijnt een opsommingsteken onder het element. Hier kan u dan extra informatie 

toevoegen. 

 

 
Met extra informatie     Zonder extra informatie 

 

 Negatie of hypothese wisselen 

Indien we wensen de hypothese of negatie te wisselen van de diagnose is dit in Daktari ook mogelijk. 

Om de negatie van de diagnose te wisselen moeten we op het komma teken duwen. Om de 

hypothese te wisselen doen we juist hetzelfde maar duwen we op het vraagteken in plaats van de 

komma. 

 

 
Daktari zal voor u een streepje toevoegen waar de negatie gewisseld is en een vraagteken toegevoegd 

waar de hypothese gewisseld is. 

 Elementen verwijderen 

U kan ook uw diagnoses verwijderen. Dit doet u door op de diagnose te gaan staan en op de 

Delete-toets te duwen. 

 

 
 

 

 CEBAM Evidence Linker 

Binnen Daktari heeft u ook de mogelijkheid om snel extra informatie op te vragen omtrent 

gecodeerde elementen. Dit kan u doen door op het element te gaan staan waar u meer 

informatie over wenst en dan Ctrl+shift+L te duwen. Daktari zal nu voor u de CEBAM 

Evidence Linker openen op de pagina van het gezochte elementen in uw eigen browser.  
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Selecteer het juiste element  en duw dan Ctrl+shift+L 

 

 
 

 

4.1.4 De persoonlijke antecedenten registreren 

4.1.4.1 Antecedent toevoegen in de rubriek 

Selecteer een invoerlijn en voer uw trefwoord in. Automatisch 

komt u in de gecodeerde tabellen om het 

juiste trefwoord te selecteren. 

 

 

 

 

 

4.1.4.2 Antecedent toevoegen vanuit de raadpleging 

Selecteer de diagnose tijdens de raadpleging. Klik op de term en versleep die naar de antecedenten. 
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4.1.4.3 Antecedent toevoegen vanuit de zorgelementen 

Klik op het zorgelement en versleep het naar de 

antecedenten. 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.4 Antecedent terug actief maken 

Sleept u een persoonlijk antecedent, vanuit de rubriek naar de actieve raadpleging, dan behoudt het 

antecedent zijn originele datum en blijft het gegeven in de rubriek Antecedenten staan. 
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4.1.5 Plan 

4.1.5.1 Medicatie 

 Medicatie-symbolen 

Binnen Daktari kunnen we rechtstreeks voorschrijven. We kunnen echter verschillende 

soorten medicatie voorschrijven, daarom legt dit stuk uit welke soorten medicatie er zijn. 

Onder de volgende titel vindt u terug hoe u moet voorschrijven. 

 

: Merknaam. Indien u een medicament met blauw pilletje voorschrijft dan is dat 

rechtstreeks op merknaam. Er is hier dan ook maar 1 keuze om voor te schrijven.  

 

: Stofnaam. Als u een medicament met een magenta pilletje voorschrijft dan is dit op de 

stofnaam. Daktari zal u als laatste optie alle mogelijke goedkope medicamenten tonen die 

hoofdzakelijk deze stof bevatten. 

 

: Magistrale bereiding. Een medicament met een vijzel en een stamper is een magistraal 

medicament. U moet deze medicamenten zelf aanmaken en toevoegen aan Daktari. 

 

Intern geneesmiddel. De gele pilletjes betekenen dat u een intern medicament 

voorschrijft. Een intern medicament is een medicament dat u vaak gebruikt maar niet in de 

SAM-database staat. Bijvoorbeeld een neusspray die gemaakt wordt door de plaatselijke 

apotheker die u regelmatig wilt voorschrijven.  

 

: Onbekend geneesmiddel. Dit is een geneesmiddel dat niet intern gecreëerd is en ook 

niet in de SAM-database voorkomt.  

 

: Indien dit teken achter de naam van een geneesmiddel staat wilt dit zeggen dat het een 

goedkoop geneesmiddel is. (goedkoop: generisch, een kopie of voldoende gezakt in prijs) 

 

:U ziet tijdens het voorschrijven de 

hoogte van het remgeld (zonder voorkeurregeling). 

 Medicatie voorschrijven 

Daktari bevat een ingebouwde manier om geneesmiddelen voor te schrijven of er informatie over op 

te zoeken. Deze voorschrijfmodule gebruikt als databank de door de overheid geleverde SAM/CIVICS-

databank (Source Authentique des Médicaments/Chapter IV Information Communication System), wij 

proberen deze altijd zo snel mogelijk te actualiseren in Daktari.  
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Nieuwe medicatie kan u binnen Daktari rechtstreeks voorschrijven vanuit het SOEP. In het plan is er 

een regel “Voorschrift” die toe laat meteen medicatie voor te schrijven zodat dit op een voorschrift 

kan afgedrukt worden.  

 

 
 

Van zodra u begint te typen zal Daktari u een dropdown-lijst tonen waar u uit verschillende medicijnen 

of stofnamen kan kiezen.  

Typt u een hoofdletter dan kan u meteen het medicijn selecteren. Doet u dit niet, dan krijgt u de 

langere werkwijze met meer info, waarbij u eerst merknaam en dan dosis kan kiezen. 

 

Met hoofdletter: Om medicijn te kiezen kan u meteen dubbelklikken op het gewenste item om dit 

voor te schrijven. 

 
Zonder hoofdletter: Hierna moet u nog verder selecteren met de zwarte pijltjes.
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Selecteer hier het gewenste medicijn door op het zwarte pijltje te klikken of door met de pijltjestoets 

naar rechts te selecteren. 

 
 

Als u een merk selecteert krijgt u als volgende keuze de sterkte en toedieningswijze (analoog voor 

keuze stofnaam). 

 

 
 

Vervolgens kiest u de hoeveelheid medicatie in een doosje. 

 

 
 

Tot slot krijgt u een lijst van medicamenten waarbij (analoog voor keuze stofnaam): 

• De eerste keuze het gekozen medicijn is 

• De tweede keuze is de stofnaam van het gekozen medicijn 

• De groene medicijnen zijn goedkope alternatieven met dezelfde sterkte en dezelfde 

hoeveelheid in een doosje 

• De gele medicijnen zijn goedkope alternatieven met dezelfde sterkte maar andere 

hoeveelheden in een doosje 

• De oranje medicijnen zijn goedkope alternatieven met een andere sterkte en andere 

hoeveelheden in een doosje. 

3.  
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Interne geneesmiddelen en magistrale bereidingen schrijft u onmiddellijk voor als u deze in het eerste 

dropdown-lijstje selecteert. Hierop volgen geen menu’s naar rechts. 

 De posologie 

❖ De posologie invullen 

Indien u een medicament voorschrijft op de manier zoals hierboven beschreven dan moet u nog een 

posologie toevoegen. Standaard zal Daktari het veld van de posologie focussen als u uw medicament 

heeft gekozen. 

 

 
 

U kan hier nu rechtstreeks intypen en u zal bij compr. beginnen invullen. Via de rechter pijltoets of de 

TAB-toets kan u naar het volgende in te vullen veld gaan. U kan dit ook met uw muis doen, maar dit 

vraagt wat meer oefening omdat u op de juiste plaats moet klikken. 

 

Tip: indien u niet invult hoeveel dagen uw patiënt de medicatie moet innemen zal Daktari automatisch 

berekenen hoeveel dagen hij toe komt hiermee. (Dit ziet u door de blauwe tekst) 

Dit kan enkel bij een medicijn met een blauwe pil! Bij stofnamen (roze pil) interne geneesmiddelen 

(gele pil) en magistrale bereidingen (vijzel) moet u zelf het aantal dagen invullen of u zal geen 

elektronisch voorschrift krijgen. 

 
 

Een posologie kan gespecificeerd worden door middel van een bereik. 

 
 

Er kan altijd een medicatieschema worden toegevoegd aan de posologie door op het pijltje te klikken 

vooraan op de posologielijn.  
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Dit schema kan u snel invullen door de enter-toets 

te gebruiken. 

 

De ingevulde posologie zal uiteindelijk ook mee 

vermeld worden op het voorschrift.  

 

 

 

Opmerking : de eerst gebruikte posologie wordt automatisch onthouden door Daktari en als standaard 

opgeslagen. Andere posologieën moet u zelf nog toevoegen. 

❖ De toedieningsvorm wijzigen 

Voor medicatie die niet geselecteerd is in de keuzelijst moet u zelf de toedieningsvorm instellen. 

Standaard staat de toedieningsvorm op Comp.. Dit kan u als volgt wijzigen. Klik op het pijltje links van 

Comp en dubbelklik op Compr. Kies de gewenste vorm. 

 

 

❖ De posologie opslaan en opnieuw gebruiken 

U kan een posologie ook herbruikbaar maken door het pijltje rechts te gebruiken.  

 

 

 
Hier kan u een nieuwe posologie in geven en een lijstje aanmaken met de posologieen die u vaak 

gebruikt. U kan ook een bepaalde posologie als ‘standaardwaarde’ aanduiden. Dit doet u door 

rechtsklik te doen op de gewenste standaard posologie en dan “standaardwaarde maken” te 

selecteren. Doet u dit niet, dan zal hij altijd de eerst ingegeven posologie die u bij de start van Daktari 

hebt ingegeven als basis gebruiken. 
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Voor een geselecteerde herbruikbare posologie is het ook mogelijk standaard-waarden te creëren. U 

ziet het verschil tussen een standaard-waarde doordat deze een groene kleur heeft, terwijl een 

veranderde waarde in het zwart weergegeven wordt. Wanneer u het huidige schema als standaard-

waarde wilt instellen voor deze herbruikbare posologie, kan u dit doen via de actie „Schema voor deze 

posologie hergebruiken”. U zal merken dat de zwarte waarden binnen het schema een groene kleur 

gekregen hebben. 

 

 

❖ Het medicatieschema van de patiënt downloaden. 

Stel dat de patiënt gehospitaliseerd 

geweest is en die zorgverleners 

hebben het schema opgeladen naar 

Vitalink dan kan u die informatie 

raadplegen (als PDF document) via 

“Dossier” “Medicatieschema voor 

de patiënt downloaden”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Chronische medicatie voorschrijven 

Om chronische medicatie voor te schrijven zijn er verschillende mogelijkheden in Daktari. 

Elke mogelijkheid begint echter wel met de rubriek “Geneesmiddelen” in de belangrijke 

patiënteninformatie links in een dossier. 
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❖ Medicatie chronisch maken 

Om hierin medicatie te zetten zijn er 3 opties: 

1. Rechtstreeks een medicament in deze rubriek noteren 

(u begint rechtstreeks in dit veld te typen en selecteert het nodige medicament) 

 

 
 

2. Door een sleepactie vanuit een contact 

(u sleept het geneesmiddel van een contact naar deze rubriek links) 

 

 
 

3. Met de sneltoetsen Ctrl + H of een rechterklik op het medicijn in uw contact. 

(u selecteert het medicament dat u chronisch wilt maken en u duwt Ctrl + H) 

 

4.  

 

 
Wanneer u een geneesmiddel in de lijst sleept (altijd onderaan aansluiten) of toevoegt via de 

zoekfunctie wordt deze initieel als chronisch gemarkeerd. U ziet een „oneindig”-icoontje voor de 

datum en, indien van toepassing (als de patiënt bijna een nieuw voorschrift nodig heeft), een kleuring 

van de datum. 
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❖ Van Chronisch naar Acuut en terug 

Via rechtermuisknop of de sneltoets Ctrl+H kan u een geneesmiddel als niet-chronisch markeren: 

 

 

 
Hierdoor verdwijnt het „oneindig”-icoontje en wordt de datum niet meer ingekleurd, ongeacht of de 

patiënt dit geneesmiddel neemt of niet. 

 

 

 
U kan deze optie gebruiken voor minder belangrijke medicatie, of voor medicatie die uw patiënt niet 

meer gebruikt, maar waarvan u wel wil zien dat hij deze ooit nam. 

❖ Chronische medicatie voorschrijven 

De chronische medicatie is in Daktari terug te vinden aan de linkerkant (van het medische dossier) 

onder “geneesmiddelen”. Vanuit deze rubriek kan u rechtstreeks medicatie voorschrijven. Dit kan op 3 

manieren. 

1. Door een sleepactie vanuit “geneesmiddelen” naar het contact 

 

 
 

2. Door op het blauwe pijltje voor het medicament te duwen 

 

 
 

3. Door op de 3 pijltjes naast geneesmiddelen te duwen (u schrijf alle chronische 

medicatie in 1 keer voor) 
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Merk op: in onderstaand voorbeeld zal Aerius niet voorgeschreven worden omdat het niet chronisch 

is. Dit ziet u aan het teken voor de datums. 

 

 
 

 Medicatie-editor 

In de medicatie editor kan u uw voorschriften opstellen terwijl u meer informatie krijgt over wat u 

voorschrijft. 

De editor is opgedeeld in meerdere rubrieken en heeft verschillende knoppen: 

1. Voorschrijven-tab 

2. Voorschriften-tab 

3. Sluit-knop 

4. Historiek 

5. Huidige voorschriften 

6. Zoeken 

7. Alternatieven 

8. Medicatie-details 

9. Ingrediënten 
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❖ Voorschrijven-tab 

Deze tab is de hoofd-tab van de medicatie-editor. In deze tab vindt u de historiek, huidige 

voorschriften, zoeken, alternatieven, medicatie-details en ingrediënten terug.  

❖ Voorschriften-tab 

Hier kan u uw voorschriften zien zoals ze afgedrukt gaan worden. 

❖ Sluit-knop 

Hiermee sluit u de medicatie-editor. 

❖ Historiek 

Hier vindt u een lijst terug van de laatst voorgeschreven medicamenten. De informatie die wordt 

aangeboden is het medicament, de voorgeschreven posologie, het zorgelement waarbij het is 

voorgeschreven en de datum van voorschrijven. U kan van hieruit ook altijd de link naar het BCFI 

openen.  

❖ Huidige voorschriften 

Hier ziet u wat er momenteel voorgeschreven is. Dit zijn de medicijnen die op de huidige voorschriften 

staan. U kan de posologie toevoegen op dezelfde manier als in het SOEP. Ook kan u van hieruit extra 

informatie opzoeken op het BCFI. Verder gaat u hier ook medicatie chronisch kunnen maken via 

Ctrl+H.  

❖ Zoeken 

Onder het veld “zoeken” kan u zoeken naar medicijnen op dezelfde manier als in het SOEP. Het enige 

verschil hierbij is dat u geen mogelijkheid heeft tot de boomstructuur om naar het juiste medicament 

te navigeren. Stel dat u zoekt op “Dafalgan” dan gaat u alle Dafalgan varianten te zien krijgen als optie.  

❖ Alternatieven 

Dit veld zal resultaten tonen van zodra we een medicijn selecteren in het veld “zoeken”. We zien 

hierin 3 categorieën:  

1. Goedkoop: gelijke kracht, toedieningsweg en aantal eenheden 

2. Goedkoop: gelijke kracht en toedieningsweg, verschillend aantal eenheden 

3. Goedkoop: gelijke ATC code 

4. VOS-cluster: de voornaamste stof in het medicijn.  

❖ Medicatie-details 

In de medicatie-details krijgen we een overzicht van verschillende details van het geselecteerde 

medicament. De volgende items worden getoond: 
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• Publieksprijs 

• Prijs remgeld (gewoon) 

• Prijs remgeld (voorkeurtarief) 

• Terugbetaling code 

• RRS status 

• Toedieningsroute 

• Toedieningseenheid 

• CNK-code 

• ATC-code 

• ATC-beschrijving 

• Speciality orgin 

• Doping-type  

❖ Ingrediënten 

Tot slot kan u onder ingrediënten de actieve substanties en excipiëntia terugvinden van het 

geselecteerde medicijn. 

4.1.5.2 Bewerkingen met medicatie 

 Rechtstreekse link naar de BCFI-website 

Rechtermuisknop op een voorgeschreven geneesmiddel laat u toe om rechtstreeks de betrokken BCFI-

webpagina te openen. 

 

 

 
Uw browser zal zich nu openen op de site van het BCFI. Daktari zal op het BCFI ook meteen voor u 

zoeken naar de juiste pagina. 

 Medicatie bewaking 

Daktari zal een melding geven als een medicijn een interactie kan geven met een andere medicijn of 

zorgelement. 

Dit kan u zie doordat er een melding tevoorschijn komt recht onderaan uw scherm als u dit medicijn 

voorschrijft. Ook zal het medicijn of zorgelement in een oranje kleur komen te staan. 

 

Als u de medicatie bewaking wil uitschakelen of minder gevoelig wil maken, dan kan u dit doen bij 

‘beheer’ + ‘instellingen’. Meldingen tonen vanaf kan u dan met de zwarte pijltjes aan de rechterkant 

aanpassen. 
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 De VIDAL informatie raadplegen 

Wil u meer info betreffende de interacties, 

interferenties, en contra-indicaties  raadpleeg 

dan de VIDAL databank. Activeer het 

medicament in uw contact en druk de spatiebalk 

of Re-klik en kies “Openen in editor”. 

 

Deze keuze geeft u gestructureerde informatie 

overzicht. Klik op de pijltjes om onderliggende 

info te openen.  
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 Dezelfde informatie bekomt u via “Dossier” “Medicatie-interacties tonen”. 

 Medicatie aanmaken 

Om magistrale voorschriften te maken of medicijnen voor te schrijven die niet in de SAM-database 

zitten kan u deze toevoegen in Daktari. Ongeacht of u nu eigen medicatie of een magistrale bereiding 

wilt toevoegen moet u eerst bij het veld “voorschrift” de naam typen van hoe u het medicijn wilt 

noemen. 

 

 

 

❖ Intern geneesmiddel 

Om hiervan een intern geneesmiddel te maken kan selecteert u het medicijn en drukt u op Ctrl + R. U 

kan ook rechtsklik op het medicijn doen en “intern geneesmiddel creëren” kiezen. 

 

 

 
De kleur van het pilletje zal nu veranderen en indien u nu opnieuw bij “voorschrift” zoekt achter het 

medicijn zal dit er nu ook bij staan.  

❖ Magistrale bereidingen 

Om een magistrale bereiding te creëren gebruiken we de toetsencombinatie Ctrl + M. U kan ook weer 

rechtsklik doen op de naam van de bereiding en dan “magistrale bereiding creëren” klikken. 

Het pilletje zal nu veranderen naar een vijzel met een stamper. Om hier nu inhoud aan toe te voegen 

selecteren we het medicijn en duwen we op spatie.  

Op de volgende lege pagina kan u de samenstelling van uw magistrale bereiding noteren. 

 

Vergeet niet dat u best de Dt/ notatie kan 

vermelden zodat dit overgenomen wordt op 

het voorschrift.  

 

 

Dit voorbeeld komt zo op het voorschrift: 
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De posologie van de magistrale bereiding kan u nog steeds invullen zoals bij een normaal medicijn en 

dus niet in bovenstaande kader. Vul ook altijd het aantal dagen in. Daktari kan bij magistrale 

bereidingen geen berekening maken en dit veld is verplicht om elektronisch te kunnen voorschrijven.  

 

Fout: 

 
Correct: 

 
 

Tip: U kan bijv. al uw magistrale medicatie starten met het woord Mag: zoals hierboven, dan staan al 

uw magistrale bereidingen samen als u deze opzoekt. 

 

Bij het afdrukken van een magistrale bereidingen 

of een interne medicatie moet u aanduiden welk 

soort voorschrift u wenst. Doet u dit niet, dan zal 

Daktari niet elektronisch kunnen voorschrijven. 

 

 

 Handmatig voorschrijven 

Indien u wel graag uw medicijn wilt registreren in Daktari maar het handmatig wenst voor te bereiden 

kan dit via Ctrl + Shift + W. Nu zal u het voorschrift wel registreren maar niet afdrukken. 
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4.1.5.3 Recip-e 

 Wat is Recip-e? 

Recip-e is een systeem voor het elektronisch doorsturen van voorschriften. Initieel gebeurt dit a.d.h.v. 

een barcode die op het papieren voorschrift wordt afgedrukt, maar in latere fases zal enkel de 

elektronische identiteitskaart van de patiënt nodig zijn. 

Sinds 1 Januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Er zijn echter diverse uitzonderingen. 

Deze kan u hier nalezen: https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-

ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-

voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-elektronisch-voorschrijven.aspx 

 

 Recip-e binnen Daktari 

U kan bij de instellingen kiezen om een kleurindicatie te krijgen die aanduidt of het product bij de 

apotheker is afgehaald of niet. Het Recip-e-voorschrift wordt op de server geplaatst bij het afdrukken. 

Voorgeschreven maar nog niet afgedrukt: 

 

 

 
Afgedrukt en op Recip-e geplaatst met kleurindicatie: 

 

 

U kan dit aanzetten in de instellingen: 

 
 

https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-elektronisch-voorschrijven.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-elektronisch-voorschrijven.aspx
https://www.inami.fgov.be/nl/themas/kost-terugbetaling/door-ziekenfonds/geneesmiddel-gezondheidsproduct/geneesmiddel-voorschrijven/Paginas/geneesmiddelen-elektronisch-voorschrijven.aspx


51 
 

Resultaat op het voorschrift: 

 

  

U kan, nadat u het voorschrift heeft geprint dit altijd herbekijken door op een medicijn uit het 
voorschrift te klikken en dan op spatiebalk te klikken – laatste tabblad (als u bijvoorbeeld de barcode 
wil doorgeven aan de apotheker omdat de patiënt het voorschrift is verloren) 

 
De gele kleuring verdwijnt wanneer het voorschrift is afgehaald bij de apotheker. 

In het opvolgscherm kan u de status van Recip-e voorschriften opvolgen (deze kan u openen via 

beheer, instellingen, en dan bij eHealth het volgende aanvinken : 
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Het opvolgscherm: 

 
 

 

4.1.5.4 Vaccinaties 

Via „Vaccinatie” kunnen vaccins voorgeschreven worden, en toedieningen geregistreerd worden. Dit 

kan ofwel via het menu (rechter pijl), ofwel door het product rechtstreeks in te geven. 

 

 
Wanneer een vaccin voorgeschreven wordt, zal de vaccinnatie ook automatisch toegevoegd worden 

aan het plan. Wanneer een vaccinatie toegediend wordt, zal deze automatisch toegevoegd worden de 

vaccinatie-lijst. De vaccinatie-registratie in het contact blijft gekoppeld aan de vaccinatie in de 

vaccinatie-lijst: wanneer u de vaccinatie bijvoorbeeld weer verwijdert uit het contact, zal de vaccinatie 

ook meteen uit de vaccinatie-lijst verwijderd worden. 

 Vaccinnet 

Indien de Vaccinnet-integratie geactiveerd is, kan u de vaccinatie ook meteen registreren bij Vaccinnet 

(voor Vlaanderen) U krijgt dan de optie om dit mét of zonder stockaanpassing te doen. 
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Klik op de gewenste optie – daarna zal de registratie ij Vaccinnet onderaan rechts bevestigd worden 

door een pop-up. 

 

 
 

Om de Vaccinnet-integratie te activeren, dient u bij het onderdeel „eGezondheid” van de 

„Instellingen” de optie „Vaccinnet-registratiedienst activeren” aan te vinken. 

 

 
 

Werkt u samen met andere artsen en bent u samen geregistreerd bij Vaccinnet? Dan moet u de 

gebruikers-ID ingeven in de instellingen. Deze Id kan u vinden op Vaccinnet zelf. Dit nr begint meestal 

met GRP+cijfers. 

 

4.1.5.5 Brieven 

 Een brief opstellen op basis van een sjabloon 

Brieven kunnen aangemaakt worden op basis van een bestaand sjabloon. U selecteert via het 

toetsenbord met de rechter pijl of u begint meteen met het ingeven van de naam van een sjabloon en 

selecteert dan het gewenste sjabloon. 

 

 

 

 

 
Nadat u het sjabloon heeft gekozen, komt de naam van het sjabloon in vet zwart te staan. 

Soms verschijnt de naam van de brief tezamen met eventuele parameters die ingevuld kunnen 

worden zonder de brief-editor te moeten openen, zoals bij een arbeidsongeschiktheidsattest. 

Dit is een grote tijdswinst, omdat deze ‘brief’ meestal dezelfde soort gegevens bevat. 

Enkel per uitzondering, zoals voor een deeltijdse werkhervatting, zal u deze nog moeten aanpassen. 

Klik dan op de vette titel, en daarna op spatiebalk om de brief verder aan te passen. 
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Merk op dat er geen pijltje voor “GMD-klever” staat maar wel voor “Aanvraagformulier medische 

beeldvorming”. Dit wijst erop dat de klever geen extra invulopties heeft maar het aanvraagformulier 

wel. Bij het aanvraagformulier zijn deze verborgen omdat de brief-opties dichtgeklapt zijn. 

 

 

 
Nadat u alle gewenste parameters heeft ingevuld is de hele brief ingevuld zonder dat u hem volledig 

heeft moeten oproepen. 

Wenst u de brief toch nog in zijn geheel te bekijken dan kan u de brief selecteren en op “spatie” 

duwen. Of u kan “rechtsklik” duwen op de brief en “Openen in editor” selecteren 
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Eens u in de editor zit krijgt u de volledige brief te zien. In onderstaand voorbeeld ziet u dat dit is 

opgemaakt uit blauwe velden en groene velden. De groene velden zijn de opties die tevoorschijn 

kwamen bij het oproepen van de brief in bovenstaand voorbeeld.  

 

 

 
De blauwe velden bevatten informatie die rechtstreeks uit het dossier van patiënt komt. Dit is op 

dezelfde manier mogelijk voor de zorgverlener. 

 Een nieuwe brief maken 

Het is mogelijk om een nieuwe brief te maken, die niet aan een sjabloon gekoppeld is, door een naam 

in een leeg „Brief”-item in te geven zonder een zoekresultaat te selecteren. U kan ook een 

onbenoemde brief maken door eenvoudigweg de sneltoets spatie te drukken op een leeg „Brief”-item 

(dat maakt een lege onbenoemde brief en opent meteen de brief-editor). Zo een brief kan u inhoud 

geven via de brief-editor. 
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Van zodra de brief-editor geopend is kan u hier uw brief beginnen op te stellen. Als u de brief terug 

sluit zal er “Onbenoemde brief” staan indien u de brief geen titel heeft gegeven.  

 

 

 
Deze werkwijze geeft u echter geen opmaak. Een andere optie is om van een bestaande brief in het 
gewenste formaat (a4, voorschrift formaat, etc) een nieuwe brief te maken door de gewenste 
aanpassingen te maken in een bestaande brief, en deze daarna op te slaan onder een andere naam 
door op onderstaande knop te klikken (bovenaan de open brief in de briefeditor). 

 

 Een nieuw sjabloon maken 

Het is in Daktari ook mogelijk om een nieuw sjabloon te maken. Het voordeel hiervan is dat u de brief 

terug kan vinden tussen uw andere brieven en ook bij andere patiënten kan hergebruiken. Ook uw 

collega’s binnen dezelfde praktijk krijgen dan toegang tot deze nieuwe brief.  

Om een nieuw sjabloon te maken doet u hetzelfde als voor een losse brief. U kan ofwel de titel van het 

nieuwe sjabloon al ingeven in het contact en dan op spatie duwen. Ofwel kan u achteraf het sjabloon 

een titel geven.  

 

 

 
In de brief-editor die nu opent kan u het gewenste sjabloon opstellen. Voor meer informatie over de 

mogelijkheden van de brief-editor verwijzen we u naar het onderdeel “bewerkingen in de brief 

editor”. 

Eens dat u de brief heeft opgesteld kan u deze opslaan als een nieuw sjabloon. Dit doet u door op het 

icoontje te klikken met de twee enveloppes bovenaan de brief-editor.  
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In het pop-up venster dat nu verschijnt kan u het sjabloon een naam geven. Druk daarna op “ok”. Het 

sjabloon kan u nu terugvinden in de lijst van brieven.  

 

 

 

❖ Een sjabloon veranderen 

U kan het opgeslagen sjabloon altijd aanpassen nadat u de brief heeft opgesteld. Eens u in de brief-

editor alle aanpassingen heeft gedaan klikt u op het icoontje met 1 envelop bovenaan de brief-editor. 

Dit slaat de aanpassingen op in het huidige sjabloon.  

 

 

 

 Bewerkingen in de brief-editor 

❖ Vet, cursief, onderlijnen, lettertypegrootte en nieuwe secties 

In Daktari kan u de standaard bewerkingen doen op getypte tekst. Met behulp van de eerste 3 iconen 

kan u de tekst respectievelijk vet of cursief maken en onderlijnen.  

 

 

 
Vervolgens kan u de grootte selecteren van het lettertype. De standaardwaarde binnen Daktari is 10.  
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Tot slot hebben we nog de secties-knop. Hiermee kan u vinkjes in uw brief plaatsen waarmee u 

bepaalde delen van de brief aan of uit kan zetten.  

 

 
 

 

 

❖ Afgeleide velden 

Sjablonen kunnen „afgeleide velden” bevatten. Dit zijn plaatsen in de tekst waar – bij het instantiēren 

van het sjabloon – een stuk tekst gezet wordt dat uit de context afgeleid wordt. Bv. het afgeleide veld 

„Patiënt: Voornaam” zal bij het instantiëren gevuld worden met de voornaam van de huidige patiënt 

(i.e., de patiënt aan wiens dossier de brief wordt toegevoegd). Er zijn ook afgeleide lijsten, die bij het 

instantiëren resulteren in een lijst van items (bv. de afgeleide lijst „Persoonlijke antecedenten” 

resulteert in de lijst van persoonlijke antecedenten van het huidige dossier). 

 

 

 



59 
 

De eigenschappen van een afgeleid veld kunnen geïnspecteerd worden door op het veld te klikken: Er 

verschijnt dan een pop-up met gegevens over het veld. 

 

 

 
Bij het opslaan van een sjabloon worden enkel de definities van de afgeleide velden (bv. „Patiënt: 

Voornaam”) in het sjabloon opgeslagen, niet de specifieke waarden ervoor (bv. de naam van een 

specifieke patiënt) die in de huidige brief zitten. 
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❖ Afgeleide velden eenvoudig invulbaar maken 

Soms is het handig dat specifieke gegevens in een brief ingevuld kunnen worden zonder dat hiervoor 

de brief-editor geopend moet worden. Dit kan in Daktari gedaan worden door voor deze gegevens een 

afgeleid veld van type „[Leeg]” aan te maken (of een veld van een ander type, indien u wilt dat het 

initieel gevuld is), en dit veld dan „extern toegankelijk” te maken: 

 

 

 
Zulke extern toegankelijke afgeleide velden krijgen in de brief-editor een lichtgroene i.p.v. lichtblauwe 

achtergrond: 

 

 

 
Het extern toegankelijk maken zorgt ervoor dat er onder het brief-item in het contact een veld wordt 

gezet waarmee de inhoud van het afgeleide veld kan worden ingevuld of veranderd. 
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Voor zulke extern toegankelijk gemaakte afgeleide velden kan een lijst van veelgebruikte 

invoerwaarden aangelegd worden door op het geselecteerde veld op de „pijltje rechts”-toets te 

drukken: 

 

 

 

❖ Kopiëren en plakken 

Binnen de brief-editor (maar ook binnen de meeste andere functionaliteiten in Daktari) kan u stukken 

tekst kopiëren en plakken door gebruik te maken van de bekende sneltoetsen Ctrl+C en Ctrl+V (of 

onder Mac OS de overeenkomstige sneltoetsen Cmd+C en Cmd+V). Hierdoor kan u kopiëren tussen 

verschillende brieven, alsook van en naar externe programma’s. 

U selecteert hiervoor eerst de gewenste tekst. Daarna houdt eerst de toets Ctrl ingedrukt, en dan 

drukt u gelijktijdig op de toets C. U zet uw cursor op de plaats waar u de tekst wenst te plakken, en 

gebruikt daarna de combinatie van de toets Ctrl samen met V om de tekst te plakken. 

 

 

 

❖ Sjablonen exporteren en importeren 

De sjabloon-vorm van een brief (dus de brief zonder de specifieke ingevulde gegevens in de afgeleide 

velden), kan geëxporteerd worden naar een bestand in het Daktari-specifieke „Doctari”-formaat. Zo’n 

bestand kan dan (bv. in een andere praktijk) geïmporteerd worden in een brief, die dan eventueel als 

een sjabloon opgeslagen kan worden. Op die manier is het mogelijk sjablonen tussen praktijken uit te 

wisselen. Opgepast, deze export wordt gemaakt op basis van de huidige brief (en aldus de versie van 

het sjabloon waarop deze gebaseerd was). Eventuele wijzigingen aan deze brief die mogelijks (nog) 

niet opgeslagen zijn in een sjabloon, worden mee geëxporteerd. 
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Het exporteren en importeren van de sjabloon-vorm van een brief gebeurt d.m.v. twee icoontjes 

rechtsbovenaan de brief-editor: 

 

 

 

 Sjablonen als verouderd markeren 

Sjablonen kunnen „als verouderd” gemarkeerd worden, waardoor ze niet meer in de lijst van 

mogelijkheden komen. U doet dit door een brief-item (van het te-verouderen sjabloon-type) in 

een contact te selecteren, en dan via het eigenschappen-paneel (sneltoets „f8”) op de knop 

„Als verouderd markeren” te klikken. 

 Afdruk configuratie sjablonen veranderen 

De afdruk configuratie van zowel voorgemaakte brieven als zelfgemaakte sjablonen kan 

worden aangepast. Selecteer de brief in een contact. Druk daarna op F8. In het scherm aan de 

rechterkant kan u nu de afdruk configuratie aanpassen onder ‘Sjabloon’.  

 Een brief verzenden vanuit Daktari 

Om een brief te verzenden vanuit Daktari stelt u deze op zoals in de delen hierboven is uitgelegd. Eens 

u klaar bent om te versturen doet u rechtsklik op de brief en selecteert u “Brief als verslag exporteren 

(DMA-REP)” 

 

 
Opgelet, deze optie is niet bij alle soorten brieven aanwezig! 

 
Het is ook mogelijk om in de brief zelf op het envelop icoon te klikken. 
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U krijgt nu een preview te zien hoe het verslag eruit zal zien. U kan in deze editor nog steeds tekst bij 

typen of verwijderen. 

 

 

 
U kan bij bestemmeling de arts kiezen waarnaar u het verslag wilt verzenden. Standaard is dit de GMD 

houder. De voorwaarde om een andere arts te kiezen is dat er een zorgverlenerfiche in Daktari 

aanwezig moet zijn met een ingevuld RIZIV-nummer.  

 

Fout (geen Riziv-nr) 

 

 
Juist (wel Riziv-nr) 

 
Als u de juiste ontvanger hebt gekozen klikt u op “Exporteren voor verzending”.  
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Nu zal onder de verstuurde brief een extra regel worden toegevoegd. Deze geeft aan naar wie het 

verslag verstuurd is geweest. 

 

 

 
Mocht u op deze laatste regel gaan staan en op spatie duwen, dan krijgt u het verslag te zien zoals het 

verstuurd is. Merk op dat dit inclusief alle nodige technische gegevens is voor het correct versturen 

van een verslag.  

❖ Bestemmeling 

De bestemmeling die we standaard voorstellen is de GMD-houder van de patiënt. In het administratief 

paneel kan u ook een verantwoordelijke arts aangeven onder “Dossier”. Als deze is ingesteld zal dit de 

arts zijn die telkens wordt voorgesteld. 

Opgelet: klikt u op het zwarte driehoekje, dan kan u enkel de artsen in uw praktijk selecteren.  

U moet dubbelklikken na  ‘arts: ‘ en daar naam typen of een sterretje typen om een zorgverlener uit 

uw database te selecteren. 

 

 

Staat er in het dossier een andere arts als GMD houder, dan zal hij toch de aangepaste 
verantwoordelijke arts gebruiken wanneer u de brief elektronisch wil doorsturen. 

❖ Opmerking: Instellingen 

Om deze functionaliteit te laten werken in Daktari moet in de instellingen worden aangegeven waar 

Daktari de te verzenden verslagen moet plaatsten. De support kan u hier altijd bij verder helpen.  
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 eForms  

eForms zijn digitaal formulieren die u online invult. Een aantal daarvan komen nadien automatisch bij 

de juiste instantie toe. Een goed voorbeeld hiervan is het formulier “evaluatie van de handicap” die 

doorgestuurd moet worden naar het FOD Sociale Zekerheid.  

❖ eForms beheren 

De eForms-functionaliteit vindt u terug onder het item “brief” binnen een contact. Via pijltje rechts 

ziet u bovenaan “eForms”. Door nogmaals pijltje rechts te gebruiken verschijnt de optie “beheer 

eForms”. Bij deze actie is een eHealth-sessie vereist.  

 

 

 
Tijdens het beheren van de eForms verschijnt er een nieuw scherm met alle beschikbare eForms. Hier 

kan er gekozen worden welke eForms zichtbaar zijn binnen de praktijk. In het voorbeeld hieronder 

wordt het formulier “Evaluatie van de handicap” toegevoegd en gebruikt doorheen de verdere uitleg 

van eForms. 

 Om een eForm beschikbaar te maken voor de praktijk klikt u op de drie pijltjes achter de gewenst 

eForm.  

 

 

De eForm zal nu verschijnen in de lijst “Beschikbaar gemaakte eForms” en verdwijnen uit de lijst “Alle 

eForms”. U kan op deze manier alle eForms toevoegen die nodig zijn in de praktijk. U kan deze later 

opnieuw verwijderen uit de lijst. 

Indien alle juiste eForms zijn geselecteerd kan u deze tab simpelweg sluiten door op het kruisje naast 

eForms te klikken.  

 

 

 

❖ eForms gebruiken 

Nadat de eForms beheerd zijn, bent u klaar om eForms te gebruiken.  
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U navigeert via de brief, eForms naar de lijst van beschikbare eForms. 

 

 

 
Selecteer de gewenste eForm met de pijltjes toetsen en bevestig met enter. Daktari toont de eForm 

en zal automatisch gegevens invullen vanuit het dossier indien de geselecteerde eForm dit 

ondersteunt. 

Wanneer u klaar bent met het vervolledigen van de inhoud, kan u in de linkerbovenhoek klikken op 

verzenden. Het scherm wordt gesloten en onder de eForm verschijnt de initiële status van de eForm. 

Indien het verzenden initiëel mislukt is, dient u via het Postvak – Uitgaand het bericht te corrigeren en 

opnieuw te verzenden. Opgepast, indien het bericht manueel verstuurd wordt, zal deze initiële status 

onder de eForm niet meer automatisch aangepast worden.  

 

 

 
Belangrijk: eForms dienen best meteen na het invullen verstuurd te worden. Indien u meer dan een 

uur wacht met het versturen, zal de eForm ongeldig worden. In dat geval dient u de eForm opnieuw 

aan te maken en te verzenden. 
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❖ eForms: Voorbeeld 

We overlopen in detail het voorbeeld van de Handicap FOD eForm.  

Voordat u de eForm openzet, moet u eerst de noodzakelijke antecedenten en zorgelementen invullen 

in het dossier aan de linkerkant, onder de foto van uw patiënt. 

Deze gegevens worden namelijk overgenomen in de eForm. 

Ook kan u best alle bijlage die u wil toevoegen als PDF opslaan. 

Doe een rechterklik op alle labo’s of verslagen die u wil toevoegen aan de eForm, en klik op 

‘deelcontact als PDF exporteren. Kies dan de locatie om uw pdf op te slaan. Desktop of bureaublad is 

aan te raden maar u kan ook een andere map of locatie kiezen. 

Doe dit opnieuw voor alle toe te voegen bijlage.  

Wij raden u aan om nooit meer dan 6 bijlagen toe te voegen, omdat het bestand anders te zwaar kan 

worden. 

 
 

Dan kan u de Eform selecteren en 

openen. 

De inhoud van elke specifieke eForm 

wordt door de belanghebbende partijen 

bepaald, niet door Daktari. Afhankelijk van 

de eForm zullen bepaalde gegevens 

vooringevuld zijn of niet. Bovenaan deze 

eForm staan verschillende tabs. Bij de 

Administratieve gegevens zijn reeds 

gegevens ingevuld die overeenkomen met 

het administratieve paneel van de patiënt 

waar u de eForm heeft geactiveerd. 

 



68 
 

 
In het scherm met de medische informatie kan u verschillende acties uitvoeren. Helemaal bovenaan 

kan u opties terugvinden die u mogelijk wilt aanvinken afhankelijk van de patiënt die voor u zit. 

Daaronder zijn de actieve diagnoses en antecedenten opgesomd. Door het vinkje vooraan kan u 

informatie aan of uitzetten om deze wel of niet mee te sturen met de eForm. U kan verder ook 

aangeven of een element belangrijk is en of het een werkongeval was.   
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Tot slot hebben we nog het tabblad “Bijlagen”.  

In de groene balk ziet u staan welke bijlages er verwacht worden bij deze eForm. U kan de bijlagen 

toevoegen door linksboven op het + -teken te klikken en dan de gewenste bijlage te selecteren op de 

locatie waar u deze eerder heeft bewaard.  

U kan ook aangeven indien u niet beschikt over de bijlagen en u kan altijd bijkomende opmerkingen 

meegeven met de bijlagen.  
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4.1.6 eFact & eAttest 

4.1.6.1 Overzicht 

Daktari ondersteunt zowel „eFact” als eAttest. 

Met eAttest kan u patiënten zonder derdebetalersregeling (niet-RDB) elektronisch attesteren. De 

patiënt betaalt het volledige bedrag maar krijgt geen getuigschrift meer mee. Dit wordt elektronisch 

naar het ziekenfonds gestuurd. De patiënt moet dus geen getuigschrift meer binnenbrengen, en zal 

sneller terugbetaald worden.  

Efact is dan weer bedoeld om bedragen die via de derdebetalersregeling aangerekend werden, 

elektronisch ter betaling door te sturen naar de ziekenfondsen (RDB).  

Een aangemaakt eAttest wordt na bevestiging meteen doorgestuurd naar het ziekenfonds. 

Voor eFact zijn er 2 stappen: 

• Het aanmaken en bevestigen van de getuigschriften. 

• Het versturen van de getuigschriften naar de ziekenfondsen ter betaling, bv. éénmaal per 

week of per maand. U krijgt een bericht van het resultaat via het postvak. (max éénmaal per 

dag) 

Gebruikt u eFact en/of eAttest voor het eerst? Volg dan onderstaande werkwijze en maak maximum 

een week electronische attesten aan. Bel daarna even naar de helpdesk op 089 68 08 01 om hen te 

vragen deze facturatie de eerste keer te her controleren. Zo kunnen ze tijdig ingrijpen mochten er 

toch fouten gemaakt zijn. Daarna kan u samen met de helpdesk de eFact attesten naar de 

mutualiteiten versturen. 

4.1.6.2  Registratie van een getuigschrift 

U opent het getuigschrift van een contact door op het €-symbool te klikken bovenaan het contact. Dit 

is mogelijk vanaf dat er gegevens ingevuld zijn in het contact. Een leeg contact kan u niet factureren. 

 

 

 
Nadat u op het euro teken duwt opent het getuigschrift naast het contact  
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Als het getuigschrift geopend wordt, zal Daktari bij type contact "raadpleging" instellen.  

Het moment zal ingesteld worden gebaseerd op de klok van uw computer. Daktari zal ook aangeven of 

de regeling derdebetaler toegepast mag worden of niet. 

Voor een patiënt zonder RDB: 

Indien het de eerste keer is dat u eAttest gaat gebruiken, moet u eenmalig aanvinken dat u eAttest 

wenst te gebruiken. Vervolgens klikt u op "als standaard instellen", vanaf nu zal Daktari altijd eAttest 

gebruiken indien mogelijk. 

Als u niet op 'als standaard instellen' klikt, dan moet u altijd opnieuw het vinkje aanklikken voor elke 

nieuwe eAttest.  

Doet u dit niet, dan wordt dit niet geregistreerd als een aAttest, en de patiënt zal dan ook geen 

terugbetaling krijgen! 

 

 

 
Voor een patiënt met verhoogde tegemoetkoming (zie afbeeldingen)

  
zal daktari automatisch “Uitzondering derdebetaler” invullen. Dit heeft tot gevolg dat de prestatie 

“101076” automatisch door Daktari wordt ingevuld. 

Merk op:  

Wenst u de 101076 te verwijderen kan u op raadpleging staan en backspace duwen. Dit zal de 

nomenclatuurcode verwijderen.  

Het veld “moment” past zich automatisch aan afhankelijk van de klok van de computer. 
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Eens dat het getuigschrift is geopend kan u de verschillende opties van boven naar beneden aflopen 

met de pijltjestoetsen. Hieronder volgt een opsomming van alle opties en hoe ze gebruikt moeten 

worden. 

 Type contact 

Bij type contact kan u in geven welk soort contact u voert met de patiënt. Raadpleging staat standaard 

ingevuld. Andere mogelijke opties zijn: 

 

 Moment 

Bij het moment kan u altijd manueel kiezen welk moment geldt voor dit getuigschrift. Daktari zal dit 

standaard invullen naar de klok van de computer. De opties hiervoor zijn: 

• Overdag 

• ‘S avonds 

• ‘S nachts 

• Weekend 

• Feestdag 

Afhankelijk van het uur zal Daktari ook de tarieven aanpassen. 
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 Huisartsenwachtdienst 

Deze optie kan u aanvinken indien het gevoerde contact/prestatie in functie van de 

huisartsenwachtdienst is.  

 Prestatie 

Bij prestatie kan alle prestaties toevoegen die nodig zouden zijn. Dit kan u doen door bij prestatie 

pijltje rechts te duwen en een prestatie te selecteren uit de lijst. Een andere optie is dat u de 

nomenclatuurcode rechtstreeks in dit veld invult. De ingevulde code zal dan overgenomen worden in 

het veld van onder.  

 
 

 
Het teken vooraan de prestatie duidt aan dat deze elektronisch verwerkt zal worden. Er moet dus 

geen papieren getuigschrift meer opgemaakt worden. Derdebetaler-prestaties worden via eFact 

rechtstreeks aan het ziekenfonds gefactureerd, niet-derdebetaler-prestaties via eAttest. 

 

 

 

 Uitzondering derdebetaler 

Bij uitzondering derdebetaler kan u aanpassen welke regel geldt voor de regeling derdebetaler. De 

(gekende) opties zijn:  

• Financiële noodsituatie 

• Verhoogde tegemoetkoming 

• Chronische aandoening 

• Palliatieve thuispatiënt 

• Overlijden, coma 

• Huisartsenwachtdienst 
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• Binnen centra  (voor bezoeken in rustoorden en andere centra) 

 

 

 Tarieven raadplegen 

Daktari zal automatisch voor u de tarieven raadplegen en controleren. Dit doet hij elke keer als een 

nieuwe prestatie wordt toegevoegd of verwijderd.  

Via de knop tarieven raadplegen kan u manueel Daktari nogmaals de tarieven laten controleren. 

Van zodra Daktari de tarieven heeft gecontroleerd zal hij dit weergeven met een kleurstatus.  

• Rood: De toegepaste regeling derde betaler klopt niet voor deze patiënt volgens de VI.  

 
 

In de bovenstaande situatie is de verhoogde tegemoetkoming geselecteerd terwijl het een 

patiënt is die normaal verzekerd is.  
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• Blauw: De toegepaste regeling derde betaler is correct voor deze patiënt en de weergegeven 

tarieven zijn correct. 

 

 
 

In bovenstaande geval is er bij een patiënt die normaal verzekerd is maar omdat er een 

financiële noodsituatie is opgegeven 

 

5. Oranje = Daktari denkt dat de regeling derde betaler niet mag toe gepast worden 

maar u als arts beslist dat het wel mag. Met deze kleur willen we enkel wijzen op het feit dat 

Daktari iets anders denkt dan wat er op het getuigschrift staat.  

 

 
 

In bovenstaande situatie is regeling derde betaler aangevinkt zonder een uitzondering op te 

geven bij een normaal verzekerde patiënt.  
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6. U voegt eventueel enkele voorgedefinieerde prestaties toe, alternatief kan u ook 

manueel een nomenclatuurcode ingeven. Dit zorgt ervoor dat onderaan de bijbehorende 

nomenclatuurcode verschijnt met een voorgesteld tarief. Indien u deze terug wenst te 

verwijderen kan u dit via een rechtermuisknop-actie op de prestatie. 

 

 

 
1. U klikt op „Tarieven raadplegen” om de tarieven bij het ziekenfonds op te vragen (voor deze 

code, voor deze patiënt en op dit contactmoment). De prestaties waarvoor een 

tariefverbintenis is bekomen, worden blauw gekleurd. 

o Deze stap is optioneel, maar wel sterk aangeraden vanwege de tariefverbintenis. 

2. Indien er niet automatisch een ‘Uitzondering derdebetaler wordt ingevuld, kan u deze 

manueel invullen’.  

3. U kijkt na voor welke verstrekkingen de facturatie derdebetaler dient toegepast te worden 

door eventuele Rdb vinkjes aan/uit te vinken. 

o Een goede controle hieromtrent is het verifiëren van het bedrag ‘Te betalen door 

patiënt’. 

o Opgepast: indien de derdebetaler voor een prestatie volgens Daktari niet dient 

toegepast te worden, zal het Rdb-vinkje uit staan. Deze prestatie wordt dan niet als 

derdebetaler geregistreerd, en zal ook niet via eFact verzonden worden. 
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4. U bevestigt dit getuigschrift. Als u dit correct heeft gedaan, zal er in het printicoon een bewijs 

kunnen afgeprint worden, en veranderd het woord ‘Bevestigen’ naar ‘Terug bewerken’ 

 

 

7.  
8.  

9.  

10.  

 
opmerking! 

Het door de patiënt te betalen bedrag kan automatisch afgerond worden. Dit kan ingesteld worden bij 

de „Instellingen” via het menu “Tools”. 
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Het is ook mogelijk om prestaties zonder code in te geven, dmv vrije tekst. Dit kan u doen door het 

woord gewoon in te typen en een tarief in te vullen. 

 

 

 
Het is ook mogelijk om 2 eFact prestaties per dag in te geven, maar u krijgt hiervan wel een melding. 

 

 Wijzigen en Annuleren 

Een eFact prestatie kan u altijd wijzigen of annuleren indien u dit nog niet heeft doorgestuurd via 

'Tools' en 'Facturatie'. Als u het dossier al had gesloten, kan u dit doen adv rechterklik op het contact 

en dan 'Historisch contact bewerken'.  

Verschuif dan wel even de grijze balk om het attest te kunnen zien. 

  
Opgelet: wijzigen kan binnen het half uur na verzenden, annuleren tot max 4u na verzenden. 

Een eAttest kan ook worden verwijderd op volgende manieren: 

1. Volledig: op de knop ‘terug bewerken’ en dan op ‘verwijderen’ drukken (alle prestaties zullen 

dan geannuleerd worden) 
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11.  

 
2. Gedeeltelijk: alle prestaties die al met eAttest zijn verstuurd markeren als "geannuleerd" en 

dan bevestigen (dus een deel van een attest annuleren). U kan dit doen door op de 

prestatielijn rechterklik te doen, en dan te kiezen voor ‘Ter verwijdering markeren’ 

12.  
13.  

Wanneer u dan op bevestigen heeft geklikt om de annulatie te bevestigen, moet u nog een reden voor 

verwijdering invullen met het zwarte pijltje. 
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Wijzigingen kunnen binnen het half uur na aanmaak van het eAttest. Na het verzenden van een 

eAttest kan u een prestatie annuleren(rechterklik, ‘ter verwijdering markeren) of een nieuwe 

toevoegen.  

 

 

 
Als wij denken dat een eAttest zal worden gewijzigd, maar we als antwoord van de mutualiteit krijgen 

dat er een nieuw attest is aangemaakt moet u het oude eAttest eerst annuleren.  

Dit wordt op een speciale manier aangegeven 
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4.1.6.3 Extra informatie 

Voor eAttest: Tot een halfuur na een verzonden eAttest kan u deze terug bewerken en opnieuw 

verzenden. Annuleren kan tot 4 uur na het verzenden van een eAttest. 

Het door de patiënt te betalen bedrag kan automatisch afgerond worden. Dit kan ingesteld worden bij 

de „Instellingen” via het menu “Tools”. 

Tariefverbintenis: Dit betekent dat het ziekenfonds dit tarief (voor deze nomenclatuurcode, voor deze 

patiënt en op dit contactmoment) bevestigt. Een tariefverbintenis vermindert de kans op weigeringen 

bij de uiteindelijke facturatie sterk. 

Contactinformatie: Standaard worden bepaalde gegevens vooraf ingevuld i.v.m. het type contact en 

contactmoment. Deze kunnen aangepast worden en hebben soms andere nomenclatuurcodes tot 

gevolg. 

Uitzondering derdebetaler: Indien dit niet automatisch wordt ingevuld, kan de arts een specifieke 

uitzondering aanduiden om de derdebetalersregeling toch toe te passen. 

Vinkjes derdebetaler: Deze duiden aan of de bijbehorende prestatie al dan niet via derdebetaler wordt 

aangerekend. Indien het vinkje uit staat wordt deze prestatie niet als derdebetaler geregistreerd, en 

zal ook niet via eFact verzonden worden. 

Tarieven: Wanneer u de tarieven raadpleegt, zal het tarief voorgesteld door het ziekenfonds getoond 

worden. Daktari suggereert zelf ook tarieven gebaseerd op de reeds aanwezige informatie binnen het 

pakket, waardoor deze tarieven verschillend kunnen zijn. Via het pijltje rechts kan een overzicht 

getoond worden van de gekende tarieven volgens Daktari. Indien er 3 bolletjes aanwezig zijn voor het 

pijltje betekent dit dat Daktari meerdere opties heeft. De prijzen kunnen ook manueel gecorrigeerd 

worden. 

Sinds versie 1.2.10 gebruikt Daktari enkel ‘bevestigde’ (door het ziekenfonds) GMD-informatie tijdens 

het gebruik van eFact. Indien het tarief daarom onjuist lijkt te zijn, controleer dan of u volgens het 

ziekenfonds de GMD-houder bent. Bevestig indien nodig manueel de GMD-registratie en hergenereer 

na correctie het getuigschrift. 

Hergenereren: Bij gebruik van deze knop wordt er opnieuw uitgegaan van de contactinformatie en de 

toegevoegde prestaties bovenaan. Hergeneratie van het getuigschrift is soms nodig om gewijzigde 

administratieve gegevens van de patiënt of zorgverlener in rekening te brengen. Opgepast, dit wist de 

huidige nomenclatuurcodes en eventuele tarieven. 

Tarificatiebewijs: U kan een tarificatiebewijs afdrukken dat de patiënt een overzicht geeft van de 

aangerekende prestaties. U kan instellen om dit standaard af te drukken bij het bevestigen van het 

getuigschrift. Het tarificatiebewijs kan ook steeds opnieuw geopend worden via een rechtermuisknop-

actie op het getuigschrift. 

Details bewerken: Wanneer u een prestatie met tarief selecteert en via de rechtermuisknop-actie 

Details bewerken, ziet u extra gegevens die opgestuurd zullen worden. Daktari probeert deze vooraf 

correct in te vullen, doch (zeker in de beginfase) kan het zijn dat deze gecorrigeerd dienen te worden 

indien het ziekenfonds deze specifieke prestatie weigert. 
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In dit extra venster kan u ook klikken op de prestatie code,hier kan u onder meer notie G aanvinken of 

aanduiden waarom u meer dan 1 prestatie per dag wil factureren. 
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4.1.7 Printen in Daktari (papier of PDF) 

 

Het makkelijkste is om pas op het einde van de consultatie alle nodige documenten af te printen. 

De gemaakte documenten komen namelijk allemaal samen in een lijst. 

Deze kan u vinden door op het printericoon te klikken. Vink uit wat u niet wil printen en klik op 

afdrukken om dit op papier uit te printen. Het instellen van de printers kan door onze helpdesk 

gebeuren, bel hen op mocht dit niet werken. 

Wil u een PDF opslaan? Vink dan ‘naar PDF’ aan. 

De Pdf word dan opgeslaan op uw computer. De Locatie hiervoor kan u instellen bij ‘Beheer’ en dan 

‘instellingen’ . klik op Bladeren om locatie te kiezen (zie afbeelding 2). 

 
 

 

 
Het is ook mogelijk om een voorschrift of brief apart af te drukken. 

Doe hiervoor een rechterklik op de brief of voorschrift, en klik op ‘afdrukken’. 
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4.1.8 Extra informatie en bijlagen toevoegen in het contact 

Er zijn nog verschillende bewerkingen mogelijk bij een contact. Omdat deze noch vallen onder één van 

de SOEP-elementen noch onder één van de komende titels worden deze hieronder verzameld.  

4.1.8.1 Reden voor contact 

In Daktari kan u de reden voor contact invullen als u een contact aanmaakt. Dit doet u door middel 

van de sneltoetsen “Ctrl + shift + E” of via rechtsklik op het contact: “Reden voor contact toevoegen”.  

 

 

 
Onder het zorgelement en boven het subjectief verschijnt nu een extra regel. In deze regel kan u de 

reden voor contact toevoegen.  

 

 

 
Er kan hier rechtstreeks getypt worden om de reden voor contact toe te voegen.  

 

 

 
De reden voor contact is lichtjes anders gekleurd als andere elementen in een contact. Dit is om 

duidelijk het verschil aan te geven tussen het subjectief en de reden voor contact.  
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4.1.8.2 Bestand of weblink aanhangen 

Als er een bestand moet toegevoegd worden aan een contact kan dit in Daktari bij een van de 4 

deelcontacten. Een contact is opgedeeld in 4 deelcontacten (subjectief, objectief, evaluatie, plan). 

Afhankelijk van in welk deel uw focus staat of waar u rechtsklik doet zal het bestand daaraan 

toegevoegd worden.  

Om een bestand toe te voegen gebruikt u de sneltoets “Ctrl + I” of doet u rechtsklik “bestand 

aanhangen”  
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Daktari zal nu een venster geven waar u kan bladeren naar het juiste bestand op uw computer. Eens 

het juiste bestand is geselecteerd kan u bevestigen en zal het bestand aan het contact worden 

toegevoegd.  

 

 
 

 
In het voorbeeld hierboven hebben we een PDF 

toegevoegd. Met de sneltoets “CTRL + O” of rechtsklik 

“bestand openen” kunnen we deze bijlage openen. 

Daktari zal de bijlage openen met het standaard ingestelde 

programma dat bij de bestandsextensie hoort.  

Het is ook mogelijk om web-links toe te voegen aan een 

dossier door het internetadres (beginnend met „http”) als 

vrije tekst in een contact te plakken - opgelet, hiervoor 

moet u dubbelklikken op de gewenste locatie, dan pas kan 

u plakken (zie afbeelding) 

 

 

 

 

 

 

4.1.8.3 Kopiëren en plakken in Daktari 

In Daktari kan u stukken tekst kopiëren en plakken door gebruik te maken van de bekende sneltoetsen 

Ctrl+C en Ctrl+V (of onder Mac OS de overeenkomstige sneltoetsen Cmd+C en Cmd+V).  
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U selecteert hiervoor eerst de gewenste tekst. Daarna houdt eerst de toets Ctrl ingedrukt, en dan 

drukt u gelijktijdig op de toets C. U zet uw cursor op de plaats waar u de tekst wenst te plakken, en 

gebruikt daarna de combinatie van de toets Ctrl samen met V om de tekst te plakken. 

Een voorbeeld in het administratief paneel: Als u een telefoonnr wenst te kopiëren, doe dan een 

dubbelklik op het nummer, dan selecteren met de muis en dan CTRL-C. Als u deze gegevens dan 

bijvoorbeeld in het contact wil plakken, hier opnieuw dubbelklik zodat er een zwart streepje staat en 

dan CTRL-V om te plakken.  

4.1.8.4 Verbinding met zorgelement verbreken 

Indien er per ongeluk of foutief een verbinding is gemaakt met een zorgelement en het huidige 

contact dan kan dit altijd ongedaan gemaakt worden.  

Om de verbinding ongedaan te maken moet er rechtsklik op het zorgelement boven het contact 

gedaan worden. Hier kan dan “verbinding met zorgelement verbreken” gekozen worden. Dit contact is 

nu losgekoppeld van het verbonden zorgelement. 

 

 

 
Het is mogelijk om 2 zorgelementen te hebben met dezelfde naam. U kan dus ook linken vanuit elk 

individueel zorgelement.  
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4.1.9 Navigatie contactvenster 

In Daktari kan u de positie van het contact venster aanpassen. 

4.1.9.1 Het huidig contact verbergen 

Om het huidige contact te verbergen klikt u bovenaan op 'Beeld', Huidig contact, en dan 'Huidig 

contact verbergen. Dit kan u ook doen met de sneltoets Alt-Left. 

 

 

 
Deze functie is voornamelijk interessant indien u enkel de geschiedenis van de patiënt zou willen 

bekijken. U kan nu filteren op zorgelementen, labo’s, verslagen, contacten, … zodat u enkel te zien 

krijgt wat u wenst te zien.  

4.1.9.2 Enkel huidige contacten zichtbaar maken 

Om enkel de huidig aangemaakte contacten te zien klikt u op 'Enkel huidig contact tonen', of met de 
sneltoets Alt+Right 
 

 
 
Met deze functie krijgt u een overzicht van alle contacten die u heeft opgesteld bij de patiënt.  

4.1.9.3 Standaard horizontaal aanzicht 

Het standaard horizontale aanzicht kan u activeren door te klikken op 'Standaardweergave', , of met 
de sneltoets Alt+Home. 
 

 
 
Het aanzicht dat u hiermee activeert wordt standaard door Daktari gebruikt.  
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4.1.10 Horizontaal en verticaal geschiedenis-aanzicht 

Daktari ondersteunt 2 verschillende manieren om een contact in te vullen op basis van de 

geschiedenis. Deze twee manieren zijn het horizontaal en het verticaal geschiedenis-aanzicht.  

4.1.10.1 Het horizontaal aanzicht 

Het horizontale aanzicht is de standaard in Daktari. Het horizontale aanzicht betekent dat u 

horizontaal kan navigeren tussen contacten, labo’s en verslagen. Dit kan ofwel met de tijdslijn ofwel 

met de navigatiebalk onder de contacten.  

 

 

 
Het horizontale aanzicht wordt geactiveerd door onderaan het contact op het meest linkse icoontje te 

klikken of door de bijhorende sneltoets, “alt” + “Page Down”, te gebruiken.  

4.1.10.2 Het verticaal geschiedenis aanzicht  

Het verticale geschiedenis-aanzicht is de tegenhanger van het horizontale aanzicht in Daktari. Dit 

aanzicht laat u toe om verticaal te navigeren door verschillende items van het dossier waarin u zit.  
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U activeert het aanzicht door onder het contact op het rechtse icoontje te klikken of via de sneltoets 

“alt” + “PageUp”.  

 

 

 
Als u het verticale aanzicht activeert krijgt u links van het contact een lijst met definities te zien. Door 

op een van de definities te klikken krijgt u hiervan een lijst te zien met alle bijhorende informatie uit 

het dossier.  
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In onderstaand voorbeeld ziet u alle labo’s van het dossier waar men in zit. De getoonde informatie is 

altijd chronologisch geordend met de meest recente informatie van boven. (onderstaande afbeelding 

toont nog de oude visualisatie) De informatie die getoond wordt is afhankelijk van de geselecteerde 

definitie. In dit geval wordt de datum getoond, de afzender van het labo-resultaat en aan welk 

zorgelement het labo-resultaat is gelinkt.  

 

Vanuit dit aanzicht kan u gemakkelijk items openen om de uitgebreide informatie ervan te kunnen 
zien. Ook kan u informatie van hieruit naar het openstaande contact slepen.  

 

4.2 De historische deelcontacten 

Bij het openen van een dossier zal standaard het horizontale geschiedenis-aanzicht geactiveerd zijn. 

Dit aanzicht ordent al uw contacten, labo’s en verslagen chronologisch naast elkaar.  
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4.2.1 Navigeren 

Er kan op verschillende manieren genavigeerd worden in het horizontale aanzicht. De eerste optie is 
door middel van de navigatiebalk onder de contacten. Door deze heen en weer te slepen navigeert u 
chronologisch door alle contacten, labo-resultaten en verslagen.  

 

Een alternatieve en veel gemakkelijkere manier om te navigeren is door middel van de tijdslijn. Het 
bovenste gedeelte van de tijdslijn geeft de contacten, labo-resultaten en verslagen weer. Door op 
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een icoontje hiervan te klikken zal er automatisch naar dat contact, labo-resultaat of verslag 
genavigeerd worden in het horizontaal aanzicht. 
 

4.2.2 Bewerkingen in het horizontale aanzicht 

Het horizontale aanzicht laat verschillende bewerkingen toe op oude contacten, labo-resultaten en 

verslagen. Zo kan u deze terug bewerken, filteren, contacten afdrukken of als tekst opslaan, … Dit 

onderdeel zal al deze bewerkingen uitleggen.  

4.2.2.1 Sleepacties 

Daktari laat verschillende sleepacties toe in het historische aanzicht. Deze sleepacties vertrekken altijd 

vanuit het historische aanzicht met uitzondering van het koppelen van zorgelementen aan historische 

contacten.  

 Kopiëren 

Deze sleepactie laat toe om items te kopiëren vanuit historische contacten naar nieuwe contacten. U 
kan dit doen door op een te kopiëren item te klikken met de linkermuisknop, ingedrukt te houden en 
te slepen naar het gewenste vak in het huidige contact. Eens op de juiste plaats kan de 
linkermuisknop losgelaten worden en zal het item gekopieerd zijn. Als hulpmiddel om te tonen waar 
de items geplaatst worden komt er een streep te staan in het gedeelte waar het item terecht zal 
komen. 
 

  
U kan op deze manier vrije tekst en coderingen kopiëren. De coderingen blijven behouden na het 

kopiëren van een item. Het kopiëren op deze manier werkt van overal in Daktari. Vanuit de linker 

kolom met belangrijke informatie, verticaal/ horizontaal aanzicht, subjectief, objectief, diagnose, plan, 

etc.  
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 Items hergebruiken 

Op dezelfde manier als het kopiëren kunnen verschillende items of bewerkingen hergebruikt worden 
in Daktari. Concrete voorbeelden hiervan zijn opnieuw voorschrijven, een brief hergebruiken of 
onderzoeken hergebruiken.  

 
 

 Linken van zorgelementen 

Via de sleepacties is het mogelijk om verschillende contacten, labo-resultaten of verslagen te linken 
aan één zorgelement. Vanuit het historisch aanzicht is dit mogelijk door een element uit een 
historisch contact te slepen ofwel door het zorgelement bovenaan het contact te slepen. Bij het 
linken aan een contact verschijnt er een kader rond het element dat gelinkt zal worden. 

 

4.2.2.2 Historisch contact bewerken 

In Daktari kan u uw historische contacten, labo-resultaten en verslagen opnieuw bewerkbaar maken. 

Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn om de hypothese of negatie van een historisch element te 

wijzigen of om extra informatie toe te voegen aan het contact. 

Dit mag in geen geval gebruikt worden om retroactief gegevens aan te passen! 
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Om een historisch contact terug bewerkbaar te maken moet het contact eerst geselecteerd worden. 

Dan kan met de sneltoets “Ctrl + E” of via rechterklik (op het contact) en dan “Historisch contact 

bewerken” het contact terug bewerkbaar gemaakt worden.  

 

 

Merk op dat een bewerkbaar contact opnieuw een blauwe kleur krijgt. Om het bewerken te 

beëindigen moet dezelfde werkwijze gevolgd worden als bij het bewerkbaar maken van een contact. 
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4.2.2.3 Filteren 

 Filteren op SOEP-elementen, labo-resultaten of verslagen 

De eerste manier om te filteren is gebaseerd op het type van het contact. Als er gefilterd wordt op 

SOEP-elementen dan zal Daktari voor u alle labo-resultaten en verslagen verbergen uit de 

contacthistoriek. Als u filtert op verslagen dan zullen alle SOEP-contacten en labo-resultaten 

verborgen worden. Idem voor de labo-resultaten. 

Er kan gefilterd worden door op een contact te gaan staan dat als filter gebruikt zal worden. 

(Bijvoorbeeld een labo-contact) Met de sneltoets “Ctrl + L” of door rechtsklik op het contact en 

“Filteren op labo’s” te selecteren. 

 

 

 
Nu zijn er enkel labo’s zichtbaar.  

 

 
 

Om de filter terug op te heffen moeten dezelfde stappen gevolgd worden.  
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 Filteren op zorgelement 

De tweede manier om te filteren is op basis van het zorgelement. Indien de zorgelementen zijn 

gebruikt om contacten, labo’s en verslagen aan elkaar te linken dan kan u met deze filter alle 

contacten, labo’s en verslagen in het historische aanzicht raadplegen van één specifiek zorgelement.  

 

 

 
Er kan gefilterd worden door op een contact te gaan staan. Het zorgelement van dat contact zal 

gebruikt worden als filter. Met de sneltoets “Ctrl + spatie” of door rechtsklik op het contact en 

“Filteren op zorgelement” te selecteren, activeert u de filter. 

 

 

 
Ook hier kan de filter opgeheven worden op dezelfde manier om deze in te stellen. 
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4.2.2.4 Zorgelement actief maken 

In Daktari kan er snel een zorgelement toegevoegd worden aan de actieve zorgelementen vanuit een 

contact.  

Van zodra een contact een zorgelement heeft kan u met de sneltoets “Ctrl + B” of door rechtsklik op 

het contact en dan “zorgelement actief maken” het zorgelement toevoegen aan de actieve 

zorgelementen.  

 

 

 

4.2.2.5 Deelcontact exporteren (KMEHR) 

In Daktari heeft u de mogelijkheid om een deelcontact te exporteren als een KMEHR-bestand. Dit 

betekend dat u het deelcontact kan doorsturen naar een collega-arts en hij/zij dit rechtstreeks in zijn 

EMD kan laten verwerken.  
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Om een deelcontact als KMEHR te exporteren moet eerst het te exporteren contact geselecteerd 

worden. Vervolgens kan met rechtsklik en “deelcontact exporteren (KMEHR)” selecteren. 

 

 

 
U kan dan een locatie kiezen waar u het bestand wilt opslaan.  

 

  
 

Het opgeslagen bestand kan u dan doorsturen naar uw collega via de eHealthbox. 
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4.2.2.6 Deelcontact als PDF exporteren 

In Daktari kan een deelcontact geëxporteerd worden als een PDF, zodat je het nadien als bijlage kan 

toevoegen of later kan printen. 

Om een deelcontact als PDF te exporteren moet eerst het te exporteren contact geselecteerd worden. 

Doe dan een rechtermuisklik en selecteer  “deelcontact als PDF exporteren“.  

 

 

 
U kan dan een locatie kiezen waar u het bestand wilt opslaan. 
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4.2.2.7 Deelcontact afdrukken 

In Daktari is het mogelijk om snel een deelcontact af te drukken vanuit de contacthistoriek.  

Dit kan u doen door het af te drukken contact te selecteren en op de sneltoets “Ctrl + alt + P” te 

duwen of door er rechtsklik op te doen en “deelcontact afdrukken” te kiezen.  

 

 
 

Indien Daktari juist ingesteld staat zal het af te drukken contact uit de printer komen. 

4.2.2.8 Deelcontact als tekst kopiëren 

U kan ook altijd een deelcontact als tekst kopiëren. Op deze manier kan u het ofwel in een extern 

programma plakken of rechtstreeks in een brief in Daktari plakken.  
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4.3 De tijdslijn 

Om sneller en efficiënter met datums te werken visualiseert Daktari verschillende elementen voor u 

op de tijdslijn. Zo komen contacten, labo-resultaten en verslagen met een icoontje op de juiste dag 

van de tijdslijn. Verder kan u er ook de voorgeschreven medicatie en de duur van zien indien de 

posologie juist is ingevuld. Tot slot worden geplande items ook gevisualiseerd op de tijdslijn.  

4.3.1 Algemeen 

De tijdslijn is standaard geactiveerd. Anders wordt hij geactiveerd met de sneltoets “F4” of de knop 
links van de zone waar de tijdslijn zich bevindt.  
 
De tijdslijn in opgedeeld in 3 delen.  

• Het bovenste gedeelte is uw contactgeschiedenis. Hier worden contacten, labo-resultaten en 
verslagen gevisualiseerd. Ook visualiseren we de linken tussen de verschillende contacten, 
labo-resultaten en verslagen op basis van het bijhorend zorgelement.  

• In het middelste gedeelte ziet u de voorgeschreven medicatie en toegediende vaccinaties. 
Indien de posologie van de medicatie juist is ingevuld dan zal op de tijdslijn ook de duur van 
inname van dat geneesmiddel getoond worden.  

• Tot slot staat bij het plan alles dat u heeft ingepland. Wat hier juist staat is dus afhankelijk 
van het item dat u erin plaatst.  

 
De tijdslijn zal bij het openen van het dossier standaard open staan en de laatste 3 contacten tonen. 
 

 
 
U kan de tijdslijn verkleinen door met uw muis  
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4.3.2 Overzicht en navigatie 

Op de tijdslijn zijn er 3 acties mogelijk: scrollen, klikken en slepen.  

Door te scrollen verandert de duur van de periode die getoond wordt. Er kan dus in- en uitgezoomd 

worden op de tijdslijn. Hiermee kan dus een goed overzicht gecreëerd worden van de zorgelementen 

die u wilt zien. Op deze manier kan u in één oogopslag alles van een specifiek zorgelement 

terugvinden en in chronologische volgorde plaatsen.  

Slepen zorgt ervoor dat u de getoonde periode verandert. Door links of rechts te slepen gaat u verder 

in het verleden of dichter bij het heden kijken.  

Tot slot is er nog de klikactie. Deze actie werkt enkel op items die op de tijdslijn staan. (Contacten, 

medicatie of plan) Door te klikken op een item zal het horizontale aanzicht rechtstreeks naar dat 

specifieke item navigeren. Op deze manier kan u gemakkelijk door uw geschiedenis navigeren om een 

beter inzicht te krijgen van een zorgelement.  

4.3.3 Linken via de tijdslijn 

Het is zeer gemakkelijk om contacten, labo’s 

of verslagen te linken via de tijdslijn. Klik op 

een contact, labo of verslag van een 

zorgelement en sleep dit naar het contact dat 

u graag zou willen linken aan het 

zorgelement. Merk op dat de tijdslijn dit item 

ook meteen mee opneemt in het zorgelement 

op de tijdslijn zelf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere mogelijk om te linken is door te 

dubbelklikken op een zorgelement op de 

tijdslijn. Hiermee wordt een nieuw (leeg) 

contact gecreëerd op de huidige datum, 

gelinkt aan dat zorgelement.  

 

 

4.4 Het kolomaanzicht 

Via het kolomaanzicht kan de evolutie van numerieke waarden opgevolgd worden. Het kolomaanzicht 

genereert kolommen van alle waarden die erin gesleept worden en gaat vervolgens in het dossier al 

die waarden zoeken en chronologisch op lijsten.  
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4.4.1 Algemeen 

Standaard zal het kolomaanzicht leeg zijn als het geactiveerd wordt in een dossier. Het 
kolomaanzicht activeren kan door op de knop onder die van de tijdslijn te klikken of via de sneltoets 
“F5”. 
 

 
 
Om het kolomaanzicht te gebruiken moeten er waardes vanuit labo’s of onderzoeken naar toe 

gesleept worden. De waarden die u sleept mogen hele groepen zijn of individuele waarden  

Het resultaat van deze sleepactie is dat Daktari voor u automatisch alle waarden chronologisch gaat 

op lijsten in kolommen. Indien er geen waarden zijn om te tonen dan blijft dat vakje leeg.  

 
Om het kolomaanzicht terug leeg te maken moet er op “kolommen herinitialiseren” geklikt worden 

onderaan het kolomaanzicht.  
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4.4.2 Informatie raadplegen of verbergen 

In het kolomaanzicht is het mogelijk om snel extra informatie te raadplegen of te verbergen. Om de te 

raadplegen of te verbergen informatie te raadplegen klikt u op de knop boven de navigatiebalk. U zal 

meteen een bijhorend lijstje te zien krijgen.  

 

 

 
De eerste 3 opties zijn standaard hetzelfde: datum, zorgaanpak en zorgelement. Vervolgens komt er 

een opsomming van alle waarden die in het kolomaanzicht zijn gesleept. U kan van hieruit de 

kolommen activeren of verbergen. Alle items met een vinkje voor zullen getoond worden in het 

kolomaanzicht.  

Tot slot hebben we nog horizontaal scrollen, pack alle kolommen en pack geselecteerde kolom.  

Horizontaal scrollen laat u toe om te scrollen indien er te veel waarden in het kolomaanzicht zijn 

gesleept om te kunnen visualiseren naast elkaar. 

Pack alle kolommen stelt de kolombreedte in zodat alles er mooi tussen past en alle waarden worden 

getoond. 

4.4.3 Presets 

Daktari heeft momenteel 2 presets voor de ziektebeelden diabetes en nierinsufficiëntie. Deze 

knoppen vragen een vaste set van waarden op gelinkt aan de ziektebeelden in kwestie.  
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Om deze set waarde op te roepen moet u klikken op het ziektebeeld waarvan u de waarden wilt zien 

onderaan het kolomaanzicht. 

 

De set van waarden zien er als volgt uit: (links diabetes, rechts nierinsufficiëntie)  
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4.5 Grafieken 

 

Tussen de vernieuwde icoontje staat 

het Grafieken-icoon. Klik of gebruik de 

toetencombinatie Alt-F5. 

 

 

 

 

 

4.5.1 Gegevens inbrengen in het grafiekenvenster 

Om een grafiek te genereren sleept u het gegeven of de set gegevens in het grafiekvenster. U kan 

zowel laboresultaten als biometrische parameters grafisch weergeven.  

Zodra u de muistoets loslaat worden alle 

waarden opgehaald en in grafiekvorm 

weergegeven. 

U kan onderaan via “Snelkoppelingen” het 

gewenste gegeven selecteren in een 

menu. 

 

 

 

 

 
 

Dit venster kan u groter maken. Plaats uw cursor op de scheidingslijn. Wanneer de dubbele 

pijl getoond wordt klikt u deze vast en verplaatst ze naar de gewenste hoogte. 

 

4.5.2 In en uitzoomen 

Een grafiek kan u uitvergroten of terugbrengen naar zijn originele weergave. 

• Selecteren van een deel van de grafiek(en) = uitvergroten 

• Slepen met muis naar links = terug naar het origineel beeld 
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4.5.3 Wissen en Snelkoppelingen 

Onderaan het venster geeft de knop “Wissen” u een leeg scherm. De knop “Snelkoppelingen” geeft 

een selectiemenu. 

Kiest u een snelkoppeling dan wordt 

de getoond grafiek vervangen door 

uw selectie. 

 

 

 

 

  

 

 

4.6 Patientengegevens 

 
verschillende velden uitleggen 

in geval van overleden: leeftijd op overleiden 

 



110 
 

4.7 Administratieve gegevens 

 
 

Privé verzekeringsgegevens 

Open het administratieve luik van het dossier en kies het + icoon om de gegevens in te voeren. 

 

 

 
+ nota BIS nummer 

voor meer info, zie: 

https://overheid.vlaanderen.be/bis-register 

https://overheid.vlaanderen.be/insz-nummer 

+ zie eHealth Tools 

 

  

https://overheid.vlaanderen.be/bis-register
https://overheid.vlaanderen.be/insz-nummer
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4.8 eHealth-toolbar 

De eHealth-toolbar bevindt zich vlak onder het dossieroverzicht.  

 

 

 
Het doel van deze toolbar is om snel en eenvoudig eHealth-gerelateerde zaken van het dossier te 

kunnen consulteren of registreren. De volgende items zijn zichtbaar in de eHealth-toolbar: eID-

gegevens, verzekerbaarheid, geïnformeerde toestemming, therapeutische relatie, eGMD, SumEHR en 

hoofdstuk IV. 

Wanneer u met de muis over de aparte icoontjes blijft stilstaan, krijgt u een tooltip met een korte 

beschrijving van de functionaliteit. 

4.8.1 Opmerking 

Het is belangrijk om op te merken dat de eHealth-toolbar nauw samenhangt met de eHealth-tool. De 

eHealth-toolbar is ontwikkeld om snel en efficiënt gebruik te kunnen maken van de eHealth-diensten 

terwijl de eHealth-tool veel meer informatie en acties geeft maar minder gebruiksvriendelijk is.  

Meer informatie omtrent de eHealth-tool kan u terugvinden onder “eHealth-tool”. 

4.8.2 Status 

De gedetailleerde status is terug te vinden in de tooltip, maar algemeen gelden volgende regels: 

De kleuren van de gebruikte iconen tonen de specifieke status: 

• Oranje/rood: aandacht vereist/ niet up-to-date 

• Blauw: in orde/ up-to-date 

• Grijs: nog niet gekend/ gegevens ontbreken voor deze eHealth-dienst  

De tint van de iconen tonen hoe actueel deze status is: 

• Licht: status mogelijks gedateerd (nog niet bijgewerkt) 

• Donker: status up-to-date (reeds bijgewerkt) 

• Variërend tussen licht en donker: status wordt momenteel bijgewerkt 

4.8.3 Iconen 

4.8.3.1 eID    

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer de identiteitskaart het laatste jaar niet meer ingelezen 

is. 

Actie: Werkt de administratieve gegevens van het dossier bij a.d.h.v. de elektronische identiteitskaart. 
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4.8.3.2 Verzekerbaarheid   

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer de patiënt niet verzekerd is. U kan ook aan de donkere 

kleur zien wanneer de verzekerbaarheidsgegevens up-to-date zijn. 

Actie: Werkt de verzekerbaarheidsgegevens bij via MyCareNet. In het kleine administratieve overzicht 

van het dossier zullen de gegevens zich nu zichtbaar updaten.  

 

4.8.3.3 Geïnformeerde toestemming  

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer de patiënt geen geïnformeerde toestemming 

geregistreerd heeft. 

Actie: Registreert dat de patiënt zijn geïnformeerde toestemming geeft. 

Achtergrondinformatie: De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt geeft om 

zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. De 

toestemming blijft op zich onbeperkt geldig, maar kan steeds ingetrokken worden. Voor de registratie 

moet het eID-kaartnummer van de patiënt gekend zijn in Daktari. 

Bij de registratie van een Consent 

moet u bevestigen dat u de patiënt 

geïnformeerd hebt nopens de 

betekenis en de mogelijkheden 

ervan. 

 

4.8.3.4 Therapeutische relatie  

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer er geen therapeutische relatie geregistreerd is tussen u 

en de patiënt.  

Actie: Registreert een therapeutische relatie tussen de zorgverlener-gebruiker en de patiënt. 

Achtergrondinformatie: Een therapeutische relatie stelt u als zorgverlener in staat om bepaalde 

gezondheidsgegevens van de patiënt te delen en te consulteren. Deze relatie blijft enkele maanden 

geldig. De GMD-houder heeft automatisch een therapeutische relatie. Voor de registratie moet het 

eID-kaartnummer van de patiënt gekend zijn in Daktari. 

Bij de registratie van een 

Therapeutische link moet u 

bevestigen dat u de patiënt 

geïnformeerd hebt nopens de 

betekenis en de mogelijkheden 

ervan. 

4.8.3.5 GMD 

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer u uzelf als GMD-houder wilt registreren. Alsook kan u 

aan de donkere kleur zien wanneer de GMD-gegevens up-to-date zijn. 

Actie met eGMD: Registreert u als GMD-houder. 
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Actie zonder eGMD: Registreert u voor Daktari als GMD-houder. Bij de GMD-houder komt uw naam te 

staan maar met een vraagteken achter. Dit vraagteken gaat weg van zodra Daktari van de VI de 

bevestiging krijgt dat u de GMD-houder bent. (dit duurt zolang als dat nodig is om het getuigschrift 

binnen te brengen en te verwerken) 

Achtergrondinformatie: Indien u gebruik maakt van eGMD gebeurt de registratie bij de mutualiteit 

onmiddellijk. Anders dient u de papieren procedure te volgen. Om de GMD-gegevens te kunnen 

verversen (zie de instellingen van de eHealth-toolbar) is een therapeutische relatie vereist. 

 

4.8.3.6 SumEHR 

Betekenis: Dit icoon vraagt aandacht wanneer u als GMD-houder het laatste kalenderjaar geen 

SumEHR heeft geüpload voor deze patiënt.  

Actie: Opent een preview van de sumEHR. Deze kan u dan bevestigen zodat Daktari deze upload.  

Achtergrondinformatie: SumEHR staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een 

elektronisch document dat de minimale gegevens bevat om de gezondheidstoestand van de patiënt 

snel in te schatten en zo de best mogelijke zorg te bieden in een ongeplande zorgsituatie (bv. 

spoeddienst, wachtdienst, wachtpost, etc). De GMD-houder is er samen met zijn praktijkleden voor 

verantwoordelijk om dit document up-to-date te houden. 

Als de online versie van de SumEHR is aangepast / recenter is dan de gegevens op de computer van de 

arts dan krijgt u hiervan een melding. 

 

4.8.3.7 Hoofdstuk IV  

Betekenis: Dit icoon laat zien of de lopende hoofdstuk IV-akkoorden reeds gekend zijn in Daktari. 

Actie: Vraagt de lopende akkoorden voor terugbetaling van farmaceutische specialiteiten uit 

hoofdstuk IV op. 

Achtergrondinformatie: Het bestaan van zulke lopende akkoorden wordt gebruikt om automatisch te 

herkennen of een nieuwe aanvraag al dan niet een verlenging dient te zijn. Dit icoon is enkel aanwezig 

wanneer de hoofdstuk IV-functionaliteit is ingeschakeld. 

4.8.3.8 Vaccinatiehistoriek 

 Is het icoontje rood dan is de vaccinatiegeschiedenis nog niet opgehaald. 
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4.9 eHealth-tool 

De eHealth-tools opent u via het .BE icoon. De eHealth-tool is opgedeeld in 8 verschillende 

tabs. Elke tab geeft op zijn beurt extra informatie omtrent de bijhorende eHealth-dienst(en).  

4.9.1 eHealth tool Tabs 

• Gegevens van het ziekenfonds 

• Rijks- en BIS-register 

• Toestemming (consent) / relaties (therapeutische link) 

• GMD 

• Journaal + in SOEP journaalnotities aanmaken 

• SumEHR 

• Documenten op hubs 

• Hoofdstuk IV 

 

 

4.9.1.1 Gegevens van het ziekenfonds 

Deze tab geeft u extra informatie omtrent de verzekerbaarheid status van de patiënt. Tevens kan u in 

deze tab ook historische verzekerbaarheidsgegevens opvragen.  

De gegevens die zullen terugkomen van de VI als we op “verzekeringsgegevens opvragen” klikken zijn: 

• Achternaam, voornaam, geboortedatum en geslacht 

• Rijksregisternummer 

• Ziekenfondsnummer 

• Verzekeringstoestand 
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• Aansluitingsnummer  

• Code gerechtigde  

• Statuut derde betaler 

• Statuut chronische aandoening 

• Datum mededeling van de informatie  

Merk op: u kan type contact en de datum altijd aanpassen. Op basis van wat u hier selecteert zal 

MyCareNet ook de gegevens terugsturen.  

 

 
 

4.9.1.2 Opvragen van gegevens uit het rijksregister  

Een INSZ nummer kan wijzigen bijv. bij verandering van geslacht of bij naturalisatie. Het is ook 

belangrijk de wijzigingen uit het verleden 

te kennen, zodat het bijvoorbeeld 

mogelijk is een verband te leggen met 

patiëntendossiers waarin de patiënt 

anders geïdentificeerd werd.  
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4.9.1.3 Fonetisch zoeken op naam  

 Zodra u een dossier gemaakt hebt 

met de minimale gegevens (naam 

en voornaam) kan u het RR 

nummer opzoeken. 

 

 

 

 

 

Naam en voornaam zijn niet noodzakelijk correct geschreven.  

Fonetisch zoeken laat toe te zoeken op afwijkende gegevens dan deze welke u ingevoerd hebt.  

Via de tolerantie kan u zoeken op een geboorteperiode. 

 
Varianten van schrijfwijzen van de naam zijn mogelijk zoals bijv. Klimas en Climas, Carolus en Carlos 

enz . 

 
Bij het fonetisch zoeken moet u rekening houden met de volgende beperkingen: 

- De eerste letter van de naam en van de voornaam moet een hoofdletter zijn.  
- Het is aanbevolen om bij de spelling van de naam en voornamen rekening te houden met de volgende regels : 

o de cedille (ç) wordt een ‘s’ in het rijksregister, maar niet in het bisregister 

o de letter IJ kan worden weergegeven als Y en vice versa 

o gebruik geen spaties 

Opgelet met samengestelde voornamen: soms wordt enkel het eerste deel van de voornaam in aanmerking 

genomen als eerste voornaam terwijl het tweede deel beschouwd wordt als tweede voornaam. 

Geen weglatingstekens, streepjes of spaties (bijvoorbeeld Jean-Luc wordt Jean (eerste voornaam) Luc (tweede 

voornaam)). 

 

Let op. Bij het fonetisch zoeken kan u afwijkende gegevens hanteren die niet dezelfde zijn als deze in het dossier. 

 

 

Kies vervolgens “INSZ opvragen”. 

Uiteraard is het mogelijk dat u nog geen RR nummer 

krijgt.  
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4.9.1.4 Maken van BIS-nummers  

Enkel indien het fonetisch zoeken geen INSZ nummer oplevert voor de patiënt kan de arts overgaan 

tot het maken van een BIS nummer in het KSZ register. “BIS-nummer aanvragen” toont de beschikbare 

dossiergegevens U kan deze aanpassen. 

 
 

Kies “Volgende” om de gegevens te overlopen en desnoods aan te passen. 

 

Indien het BIS nummer succesvol gemaakt is wordt de administratieve fiche van het dossier 

aangevuld. 

 

4.9.1.5 Algemene info betreffende INSZ  - BIS - RR nummer 

Het INSZ nummer is het identificatienummer van de sociale zekerheid in België en is niet altijd 

hetzelfde als het RijksRegsiternummer. Iedereen die te maken krijgt met de Belgische sociale 

zekerheid heeft een identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) nodig. 

 

Woont de persoon in België?  

Dan bestaat zijn INSZ uit dezelfde cijfercombinatie als het (RR) rijksregisternummer. Iedereen die via 

de gemeente ingeschreven wordt in het Belgische bevolkingsregister krijgt een rijksregisternummer. 

Ofwel bij de geboorte, ofwel omdat de persoon vanuit het buitenland naar België verhuist. Dit 

nummer bestaat uit een cijfercombinatie die is opgebouwd uit de geboortedatum (jjmmdd), een 

volgnummer van 3 cijfers en een controlegetal van 2 cijfers. 

 

Woont de persoon niet in België?  
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En is deze wel in België sociaal verzekerd, bijvoorbeeld omdat hij in België werkt? Dan krijgt hij geen 

rijksregisternummer maar een BIS nummer als INSZ. Een BIS nummer wordt toegekend door de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor personen die niet over een rijksregisternummer 

beschikken; dit bisnummer wordt opgeslagen in het bisregister. Dit nummer heeft bijna dezelfde 

structuur. Alleen de "geboortemaand" is anders. Deze wordt verhoogd met 20 of 40, indien het 

geslacht onbekend is of wel gekend is. 

 

Hoe de persoon aan het INSZ komt, hangt af van zijn situatie: 

Gaat hij werken als werknemer? Zijn werkgever vraagt het INSZ aan bij Sigedis. 

Is hij zelfstandige? Dan vraagt het sociaalverzekeringsfonds waarbij hij zich inschrijft het INSZ aan.  

 Via MyCareNet de administratieve gegevens updaten 

Via het administratieve luik binnen een patiëntendossier kan u de verzekerbaarheidsgegevens van de 

patiënt als volgt laten bijwerken: 

 

 
 

Kiest u “Via MyCareNet bijwerken” dan worden onderstaande gegevens geactualiseerd. 

Gegevens die opgehaald worden en kunnen bijgewerkt worden in het dossier 

- VI verzekeringsinstelling 
- Terugbetalingscodes 
- Aansluitnummer bij de VI 
- Referentieapotheek 
- Actief zorgtraject (wordt toegevoegd aan dossier via diskette icoon) 
- Derdebetalende statuut ja/neen 
- Statuut chronische aandoening 
- Begin en einddatum van de verzekering 
- Contractgegevens bij medisch huis 

 

 

4.9.1.6 Toestemming/relaties 

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die de patiënt aan de zorgverleners geeft om 

zijn/haar gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. 

Een therapeutische relatie stelt u als zorgverlener(specifiek) in staat om bepaalde 

gezondheidsgegevens van de patiënt te delen en te consulteren.  

Onder de toestemming/ relaties-tab kan u extra informatie vinden omtrent de geïnformeerde 

toestemming en de therapeutische relatie van uw patiënt specifiek. 
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 Geïnformeerde toestemming 

Verantwoordelijkheid om patiënt te informeren over geïnformeerde toestemming + popup vermeld 

dit ook nog eens 

Bij de geïnformeerde toestemming kunnen we de toestemming opvragen, registreren of verwijderen.  

Indien een zorgverlener in België de toestemming reeds heeft geregistreerd zal bij het opvragen 

komen te staan sinds wanneer de toestemming is gegeven en door wie. 

Bij het uitvoeren van sommige acties die een geïnformeerde toestemming vereisen, zal Daktari 

automatisch proberen te detecteren dat deze nog ontbreekt, en voorstellen om ze te registreren. 

 

 

 
Om de geïnformeerde toestemming te verwijderen moet u deze eerst opvragen. Eens dat de 

toestemming is opgevraagd kan u hier rechtsklik op doen en deze verwijderen.  

 Therapeutische relatie 

Bij het ontbreken van een therapeutisch relatie zal Daktari proberen automatisch een therapeutische 

relatie te registreren. Dit wordt volledig in de achtergrond uitgevoerd als alle gegevens (bv. het 

kaartnummer van de elektronische identiteitskaart) aanwezig zijn. 

Bij de therapeutische relatie kunnen we ook weer de relatie opvragen, registreren of verwijderen.  

Bij de datum’s vanaf en vervalt kan u waardes ingeven om u zoekopdracht te verfijnen. 

Om de therapeutische relatie te verwijderen kan u rechtsklik doen op de opgevraagde therapeutische 

relatie. U kan dan selecteren om de relatie te verwijderen. 

 

 

4.9.1.7 GMD 

Bij de GMD-tab kunnen we meer informatie over de GMD-houder van de patiënt opvragen. Informatie 

die via deze weg terugkomt bestaat uit: 

• Aangesloten verzekeringsinstelling patiënt 

• GMD-houder patiënt 

• RIZIV-nummer GMD-houder 

• GMD-houder sinds 
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• GMD-houder tot en met 

• Is de betaling voor het geselecteerde jaar reeds gebeurd 

Merk op: De status “Betaling: reeds gebeurd” betekent niet dat u of de GMD-houder die weergegeven 

wordt uitbetaald is. Dit wil enkel zeggen dat de VI voor dat jaar de premie heeft uitbetaald aan de 

eerste arts die er recht op heeft.  

Via de datum kunnen we historisch controleren wie GMD-houder was op een bepaalde datum. Via de 

“voor deze patiënt opvragen”-knop vraagt u de GMD-houder op. 

 

 

 
Beperkingen: U kan enkel de GMD-gegevens van een dossier op deze manier bijwerken, indien u het 

INSZ van de patiënt in het dossier hebt ingevuld, uw eigen RIZIV-nummer en INSZ bij uw 

„zorgverlener”-eigenschappen hebt ingevuld, en u de locatie van de eHealth-keystore (dit is uw 

„eHealth-certificaat”) bij de instellingen correct hebt ingesteld. U dient uiteraard ook een werkende 

internetverbinding te hebben op het moment van bijwerken. 

 Via het administratieve luik GMD-houderschap updaten  

U kan het deel „Globaal medisch dossier” uitklappen en op de knop „Via MyCareNet bijwerken” 

drukken. 
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Indien u reeds een eHealth-sessie hebt, wordt deze automatisch gebruikt en worden de gegevens na 

een aantal seconden bijgewerkt. Indien er nog geen eHealth-sessie bestaat, verschijnt er een pop-up 

waarmee u zo een sessie kan opstarten. 

 

 
U kan extra gegevens per GMD-registratie zien en wijzigen (zoals ‘bevestigd door ZF’) door de GMD-

registratie te selecteren en dan de eigenschappen te tonen (sneltoets F8). 

 

4.9.1.8 Journaal en journaalnota’s 

 Journaalnotities van andere zorgverleners opvragen 

Kies de knop .BE en daarin het tabblad “Journaal” 
 
U kan het opvragen van journaalnotities preciseren door een publicatie datumperiode in te stellen, 
een auteur te kiezen en het type/label in te stellen. 
 

 
 
Dubbelklik om de eventuele bijlage te openen. 
 
Tip: Uw standaardgezondheidskluis stelt u in via “Beheer” “Instellingen” onder eGezondheid. 
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 Zelf een nota publiceren 

Voeg de nota toe in uw contact. Re-klik in uw 

tekst en kies Journaal-nota publiceren.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze keuze geef de mogelijkheid een label te 

selecteren evenals een bijlage. “Publiceren” 

verstuurt uw nota naar uw voorkeurshub. U kan 

tekst of een illustratie als bijlage meesturen. 

 

 

 

 

4.9.1.9 SumEHR 

SumEHR staat voor Summarized Electronic Health Record. Het is een elektronisch document dat de 

minimale gegevens bevat om de gezondheidstoestand van de patiënt snel in te schatten en zo de best 

mogelijke zorg te bieden in een ongeplande zorgsituatie (bv. spoeddienst, wachtdienst, wachtpost, 

etc). De GMD-houder is er samen met zijn praktijkleden voor verantwoordelijk om dit document up-

to-date te houden. 

 SumEHR opvragen 

Via de Vitalink-tab kunnen we sumEHRs opladen, opvragen, inladen en opslaan op de computer. De 

informatie die we krijgen als we de sumEHRs opvragen zijn: 

• De sumEHR 

• De datum van de sumEHR 

• De verantwoordelijke voor het opladen van de sumEHR.  
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Als de sumEHRs zijn opgevraagd kunnen we rechterklik doen voor extra opties. 

 

 
 

Merk op dat de opties enkel gelden voor de geselecteerde sumEHR.  

We kunnen een sumEHR importeren in Daktari. Bij deze actie zal de linkerkolom in het 

patiëntendossier zich updaten afhankelijk van de informatie die in de sumEHR staat.  

Met “opslaan als” kan u de sumEHR opslaan op uw computer. Er zal een dialoogvenster openen waar 

u kan bladeren naar de juiste locatie op uw computer om het bestand op te slaan.  

Tot slot kunnen we de sumEHR verwijderen. Momenteel gaat dit enkel voor de sumEHRs die u zelf 

heeft opgeslagen. U kan de sumEHRs van andere zorgverleners niet verwijderen.  

 SumEHR opladen  

U kan via de Vitalink-tab een SumEHR-bestand voor het betreffende dossier uploaden. 

 

 
Alternatief kan u ook in het administratieve luik aanvinken dat u automatisch bij het sluiten van het 

dossier een SumEHR-bericht wenst te uploaden. 

 

 

 
Bij het sluiten van het dossier krijgt u dan het volgende te zien: 

 

 

 
Alvorens de SumEHR wordt geüpload, krijg u eerst nog een „preview” te zien van de gegevens die 

hierin opgenomen zijn. Bij bevestiging van de preview wordt het SumEHR-bestand pas effectief 

geüpload. 

Een preview wordt niet getoond indien de SumEHR hetzelfde blijkt te zijn als de laatst-geüploade 

SumEHR: Uploaden is in dat geval nutteloos en wordt dus niet gedaan. 
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 De preview 

 
 

Indien u bepaalde gegevens niet wilt opnemen in de SumEHR kan u in het linker paneel rechtsklik 

doen op het element dat u wilt verwijderen uit de sumEHR en “omwisselen status confidentieel/niet 

confidentieel” selecteren. Het confidentiële item komt nu in het groen en cursief te staan 
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4.9.1.10 Documenten op hubs 

 De hub 

Binnen de tab “Documenten op hubs” kan u alle documenten raadplegen die op een hub staan. Indien 

u verbonden bent met 1 hub, dan bent u ook verbonden met de andere hubs. De hub waar u mee 

verbonden bent zal automatisch de connectie leggen naar alle andere hubs via de “metahub”.  

Om uw hub te selecteren binnen Daktari verwijzen we naar de titel “hubs” onder “instellingen”. 

 De hub-tool 

❖ Documenten op de hubs 

Via de hub-tool kan u documenten opvragen op de hub. Voor u documenten opvraagt kan u altijd 

eerst filters instellen om uw search nauwkeuriger te maken.  

 

 

 
Net als bij de sumEHR kunnen we rechtsklik doen op een document om extra acties er op uit te 

voeren. Bij documenten van de hub kunnen we importeren, opslaan op de computer en verwijderen.  

 

 
Als we documenten gaan importeren in Daktari zal er een preview getoond worden van het document 

dat u wilt importeren. U kan dan bevestigen of u dit in het dossier wilt of niet. Eens u bevestigt wordt 

het document in de vorm van een contact toegevoegd op de juiste datum in het dossier. 

“Opslaan als” zorgt ervoor dat we het document op de computer opslaan. Mogelijk kan een verslag in 

PDF vorm zijn en is het daarom interessant dit op de computer op te slaan. 

 

Tot slot kan u met “document verwijderen” de documenten op de hubs verwijderen waar u de auteur 

van bent.   

Opmerking: Sommige hubs zullen vragen dat u geregistreerd bent bij de hub. Hiervoor moet u naar de 

site van de desbetreffende hub gaan u er zich op registreren. Eens u bent geregistreerd moet u niets 

meer doen binnen Daktari, alles verloopt automatisch. 
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❖ Therapeutische relaties op de hubs 

In sommige gevallen moet u een therapeutische relatie hebben met de patiënt op niveau van de hubs 

zelf. Daarvoor kan u de eHealth-tool gebruiken.  

 

 
 

Op dezelfde manier als de gewone therapeutische relatie kan u hier een relatie voor de hub 

registreren of opvragen. Eens de relatie is opgevraagd kan u deze hierbij ook weer ongedaan maken. 

Let op: dit geldt voor de hub die u in de instellingen heeft geselecteerd.  

4.9.1.11 Hoofdstuk IV 

 Wat is hoofdstuk IV? 

Voor de terugbetaling van sommige geneesmiddelen is een zogenaamde „Hoofdstuk IV”-goedkeuring 

nodig die voor een patiënt bij zijn ziekenfonds bekomen kan worden. Zo een goedkeuring wordt 

bekomen door een aanvraag te verzenden, tezamen met eventuele bewijsstukken (bijlagen). Daktari 

ondersteunt het om zulke aanvragen elektronisch af te handelen, in zoverre de goedkeuring „meteen” 

gegeven kan worden (dit zou in 80% van de gevallen zo moeten zijn). In de andere gevallen kan de 

aanvraag wel via Daktari gebeuren, maar de verdere afhandeling dient op papier te gebeuren (in dit 

geval zal Daktari u daar een melding over geven). 

Voor algemene informatie over hoofdstuk IV, bekijk zeker ook eens de FAQ op de website van 

MyCareNet: http://ned.mycarenet.be/wie-zijn-we/faq 

 Hoofdstuk IV binnen Daktari 

U dient in de instellingen het vinkje voor het automatisch voorstellen van hoofdstuk IV aan te vinken 

als u via Daktari hoofdstuk IV-goedkeuringen wenst te kunnen aanvragen. 

 Een nieuwe aanvraag of verlenging 

Wanneer er een geneesmiddel wordt voorgeschreven waarvoor een hoofdstuk IV-goedkeuring 

aangevraagd kan worden, wordt dit meteen zichtbaar als een extra dienst bij het voorschrijven: 

 

 

 

http://ned.mycarenet.be/wie-zijn-we/faq
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Via „pijltje rechts” of door op het zwarte pijltje te klikken ziet u een lijst van mogelijke paragrafen 

waarvoor een goedkeuring kan aangevraagd worden: 

 

 

 
Het kan ook zijn dat er reeds een lopend akkoord is: 

 

 

 
Wanneer er in het geval van een lopend akkoord een einddatum bekend is, zal dit ook getoond 

worden. U kan dit lopend akkoord via de editor openen met de sneltoets „spatie” of de bijbehorende 

menu-actie. Via de editor kan u eventueel het akkoord stopzetten. Via het eigenschappen-paneel 

(sneltoets „f8”) ziet u extra eigenschappen zoals „eHealth-referentie”, „Eenheden”, „Resterend”, 

„Categorie”, „Paragraaf”, etc. 

Naast „aanvragen” en „lopend akkoord” zijn er nog andere mogelijkheden dewelke de status 

uitdrukken van een specifieke aanvraag. Hierover meer hieronder bij de topic „Status van een 

aanvraag”. 

Indien u een lopend akkoord wenst te verlengen (voor dezelfde paragraaf), of een nieuwe aanvraag 

wenst te doen, dient u in beide gevallen via „pijltje rechts” een paragraaf te selecteren. Na de selectie 

komt u meteen in de aanvraag-editor: 

 

Er wordt bij het openen 

van de editor 

automatisch nagegaan 

of er reeds bestaande 

goedkeuringen zijn 

(draaiend icoontje in de 

rubriek „Aanvraag”). Dit 

wordt reeds gedaan bij 

het openen van het 

dossier (afhankelijk van 

de instellingen), zodat 

de relevante informatie 

reeds up-to-date is. U 

ziet de status hiervan 

via het hoofdstuk IV-

icoon in de eHealth-

toolbar. 
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Indien er nog geen bestaande goedkeuring is, moeten – afhankelijk van de paragraaf – de juiste verzen 

aangevinkt worden en eventueel een bijlage toegevoegd worden. Eens alle nodige informatie voorzien 

is, wordt de knop „Aanvraag verzenden” actief en kan hiermee de aanvraag rechtstreeks naar 

MyCareNet verstuurd worden. 

Indien er reeds een bestaande goedkeuring is, kan u ofwel: 

• een verlenging aanvragen door de nieuwe aanvangsdatum corresponderend aan te passen en 

de stappen zoals hierboven beschreven te volgen, of 

• de editor sluiten daar u niets meer dient te doen bij een reeds actieve aanvraag. Nadien de 

aanvraag markeren als „Aanvraag niet verzenden”. 

❖ Een extra voorbeeld: 

 

 

 Status van een aanvraag 

De status van een specifieke aanvraag wordt getoond bij het voorschrift dat gebruikt werd om de 

aanvraag te doen, alsook in de bijbehorende editor van deze aanvraag. 

 

 

 
De verschillende statussen omvatten: 
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• nog niet verzonden: Dit betekent dat deze aanvraag nog verstuurd dient te worden. Indien er 

beslist wordt de aanvraag niet te versturen kan men dit doen met de menu-optie „Aanvraag 

niet verzenden”. 

• aanvaard: Dit betekent dat deze aanvraag aanvaard werd. U kan rechtstreeks via het 

eigenschappen-paneel (sneltoets F8) zien tot wanneer deze geldig is, of opnieuw de editor 

openen. Wanneer volgende keer iets voorgeschreven wordt waarvoor de gekozen paragraaf 

geldig is, zal in de bijbehorende hoofdstuk IV-dienst een ‘lopend akkoord’ getoond worden, 

met een eventuele einddatum indien gekend. 

• geweigerd: Dit betekent dat deze aanvraag geweigerd werd door de verzekeringsinstelling. De 

aanvraag kan eventueel aangepast worden zodat deze opnieuw kan verstuurd worden. 

• geannuleerd: Dit betekent dat deze aanvraag geannuleerd werd door de arts. 

• in afwachting: In dit geval zal de patiënt een briefwisseling opgestuurd krijgen. Het is de 

bedoeling dat de arts in een volgende fase ook elektronisch op de hoogte zal gesteld worden, 

doch deze functionaliteit is nog niet ter beschikking gesteld door eHealth. 

 Hoofdstuk IV-overzicht van de patiënt 

Via de „eHealth-diensten”-knop → „Hoofdstuk IV” kan u een overzicht van alle historische aanvragen 

opvragen voor een patiënt. Opgelet, de opgevraagde periode dient korter te zijn dan 2 jaar. 

 

 

4.9.1.12 GMD’s elektronisch raadplegen en aanvragen 

MyCareNet biedt een eHealth-dienst aan waarmee GMD’s elektronisch kunnen worden geraadpleegd 

en aangevraagd. 

Er zijn twee mogelijke manieren om deze dienst te gebruiken: Ofwel bent u ervoor ingeschreven om 

uw GMD’s op deze elektronische manier te beheren (dat wordt ook wel „eGMD” genoemd), ofwel niet 

(„op papier”): 

Indien u niet ingeschreven bent, kan u enkel GMD’s raadplegen (en dus te weten komen of een 

andere arts reeds de GMD-houder voor een bepaalde patiënt is of niet). 

Indien u ingeschreven bent, kan u ook het aanvragen van GMD’s via deze dienst elektronisch 

uitvoeren, en ook verlengingen worden automatisch uitgevoerd en op korte termijn betaald. Het is 

evenwel niet toegelaten om, eens ingeschreven, de papieren manier (via „102771”) nog te gebruiken. 

Het is ook niet mogelijk om uzelf terug uit te schrijven. 

Opmerking: Bij het gebruik „op papier” wordt een GMD van het vorige jaar automatisch verlengd en 

de premie aan u uitbetaald, wanneer er aan de volgende voorwaarden voldaan is: 

• geen andere arts zich dit jaar als GMD-houder registreert 

• de patiënt dit jaar minstens één keer bij u op consultatie komt 
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• u zelf geen nieuwe papieren GMD-registratie (via „102771”) uitvoert voor deze patiënt 

gedurende dit jaar 

Dit wordt echter pas uitbetaald in het jaar volgend op de verlenging. 

 Huidige GMD-houder 

De huidige GMD-houder wordt getoond in het dossieroverzicht. De datum is de startdatum 

gerelateerd aan de laatst gekende GMD-registratie. 

 

 

 
Info: Het GMD-houderschap wordt automatisch 2 jaar verlengd volgend op het jaar waarop de initiële 

registratie gebeurd is (op voorwaarde dat niemand het GMD overneemt). Hierdoor verandert de 

datum van “GMD sinds:” naar 01-01-20XX. Zodra de patiënt een getuigschrift inlevert ontvangt u ook 

betaling voor het GMD-houderschap en wordt het GMD-houderschap opnieuw voor 2 jaar verlengd. 

 Raadpleging GMD 

De GMD-gegevens worden automatisch bijgewerkt indien de bijbehorende instelling aan staat en er 

een therapeutische relatie met de patiënt bestaat. U kan een GMD registreren door op het GMD-

icoon te klikken. Daarnaast toont dit icoon de huidige status. Meer info hierover vindt u terug bij in de 

sectie eHealth-toolbar.  

Info: indien u de GMD-houder bent heeft u automatisch een therapeutische relatie met de patiënt. 

De instelling om dit automatisch te laten uitvoeren bij het openen van het dossier kan u activeren via 

het menu „Beheer” → „Instellingen” onder de rubriek „eHealth”: „Het automatisch vernieuwen van 

GMD-gegevens activeren (bij gebruik van de eHealth-toolbar)”.  

 Inschrijven voor het beheer van uw GMD’s via MyCareNet (eGMD) 

Indien u niet enkel GMD’s elektronisch wilt kunnen raadplegen, maar ook de registratie, verlenging, en 

melding van overname ervan elektronisch wilt laten verlopen (eGMD), zal u zich hiervoor moeten 

inschrijven. Deze inschrijving kan door Daktari voor u worden uitgevoerd, mits ingave van enkele 

gegevens en het akkoord gaan met de inschrijvingsvoorwaarden. Eens u voor deze dienst 

ingeschreven bent, kan u niet meer terug uitschrijven. Het is vanaf dat moment ook niet meer 

toegelaten om GMD’s op de papieren manier (via nomenclatuurcode „102771”) te registreren. 

Huisbezoeken: Omdat voor het registreren van bv. een therapeutische relatie normaal gezien de 

elektronische identiteitskaart van de patiënt nodig is terwijl er tegelijkertijd een actieve 

internetverbinding is, is dit niet altijd mogelijk tijdens huisbezoeken. Er bestaat echter een 

alternatieve procedure die werkt a.d.h.v. het kaartnummer van de elektronische identiteitskaart van 

de patiënt. Indien u op huisbezoek een GMD wilt kunnen registreren, zal u daarom dat 

kaartnummer (niet enkel het INSZ!) van de elektronische identiteitskaart moeten invoeren in 

Daktari, waarna u bij thuiskomst het GMD voor deze patiënt zult kunnen aanvragen. 



131 
 

De inschrijvingsprocedure kan worden gestart via het menu „Beheer” → „GMD vanaf nu elektronisch 

beheren via MyCareNet”: 

 

 

 
Dit resulteert in een pop-up waarin de voorwaarden opgesomd staan, en waarin u uw 

bankrekeningnummer(s) dient in te geven. 
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Opmerking voor groepspraktijken: Volgens onze informatie is het zo dat men kan aanduiden dat men 

deel uitmaakt van een groepspraktijk door alle leden van de praktijk hetzelfde bankrekeningnummer 

te laten ingeven. Op deze manier zou een verlenging ook automatisch worden doorgevoerd als de 

patiënt op consultatie komt bij een ander lid van de groepspraktijk dan de specifieke GMD-houder 

zelf. 

 Registratie van GMD’s 

Indien u ingeschreven bent voor het beheer van uw GMD’s via MyCareNet („eGMD”), zorgt een druk 

op het GMD-icoon in de eHealth-toolbar ervoor dat het GMD niet enkel in Daktari opgeslagen wordt, 

maar meteen voor de elektronische registratie ervan bij MyCareNet. Hetzelfde gebeurt met de knop 

„GMD-houder registreren” in het administratieve luik, die bv. gebruikt dient te worden om een lopend 

GMD over te nemen van een andere arts. 

Indien u niet ingeschreven bent voor de dienst eGMD, registreert het GMD-icoon in de eHealth-

toolbar enkel lokaal dat u het GMD zal factureren. 

Opmerking voor niet-eGMD gebruikers: Indien u vorig jaar reeds GMD-houder was voor een patiënt, 

zal de verzekeringsinstelling u aanduiden als GMD-houder, maar mogelijks pas het volgend jaar 

uitbetalen (zie topic „Raadpleging GMD”). Daarom toont Daktari in dit geval nog het GMD-icoon 

(toolbar) in het oranje. U kan in de sectie „Globaal Medisch Dossier” in het administratieve luik zien of 

een GMD-houder door uw praktijk is geregistreerd via de papier-melding „Papier (102771)”. 

 

 

 
Bij de registratie verschijnt er een nieuw pop-up-venster, waarin u een aantal gegevens dient in te 

geven: 

 

 

 
Bij een succesvolle registratie wordt er automatisch een item „administratie medisch dossier GMD” 

toegevoegd aan het „plan”-deel van het betreffende deelcontact. Het is evenwel niet de bedoeling dat 

u nomenclatuurcode 102771 nog op het getuigschrift zet. 

Indien de registratie mislukt (bv. wegens een probleem met de internetverbinding), kan deze tot zeven 

dagen later nog retroactief worden uitgevoerd. In dat geval drukt u, eens het probleem verholpen is, 

op de gele knop, en selecteert u in het pop-upvenster de datum van het contact waarin het GMD 

eigenlijk had moeten worden aangevraagd; Dit zorgt ervoor dat andere artsen u niet kunnen 

„voorsteken” door het GMD voor deze patiënt te registreren gedurende deze periode. 
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Automatische verlengingen: Indien u het vorige jaar de GMD-houder was, en de patiënt dit jaar 

opnieuw bij u (of bij een van uw groepspraktijk-collega’s die hetzelfde bankrekeningnummer 

gebruiken, zie hierboven) op consultatie komt (en geen andere arts ondertussen het GMD voor deze 

patiënt heeft overgenomen), dient u niets te ondernemen: Vanaf het ziekenfonds de consultatie 

verwerkt heeft, zal het GMD automatisch verlengd worden. Indien Daktari detecteert dat dit het geval 

zal zijn, zal het GMD-icoon (eHealth-toolbar) blauw kleuren. Daarnaast zal de tekst „wordt 

automatisch verlengd” in de tooltip van het GMD-icoon te vinden zijn. 

 Ontvangen van meldingen van verlenging en van overname 

Indien er een automatische verlenging plaatsvindt, zal u op het moment dat het ziekenfonds de 

veroorzakende consultatie verwerkt heeft, een melding van verlenging via uw postvak ontvangen, 

wiens verwerking uw dossier zal aanpassen zodat het u als de GMD-houder voor het betreffende jaar 

vermeldt. 

Indien een andere arts een GMD van u overneemt, ontvangt u een melding van overname via het 

postvak, wiens verwerking het betreffende dossier op vergelijkbare wijze aanpast om de andere arts 

als GMD-houder te vermelden. 

 

 

 

 Opvragen van GMD-lijsten 

Het is mogelijk om aan de ziekenfondsen een overzicht te vragen van al uw GMD’s. Deze informatie 

kan via Daktari worden opgevraagd, en wordt via het postvak aangeleverd in de vorm van CSV- 

(„comma separated values”) bestanden, één bestand per ziekenfonds. Deze bestanden kan u opslaan, 

openen met bv. een spreadsheet-toepassing, en dan naar eigen goeddunken verder verwerken. 

U kan deze functionaliteit oproepen via het menu: Postvak → „GMD-lijsten opvragen bij de 

verzekeringsinstellingen...”. Het kan een tijdje duren voordat de ziekenfondsen de gevraagde 

bestanden via het postvak aanleveren 

.
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4.10 Zorgprotocollen en zorgtrajecten 

4.10.1 Wat zijn zorgprotocollen en zorgtrajecten? 

Een zorgprotocol is een groepering van handelingen die onder bepaalde voorwaarden en met een 

bepaalde frequentie moeten uitgevoerd worden (gebaseerd op gestructureerde richtlijnen). 

Een zorgtraject is een bijzondere vorm van een zorgprotocol. Niet alle zorgprotocollen zijn 

zorgtrajecten. Zorgtrajecten zijn in principe multidisciplinair en transmuraal. 

De volgende concepten zijn in Daktari als zorgprotocollen aanwezig: 

• Preventieve handelingen: bv. borstkankerscreening, cervixkankerscreening 

• Vaccinatieschema’s 

• GMD+ 

• Zorgtrajecten: Chronische nierinsufficiëntie en diabetes type 2 

Een zorgprotocol bestaat uit verschillende voorgedefinieerde rubrieken. Welke rubrieken aanwezig 

zijn wordt bepaald door het specifieke zorgprotocol. De huidig mogelijke rubrieken zijn: 

• (Minimale) beginvoorwaarden: Leeftijd en/of geslacht van de patiënt, aanwezigheid GMD,... 

• (Preventieve) handelingen: Uitstrijkje uitvoeren, inplannen van het opsporen van faecaal 

occult bloed, een vaccinatie voorschrijven of toedienen,... 

• (Administratieve) eigenschappen van het zorgprotocol: Start- en einddatum, gekoppelde 

zorgaanpak en/of zorgelement,... 

• Zorgteam: Verantwoordelijke huisarts, begeleidende specialist, educator,... 

• Biometrie/Metingen: Bv. inplannen en meten van bloeddruk, gewicht, lengte,... 

• Laboresultaten: Urinezuur, calcium, fosfor, hemoglobine,... 

 
Zorgprotocollen worden in Daktari beheerd onder het lijstje „Zorgprotocol”. Deze bevindt zich in het 

medische luik van elk patiëntendossier en kan gevonden worden tussen de andere lijstjes zoals: 

„Geneesmiddelen”, „Persoonlijke Antecedenten”, etc... 

Aanwezige administratieve gegevens zoals de leeftijd en het geslacht worden uiteraard automatisch 

uit het dossier overgenomen. Ook uit te voeren handelingen en te controleren indicaties en/of contra-

indicaties worden indien mogelijk via bijhorende coderingen – aanwezig in de rest van het dossier – 

nagekeken. Eventueel dient u een zorgprotocol te „verversen” (via de sneltoets „r” terwijl het 

zorgprotocol geselecteerd is) om net-gemaakte veranderingen in het dossier te weerspiegelen. 

Elk zorgprotocol kan extra tekstuele informatie verschaffen om u bijkomend te informeren. Deze 

informatie kan gevonden worden in het „eigenschappen”-venster (dat bekomen kan worden via de 

sneltoets F8 terwijl een item van een zorgprotocol geselecteerd is). 

4.10.2 Starten of weigeren van een zorgprotocol 

Bij het openen van een dossier wordt automatisch door het systeem de gekende lijst van 

zorgprotocollen doorlopen en wordt voor elk zorgprotocol nagegaan of aan de startvoorwaarden 

voldaan is. De startvoorwaarden zijn voldaan indien: 

• De patiënt behoort tot de doelgroep. 
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• Er geen contra-indicaties aanwezig zijn. 

• Er geen instantie van dit zorgprotocol nog actief is (bv. einddatum niet bereikt). 

 
Indien aan de startvoorwaarden voldaan is, zal u in de rubriek „Zorgprotocol” automatisch een 

gekleurd veld zien verschijnen met als titel de naam van het in aanmerking gekomen zorgprotocol. De 

kleurindicatie geldt als alarmfunctie en duidt aan dat er een actie vereist is. 

U kan een aanbevolen zorgprotocol openklappen en de details ervan bekijken voordat u één van de 

drie opties selecteert: 

• Aanvaarden: U kiest ervoor om dit zorgprotocol te starten. 

• Weigeren: U kiest ervoor om dit zorgprotocol niet te starten. 

• Geweigerd door patiënt: U kiest deze optie wanneer de patiënt de preventie weigert. 

 
Merk op dat zolang één van deze drie opties niet geselecteerd is, er voor dit zorgprotocol niets wordt 

geregistreerd in het dossier. Wanneer één van de drie opties geselecteerd wordt, wordt het 

zorgprotocol opgeslagen in het dossier met status „aanvaard”, „geweigerd” of „geweigerd door 

patiënt”. Afhankelijk van het type zorgprotocol probeert Daktari de start- en einddatum automatisch 

te bepalen afhankelijk van de gekozen status: 

• „Aanvaarden” probeert de start- en einddatum automatisch te bepalen indien/wanneer 

mogelijk. Bv. bij een zorgtraject wordt de einddatum automatisch op vier jaar na de 

ingevoerde startdatum gezet. 

• „Weigeren”/„Geweigerd door patiënt” zet de startdatum op vandaag. Het zorgprotocol 

probeert dan eventueel, indien van toepassing, automatisch een einddatum te bepalen. 

Hierbij wordt de startdatum gezien als de datum waarop de patiënt het zorgprotocol heeft 

geweigerd en de einddatum vanaf wanneer het zorgprotocol opnieuw voorgesteld mag 

worden. 

 
U kan steeds de start en einddatum manueel aanpassen. 

Indien de start- en/of einddatum pas automatisch bepaald kunnen worden nadat er specifieke 

handelingen, diagnoses, metingen e.d. uitgevoerd zijn, dan zullen deze op een later moment 

aangevuld worden. Bv. de einddatum van het zorgprotocol voor cervixkankerscreening kan pas 

automatisch worden bepaald wanneer het uitstrijkje effectief is uitgevoerd: Dit moet misschien eerst 

worden ingepland en zal typisch pas een tijd later gebeuren. Op de dag waarop het uitstrijkje effectief 

gebeurt, zal het systeem een einddatum voorstellen die 3 jaar later ligt. 

Een „aanvaard” zorgprotocol betekent niet noodzakelijk dat het meteen „actief” is. Zo kan bv. een 

zorgtraject „aanvaard” worden maar wordt het pas „actief” zodra het contract getekend is door alle 

partijen en de startdatum  (en automatisch de einddatum) ingevuld is. 

Het „aanvaarden” van het zorgprotocol voor GMD+ maakt dat zorgprotocol wel onmiddellijk actief (en 

zet de startdatum op vandaag). 

Een „aanvaard” of „actief” zorgprotocol blijft in de lijst van zorgprotocollen staan zodat u steeds kan 

zien welke handelingen u heeft uitgevoerd, wanneer het zorgprotocol vervalt/opnieuw mag starten, of 

er ondertussen bepaalde indicaties of contra-indicaties veranderd zijn, etc... 

Wanneer een preventieve handeling een nabije vervaldatum heeft, wordt er een kleurindicatie 

gegeven zodat u de patiënt kan informeren en/of nieuwe preventie kan organiseren. 
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Een zorgprotocol kan een lijst van contra-indicaties voorzien. Omdat contra-indicaties soms nog niet 

(gecodeerd) aanwezig zijn in het dossier, kan u een aangeboden (maar nog niet aanvaard) 

zorgprotocol gebruiken om de contra-indicaties toe te voegen aan het dossier. Zo helpt het 

zorgprotocol u nagaan (door bijvoorbeeld de vraag te stellen aan de patiënt tijdens een consultatie) of 

er effectief geen contra-indicaties zijn en op dat moment eventueel ook het dossier aan te vullen. Het 

activeren van een contra-indicatie resulteert in het niet meer aanbieden van het zorgprotocol zolang 

de contra-indicatie van toepassing is. 

De graad van automatisering via codes is afhankelijk van de inhoud van de thesaurus. Zo is ICPC-2 vaak 

te beperkt en bevat ICD-10 bijvoorbeeld geen procedures, waardoor het geautomatiseerd gebruik van 

bepaalde handelingen (nog) niet mogelijk is. 

4.10.3 Voorbeeld: „Preventie: Cervixkankerscreening” 

• De geautomatiseerde startvoorwaarden van dit specifieke zorgprotocol bestaan uit: 

o Geslacht: vrouw 

o Leeftijd: 25 tot en met 64 jaar oud 

o Afwezigheid van alle contra-indicaties 

• De automatiseerbare handelingen bestaan uit: 

o Cervixuitstrijkje: 

▪ Code: afname cervix uitstrijkje (PAP smear) 

▪ Frequentie: om de 3 jaar 

▪ Biedt een zorgprotocol-einddatum aan nl. datum van laatste voorkomen + 3 

jaar. 

• De enige geautomatiseerde contra-indicatie is: 

o totale hysterectomie  

• Overige screeningsinformatie kan gevonden worden in het „eigenschappen”-venster. 

4.10.3.1 Detectie- en alarmfunctie nieuw zorgprotocol „cervixkankerscreening” 

We openen het dossier van een vrouwelijke patiënte tussen de 25 en 64 jaar oud waarbij er geen 

zorgprotocollen actief zijn en een hysterectomie niet in het dossier geregistreerd is. 

 Vaststellingen 

De patiënte is vrouwelijk en tussen de 25 en 64 jaar oud, het dossier is verder leeg. 
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Een gekleurd veld in de lijst „Zorgprotocol” links alarmeert u dat deze patiënte voldoet aan de 

startvoorwaarden van het zorgprotocol: „Preventie: Cervixkankerscreening”. 

 

 

 

4.10.3.2 Details bekijken van het voorgestelde zorgprotocol 

Vooraleer we dit zorgprotocol activeren, kijken we naar de details ervan door het veld open te 

klappen. 

 Vaststellingen 

• We zien dat alle startvoorwaarden zijn voldaan: geslacht, leeftijd en geen contra-indicaties. Al 

deze velden zijn wit, dus voldaan. 

• We zien dat er om de drie jaar een cervixuitstrijkje moet gebeuren, en dat er niet gevonden 

kan worden wanneer dit laatst is gebeurd. Een kleurindicatie geeft aan dat deze handeling nog 

moet gebeuren. 

• We zien ook dat er geen zwart „pijltje rechts” beschikbaar is bij het veld „Cervixuitstrijkje”. 

Bepaalde handelingen kunnen voor een zorgprotocol pas worden uitgevoerd wanneer het 

protocol „aanvaard” is. 
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• We zien een zwart „pijltje rechts” bij het veld „Totale hysterectomie”. Indien na mondelinge 

bevraging bij de patiënte blijkt dat er aan deze contra-indicatie voldaan is, kan u – zonder het 

zorgprotocol te activeren – de achterliggende code aan het dossier toevoegen. 

 

 
 

• We kunnen de achterliggende coderingen van de contra-indicatie inspecteren: Dit is een lijst 

van thesaurus-zoekresultaten die gebruikt kunnen worden om deze contra-indicatie te doen 

gelden. 
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 Bijkomende tekstuele informatie bekijken 

In het „eigenschappen”-venster vindt u allerhande nuttige tekstuele informatie omtrent 

cervixkankerscreening, inclusief de niet-geautomatiseerde en/of -gecodeerde handelingen en contra-

indicaties. U kan dit venster openen door een veld horende bij het zorgprotocol te focusseren en 

ervoor te zorgen dat het „eigenschappen”-venster zichtbaar is (bv. door op de sneltoets F8 te 

drukken). 

 

 

 

4.10.3.3 Het zorgprotocol aanvaarden 

• Gebruik het zwarte “pijltje rechts” op het zorgprotocol om de selectiemogelijkheden te 

bekijken. 
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• Selecteer “Aanvaarden”. 

 

 

 

 Vaststellingen 

• Het zwarte pijltje verdwijnt, een keuze is gemaakt. 

• De alarmfunctie is verdwenen, het veld is wit geworden. 

• Er is nu een „pijltje rechts” beschikbaar voor de handeling „Cervixuitstrijkje”. 

• Het „pijltje rechts” voor de contra-indicatie „Totale hysterectomie” verdwijnt: Door het 

zorgprotocol te activeren heeft u geoordeeld dat er geen „nog niet genoteerde”/ontbrekende 

contra-indicaties zijn. 

• We zien nu ook de start- en einddatum van het zorgprotocol. 

o De startdatum is voor deze screening de dag waarop het zorgprotocol aanvaard is. 

o De einddatum is afhankelijk van de uit te voeren procedure: cervixuitstrijkje. Deze is 

niet gevonden in het dossier. De einddatum is momenteel dus nog onbekend. 

o Indien gewenst kan u de einddatum manueel aanvullen. 
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4.10.3.4 Preventieve handelingen inplannen en uitvoeren 

• Gebruik het zwarte “pijltje rechts” op het veld “Cervixuitstrijkje”. 

• Selecteer “Inplannen”. 

 

 
 

• (optioneel) Geef de ingeplande handeling een datum. 

 

 
 

• U kan de planning onmiddellijk uitvoeren (door op het blauwe icoontje vooraan het 

ingeplande veld te klikken), of dit tijdens een latere consultatie doen. 
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 Vaststellingen 

• Nadat „Inplannen” geselecteerd is verschijnt de achterliggende gecodeerde procedure in de 

planning (afname cervix uitstrijkje (PAP smear)). 

 

 
 

• Een datum kan toegevoegd worden aan dit nieuwe plan-item om deze procedure op een later 

moment uit te voeren. 

• Het uitvoeren van dit plan-item resulteert in een gecodeerde procedure in de rubriek „Plan” 

(soaP) van het eerst beschikbare huidige deelcontact. 
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• Het uitgevoerde plan-item verdwijnt uit de planning-lijst. 

 

 
 

• De einddatum van het zorgprotocol is aangepast: de preventieve handeling “Cervixuitstrijkje” 

was gedefinieerd om de einddatum mee te bepalen. Er zijn verder geen andere handelingen 

of acties die de einddatum nog kunnen beïnvloeden. 

• Het aanvullen van de einddatum heeft het zorgprotocol in de status „uitgevoerd” gezet. Dit is 

zichtbaar aan de “pijltjes rechts” die verdwenen zijn bij „Cervixuitstrijkje” en „Totale 

hysterectomie”. Het is niet meer mogelijk om via een „uitgevoerd” zorgprotocol nieuwe acties 

te starten. 

•  
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4.10.3.5 Preventieve handeling met een nabije vervaldatum 

• Indien de uit te voeren handelingen een nabije vervaldatum krijgen, zal Daktari via een 

kleuring op het duratie-veld aanduiden dat de preventieve handeling bijna gaat verjaren. 
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4.10.3.6 Zorgprotocol met verjaarde preventieve handelingen 

Bij het openen van een dossier zonder reeds geactiveerd cervixkankerscreening-zorgprotocol, waarbij 

een cervixuitstrijkje in een historisch deelcontact bestaat, zal Daktari het zorgprotocol enkel 

aanbieden als deze handeling al verjaard is. 
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Als de handeling nog niet lang genoeg geleden is, zal het zorgprotocol dus niet aangeboden worden: 

 

 

4.10.3.7 Zorgprotocol met aanwezige contra-indicaties 

Indien er contra-indicaties gedetecteerd worden in de lijst van persoonlijke antecedenten, wordt het 

zorgprotocol niet aangeboden: 
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Ook indien er contra-indicaties gedetecteerd worden in een historisch contact, wordt het zorgprotocol 

niet aangeboden: 

 

 

4.10.3.8 Een contra-indicatie toevoegen via het aangeboden zorgprotocol 

Indien een zorgprotocol wordt aangeboden, en u merkt (bv. door de patiënt te ondervragen) dat er 

eigenlijk een contra-indicatie van toepassing is die nog niet in het dossier geregistreerd is, kan u deze 

contra-indicatie meteen registreren: 

• Gebruik het „pijltje rechts” op „Totale hysterectomie” en selecteer „toevoegen aan 

persoonlijke antecedenten” of „Toevoegen aan het huidige contact.” 
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Het resultaat is dat het zorgprotocol hierna (bij het heropenen van het dossier) niet meer voorgesteld 

wordt: 
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Ook bij het toevoegen van de contra-indicatie (via het zorgprotocol) aan het huidige contact, wordt 

het zorgprotocol niet meer voorgesteld: 

 

 

 

4.10.3.9 Het aangeboden zorgprotocol weigeren of weigering door de patiënt registeren 

• Open een dossier: 

o zonder een niet-verlopen cervixkankerscreening-zorgprotocol 

o met alle nodige voorwaarden voldaan 

• Gebruik het “pijltje rechts” op het aangeboden zorgprotocol en selecteer “Weigeren” of 

“Geweigerd door de patiënt”. 

 

 

 

❖ Vaststellingen 

• Het zorgprotocol wordt geactiveerd met status “geweigerd” of “geweigerd door de patiënt.” 
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• De startdatum wordt op de huidige dag gezet. 

• De einddatum wordt voor dit zorgprotocol automatisch aangevuld: namelijk drie jaar later 

(gebaseerd op de frequentie van de screening). 

• U kan de einddatum nog manueel aanpassen, bv. na overleg met de patiënt. 

• Het zorgprotocol wordt niet meer aangeboden totdat de einddatum verstreken is. 

• Door de weigering wordt bij het heropenen van het dossier dit zorgprotocol niet meer 

aangeboden totdat de einddatum bereikt is of het zorgprotocol handmatig wordt toegevoegd. 
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5 Tools 

5.1 Facturatie (eFact) 

5.1.1 Communicatie met de ziekenfondsen 

5.1.1.1 Binnenkomende eFact-berichten verwerken 

Nadat u een facturatie-zending verzonden heeft, zal het desbetreffende ziekenfonds u enkele 

berichten terugsturen, waaronder een overzicht van de goedkeuringen en weigeringen. Deze 

berichten komen binnen via het Daktari-postvak.  

Deze binnenkomende berichten worden automatisch opgehaald en verwerkt wanneer u op het 

tandwiel klikt in de facturatie-module.  

De onderstaande functionaliteit kan u gebruiken in de tab „Facturatie derdebetaler”, die u kan openen 

via het menu: Tools → Facturatie. 

5.1.1.2 Getuigschriften verzenden 

Getuigschriften worden gebundeld verstuurd per ziekenfonds. Er mag maximaal éénmaal per dag zo’n 

gebundelde zending per ziekenfonds verstuurd worden. U ziet enkel uw eigen prestaties in deze lijst. 

• U opent de tab „Te verzenden”. 

• U klikt op het tandwiel linksboven om de nieuwe (nog niet-gekende) bevestigde 

getuigschriften op te halen uit de dossiers. Opmerking: Nieuwe getuigschriften uit geopende 

dossiers worden genegeerd. 

• U drukt linksonder op de knop „Facturen verzenden.” 

 

 

5.1.1.3 Getuigschriften corrigeren 

Wanneer het ziekenfonds een facturatie weigert, komt deze in de lijst van „Te corrigeren”-facturaties 

te staan. U ziet enkel uw eigen prestaties in deze lijst. 

• U opent de tab „Te corrigeren.” 
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• U klikt op de knop „Vernieuwen.” 

• U bekijkt de foutmelding per facturatie via de actie „Foutmelding tonen.” 

o Indien u de facturatie wilt annuleren, gebruikt u de actie: „De facturatie van deze 

verstrekking annuleren”. Dit betekent dat u het overeenkomstige bedrag niet meer 

wenst te ontvangen. 

o Indien u de facturatie wilt corrigeren, opent u het getuigschrift via de actie 

„Getuigschrift in dossier openen.”  

▪ U klikt op de knop „Terug bewerken.” 

▪ U corrigeert, en bevestigt nadien het getuigschrift. Sluit daarna het dossier. 

• Wanneer u alle facturaties gecorrigeerd hebt, drukt u opnieuw op de knop „Vernieuwen”. De 

lijst zal leeg zijn. In het geval er correcties doorgevoerd zijn, dient u opnieuw het tandwiel te 

gebruiken en zal u in de „Te verzenden”-tab opnieuw de prestaties van het hele 

(gecorrigeerde) getuigschrift zien. Daktari corrigeert op het niveau van een getuigschrift: dat 

wil zeggen dat het hele getuigschrift opnieuw gefactureerd wordt. Dit heeft tot gevolg dat er 

mogelijks ook kredietnota’s te zien zijn van eventuele reeds aanvaarde prestaties van dit 

getuigschrift. 

 

 

5.1.1.4 Overzicht specifieke foutmeldingen 

Volgende foutmeldingen zullen verder aangevuld worden, u mag ons gerust contacteren wanneer u 

een onduidelijke foutmelding tegenkomt. 

De algemene stappen hoe u een getuigschrift kan corrigeren vindt u hierboven, de specifieke actie 

vindt u hieronder. 

• 201803: Nummer ziekenfonds van bestemming niet toegelaten. 

o Reden: bug in Daktari, opgelost in 1.2.8 

o Oplossing: Bewerk het getuigschrift, en bevestig meteen opnieuw. 

• 201812: Nummer ziekenfonds van bestemming kleiner dan vorig nummer ziekenfonds 

o Reden: bug in Daktari, opgelost in 1.2.8 

o Oplossing: Bewerk het getuigschrift, en bevestig meteen opnieuw. 

• 301940: Bedrag verzekeringstegemoetkoming niet juist 

o Reden: gebruikt tarief mocht niet gebruikt worden 
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o Oplossing: Bewerk het getuigschrift: gebruik een ander tarief, en maak gebruik van de 

knop ‘Tarieven raadplegen’ om een betalingsverbintenis op voorhand te krijgen. Kijk 

na welk tarief gebruikt werd (pijltje rechts op prestatie), en onderzoek waarom dit 

niet mocht. De achterliggende reden kan bijvoorbeeld zijn dat Daktari denkt dat de 

praktijk het GMD heeft, maar dat dit volgens het ziekenfonds niet het geval is. In dat 

geval dient u het getuigschrift te hergeneren na de correctie van de GMD-houder. 

• 504915: Identificatienummer bijkomende verstrekker gelijk aan het identificatienummer 

verstrekker (R 50 Z 15) et R 50 Z 16 = 4 

o Reden: foute GMD-houder 

o Oplossing:  

▪ Onderzoek en corrigeer GMD-houder 

▪ Bewerk het getuigschrift 

▪ Op elke prestatie: ‘Eigenschappen tonen’ of spatie. 

▪ Vinkje ‘Notie G’ uitvinken 

• 504940: Identificatienummer is niet dat van de beheerder van het GMD en R 50 Z 16 = 4. 

o Reden: foute GMD-houder 

o Oplossing:  

▪ Onderzoek en corrigeer GMD-houder 

▪ Bewerk het getuigschrift 

▪ Opgepast: volgende actie maakt de prestatie-lijst leeg: ‘Hergenereren’ (en 

prestaties daarna opnieuw toevoegen) 

• 501640/501603/504903: Norm verstrekker niet in overeenstemming met (pseudo-

)nomenclatuurcodenummer/Norm verstrekker niet toegelaten/identificatienummer 

bijkomende verstrekker niet toegelaten 

o Reden: Notie G is niet van toepassing voor deze specifieke prestatie 

o Oplossing:  

▪ Bewerk het getuigschrift 

▪ Op de geweigerde prestatie: ‘Eigenschappen tonen’ of spatie. 

▪ Vinkje ‘Notie G’ uitvinken 

 

5.1.1.5 Overzicht van de getuigschriften 

In de tab „Facturatie-geschiedenis” kan u een overzicht raadplegen van de facturaties a.d.h.v. 

verschillende filters. 
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Standaard worden alle niet-geannuleerde en uitsluitend relevante facturaties getoond. Er wordt ook 

een datum-filter toegepast. 

Relevant: Bepaalde facturaties zijn volgens Daktari niet meer relevant: het gaat bijvoorbeeld over 

prestaties die in eerste instantie geweigerd zijn, en waar nadien een correctie voor gemaakt is. De 

niet-relevante kunnen ook getoond worden door deze filter uit te schakelen. 

In wacht: Facturaties die in wacht zijn, zijn facturaties die behoren tot een getuigschrift dat nog te 

corrigeren prestaties bevat. 

Na het toepassen van de filtering kan er extra informatie zoals het remgeld (‘Pers.’), de 

verantwoordelijke zorgverlener, etc. tijdelijk getoond worden. U doet dit door te klikken op het kolom-

icoon rechtsboven aan de tabel, waarna u het gewenste gegeven kan selecteren. 

 

 

 
De inhoud van de hele tabel (inclusief niet-getoonde kolommen) kunnen ook geëxporteerd worden via 

de knop ‘Als CSV-bestand exporteren...’. 

5.1.1.6 Overzicht van de verzendingen 

Een verzending is een groepering van facturaties gericht aan een enkel ziekenfonds, verstuurd op een 

bepaalde dag. In de tab „Verzendingsgeschiedenis” kan u hiervan een overzicht raadplegen.  

 

 

 
Via de rechtermuisknop-actie „Exporteer communicatiebestanden” op een verzending kan u de 

bestanden verstuurd tussen uzelf en het ziekenfonds exporteren naar de harde schijf. Het kan zijn dat 

de helpdesk van Daktari u hier achter vraagt. 

Net zoals beschreven bij het overzicht van de getuigschriften kunnen extra kolommen zichtbaar 

gemaakt worden, en kan een export naar een CSV-bestand gemaakt worden. 

De inhoud (individuele prestaties) van volledig geweigerde bestanden wordt gedeeltelijk terug in de 

‘Te verzenden’-tab en gedeeltelijk in de ‘Te corrigeren’-tab geplaatst, afhankelijk of het ziekenfonds 

een specifieke foutmelding voor de individuele prestatie gespecificeerd heeft. 
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5.1.1.7 Overzicht specifieke foutmeldingen 

Volgende foutmeldingen zullen verder aangevuld worden, u mag ons gerust contacteren wanneer u 

een onduidelijke foutmelding tegenkomt. 

De algemene stappen hoe u een bestand kan corrigeren vindt u hierboven, de specifieke actie vindt u 

hieronder. 

▪ 100721: Dubbel nummer per derdebetalende in eenzelfde jaar. 

o Reden: probleem bij ZF 500 (onafhankelijke ziekenfondsen) 

o Oplossing: contacteer het ZF 

▪ 100724: Meer dan één facturatiebestand per dag en het gaat  over een zending van Efact (R 

10 Z 13 = 040). 

o Reden: bug in Daktari 1.2.6 

o Oplossing: probleem wordt vanzelf opgelost na enkele zendingen met Daktari >1.2.8. 

De inhoud zal opgenomen worden in een nieuwe zending. 

▪ 502255: Maximum aantal eenheden overschreden tijdens de gefactureerde periode. 

o Reden: Probleem bij de ZF, ze verwerpen onmiddellijk het getuigschrift omdat het de 

tweede getuigschrift van de dag via eFact is. 

o Oplossing: Bellen naar het ZF in kwestie en zeggen dat de patiënt 2x op een dag langs 

is geweest. Daarna moet u het getuigschrift opnieuw indienen. (Getuigschrift opnieuw 

openen en opnieuw bevestigen) 

 

5.1.1.8 Overzicht van de betalingen 

Wanneer een zending aanvaard wordt, wordt er ook een bijbehorende betaling aan gekoppeld. 

Daktari kan deze betalingen oplijsten, waarbij u via het vinkje vooraan kan aanduiden dat u dit 

nagekeken hebt a.d.h.v. uw bankrekening.  

 

 

 
Net zoals beschreven bij het overzicht van de getuigschriften kunnen extra kolommen zichtbaar 

gemaakt worden, en kan een export naar een CSV-bestand gemaakt worden. 

 Algemene opmerking 

Merk op dat de facturatie-tab op slechts één computer tegelijkertijd gebruikt kan worden (zoals een 

patiëntendossier bv. ook slechts op één computer tegelijkertijd bewerkt kan worden). 
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5.1.1.9 eFact: inkomsten en remgelden uit derde betaler exporteren 

Om uitsluitend uw ontvangen inkomsten en remgelden van de regeling derde betaler te zien in de 

facturatie tabblad kan u de volgende uitleg volgen. 

Als eerste moet u de filters instellen onder “facturatie-geschiedenis”. Deze filters hebben een 

rechtstreekse invloed op het geëxporteerde CSV-bestand. De filters moeten dus correct ingesteld zijn 

om zeker te zijn van uw data. 

Bij zorgverlener kiest u de zorgverlener waarvan u graag de remgelden wilt zien. Vervolgens kiest u de 

periode waarvan u de resultaten wilt zien. “Geannuleerd en Relevante” moeten altijd op “uitsluitend 

niet-geannuleerde” en “uitsluitend relevante” staan.  

Tot slot moet u de filter van “Rdb” nog instellen op “enkel Rdb”.  

 

 

 
Om de remgelden nu ook te zien in de facturatie-geschiedenis moet u de kolom hiervoor toevoegen. 

Dit doet u door rechts van de titelbalk van de tabel op het icoontje te klikken.  
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Vervolgens selecteert u “Pers.” Dit zal de kolom met de remgelden zichtbaar maken in de tabel. Er 

verschijnt nu een extra kolom in de tabel na “Pat.” en voor “Wacht”. 
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Exporteer dit nu als een CSV. De geëxporteerde gegevens zijn gebaseerd op de filters die van 

toepassing zijn op het moment dat men op “Als CSV-bestand exporteren…” klikt. 

 

 

 
Het CSV bestand kan u nu openen in Excel. Van hieruit kan u de berekeningen maken die u wenst. 
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 Belangrijk! 

Hou rekening met mogelijke vertekende beelden. Hiermee bedoelen we dat prestaties die de status 

“klaar voor facturatie” en “opgenomen in verzending” mogelijk nog veranderen na het exporteren van 

de CSV. (doordat de VI bijvoorbeeld een weigering of correctie doet) 

Indien de periode, waarvan u de gegevens probeert te exporteren, langer als 2 maanden geleden is, 

komt dit meestal niet meer voor.  
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5.2 Import en export van bestanden 

5.2.1 Importeren van PMF-, SMF-, SumEHR- en KMEHR-bestanden 

▪ Zet het bestand in de map „C:\Users\<gebruiker>\AppData\Local\Daktari 

Storage\incoming\kmehr”. Verander „<gebruiker>” door uw Windows-gebruikersnaam. 

o Als uw installatie een andere locatie gebruikt, of als u een ander besturingssysteem 

gebruikt, kan de locatie van de map „Daktari Storage” via het menu „Help” → „Over 

Daktari” gevonden worden. 

o Het kan ook zijn dat de locatie van deze map via de instellingen veranderd is. In dat 

geval kijkt u even via „Beheer” → „Instellingen” naar de waarde van het veld „Locatie 

ontvangen KMEHR-bestanden”. 

▪ Ga naar het postvak in Daktari, en verwerk de ontvangen bestanden (het tandwiel-icoontje). 

▪ Indien er nog geen dossier voor deze patiënt bestond, moet u dit eerst aanmaken: 

o Klik op het gele item in het postvak dat dit bestand voorstelt. Aan de rechterkant 

verschijnt nu de patiëntinformatie. 

o Klik op de knop „Creëer een nieuw dossier voor deze patiënt”. 

o Kijk na via de lijstjes „Bedoelde u?”, „Dezelfde achternaam” en „Zelfde adres” dat u 

zeker geen gedupliceerd dossier aan het aanmaken bent. 

o Bevestig het nieuwe dossier via de groene knop, en sluit het meteen ook weer. 

o Selecteer nu opnieuw het gele item in het postvak. Bij „Gelijkaardige dossiers” aan de 

rechterkant zou het juist aangemaakte dossier in het groen weergegeven moeten 

worden. Dubbel klik hierop. Er wordt nu een preview getoond van de gegevens die 

geïmporteerd zullen worden. 

▪ Als de preview OK lijkt, klik dan bovenaan op de grote groene knop „Invoegen bij …”. De 

gegevens zullen dan toegevoegd worden aan het dossier. 

 

5.2.2 Dossier(gegevens) exporteren via PMF- en SumEHR-bestanden 

• Opent het dossier van de desbetreffende patiënt 

• Gebruik het menu: 'Dossier' - 'Volledig dossier exporteren (PMF)' 

• Daktari toont een preview, gebruik de groene knop 'Bevestigen' 

• Sla het bestand op. 

• Verzend dit bestand via een beschikbaar kanaal naar de gepaste  

Om een dossier te kunnen exporteren moet de medewerker een medisch profiel hebben. 
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5.3 Dossiers samenvoegen 

Wanneer er meerdere dossiers voor eenzelfde patiënt aanwezig zijn kan de inhoud van deze dossiers 

samengevoegd worden. Opgepast, deze actie kan niet ongedaan gemaakt worden. 

 

 

 
Om deze functionaliteit te gebruiken dient u alle andere dossiers te sluiten en beide dossiers te 

openen. De inhoud van het tweede dossier kan u importeren in het eerste dossier via de 

functionaliteit onder het menu „Dossier” → „Dossiers samenvoegen”. Daarbij zullen de contacten van 

het tweede dossier alsook de lijsten links, toegevoegd worden aan het eerste dossier. De 

administratieve gegevens uit het eerste dossier zullen voor bepaalde gevallen ook aangevuld worden 

met informatie uit het tweede dossier. 

Het tweede dossier wordt automatisch geïnactiveerd en gesloten, en kan nadien opnieuw gevonden 

worden door te zoeken naar het dossier, voorafgegaan door een uitroepteken. 
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5.4 Geavanceerd zoeken 

Via de functionaliteit „Geavanceerd zoeken” kan gezocht worden over dossiers heen. Deze 

functionaliteit kan geopend worden via het menu „Tools” → „Geavanceerd zoeken”: 

 

 

 

5.4.1.1 Algemeen 

Linksboven vindt u de bestaande zoekopdrachten en kan u nieuwe zoekopdrachten toevoegen. 

Rechtsboven kan u de eigenschappen van een geselecteerde zoekopdracht aanpassen. Indien op 

„Zoekopdracht uitvoeren” geklikt wordt, verschijnt in het middelste venster een lijst met de gevonden 

dossiers (waar in de schermafbeelding hierboven „Geen zoekresultaten” staat). Rechts Beneden 

kunnen gegevens uit de gevonden dossiers geëxporteerd worden naar een CSV- of Microsoft Access-

bestand. 

5.4.1.2 Een nieuwe zoekopdracht toevoegen 

Indien u linksboven op het „plus-icoontje” drukt verschijnt er een nieuwe zoekopdracht met 

naam „Onbenoemde zoekopdracht”. Wanneer u dit selecteert kan u rechtsboven de naam 

wijzigen. 
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 Voorbeeld 1: Alle GMD-registraties van dit jaar van een specifieke arts. 

U maakt eerst een nieuwe zoekopdracht, en selecteert als selectie-criterium: „GMD-registratie”: 

 

 

 
U specificeert een arts: 

 

 

 
Dan klikt u op het driehoekje links (of „pijltje-links” met het toetsenbord) om de eigenschappen van de 

GMD-registratie aan te passen: 

 

 

 
Daar kunnen o.a. eigenschappen van de begindatum gespecificeerd worden, alsook of het om een 

papieren aanvraag gaat. Indien er meerdere eigenschappen gespecificeerd worden, dienen deze 

allemaal waar te zijn voor minstens één GMD-registratie binnen een specifiek dossier alvorens dit 

dossier in de lijst van de resultaten wordt getoond. 

 Exporteren van dossiers 

Deze dossiers kunnen indien nodig geëxporteerd worden als “SMF, PMF, SumEHR”.  
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 Voorbeeld 2: Alle dossiers waarvoor minstens één SumEHR werd geüpload 

Geüploade SumEHR’s worden in het dossier bewaard als bijlage. U maakt een nieuwe zoekopdracht, 

en selecteert aldus als selectie-criterium: „bijlage”. 

 

 

 
Als type selecteert u „SumEHR” via het „pijltje-rechts”. 

 

 

 
U klikt op het driehoekje links (of „pijltje-links” met het toetsenbord) om de eigenschappen van de 

bijlage aan te passen. Daar kan u instellen hoe lang geleden dit mag zijn. 
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5.5 Huisbezoek-modus 

In deze modus kunnen dossiers gewijzigd worden terwijl er toch geen verbinding met de server 

aanwezig is. Momenteel dienen deze dossiers bij de start van de huisbezoek-modus gemarkeerd te 

worden, doch deze beperking zal in de toekomst verdwijnen. Daarnaast kunnen dossiers altijd in een 

alleen-lezen modus geopend worden. 

5.5.1 Huisbezoek-modus activeren 

Deze modus kan geactiveerd worden via het menu „Tools” → „Huisbezoek-modus aan/uit”: 

 

 

 
Er verschijnt een extra tab „Huisbezoek”, alsook een extra dokterstas-icoon naast het zoekveld. 

5.5.2 Dossiers markeren 

Zoek en open dossiers via het zoekveld om de dossiers te markeren. Hiervoor is een verbinding met de 

server (groen icoon) vereist: 

 

 

 

 

 
De gemarkeerde dossiers worden getoond in de tab „Huisbezoek” en mogen meermaals geopend en 

gesloten worden, zelfs wanneer er geen verbinding met de server aanwezig is. Deze dossiers blijven 

gemarkeerd tot ze expliciet worden vrijgegeven via de menu-actie „Dossier vrijgeven”, of tot de 

huisbezoek-modus beëindigd wordt.  

Opgelet: Gemarkeerde dossiers worden als geopend beschouwd voor andere Daktari-instanties, 

waardoor deze enkel alleen-lezen versies van dit dossier kunnen openen. 

5.5.3 Huisbezoek-modus beëindigen 

Er zijn twee mogelijkheden om de huisbezoek-modus te beëindigen: 



166 
 
 

• Via het menu „Tools” → „Huisbezoek-modus aan/uit”.  

• Via de knop „Huisbezoek-modus beëindigen” onderaan de tab „Huisbezoek”. 

14.  

5.6 Contact en SumEHR statistieken 

Kies ”Help” “Gebruiksstatistieken”. 

Kies de gewenste datumperiode en activeer het ophalen van de gegevens. 

U bekomt het aantal SumEHR’s en het aantal dossiercontacten evenals het 

aantal contacten per gebruiker. 

 

 

 

Let wel: bij tellingen i.v.m. praktijksubsidie 

tellen enkel de totalen welke door de 

overheid gemeten worden. 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Referentiedocumenten en externe tools 

5.7.1 Referentiedocumenten 

Onder “Tools” vindt u een vaccinatieschema voor kinderen en via 
“Scores” vindt u formulieren betreffende  
de Katz-score,  
de GOLD-score,  
rugpijnscore en  
de Chads2-score.  
Het betreft informatieve documenten met het doel u te adviseren 
nopens o.a. de medische aanpak.  
 

Tip: vindt u de afbeelding te klein rol dan met muiswieltje naar 

boven terwijl u de Alt-toets ingedrukt houdt. 
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5.7.2 Externe tools 

Via “Tools” hebt u toegang tot de externe randtoepassingen BelRAI, CIVAR, Beoogo, 

5.7.2.1 BelRAI-link werd toegevoegd met automatische login  

“Tools” BelRAI” geeft toegang tot de externe applicatie BelRAI. Deze toepassing heeft tot doel 

een kwaliteitsvol zorgplan op te stellen voor iedereen die behoefte heeft aan (complexe) 

zorgverlening en dit op basis van verzamelde gegevens die vervolgens. 

Uitgebreide informatie vindt u op https://belrai.org/nl 

 

Kies “Toon” “BelRAI”. 
 

 
 
U wordt automatisch ingelogd. Mochten er toch vragen zijn met betrekking tot 

gebruikersauthentificatie en toegangsproblemen gelieve u te wenden tot het contactcenter van 

eHealth: 02 788 51 55. 

 

U kan alleen beoordelingen van andere zorgverleners zien als u met de betrokken cliënten/patiënten 

een therapeutische relatie heeft en de cliënten/patiënten hebben ingestemd met het elektronisch 

delen van hun gezondheidsgegevens. 

 

• eForms kunnen geopend worden via een externe browser -> voor Mac met problemen 

5.7.2.2 Beoogo-URL is configureerbaar  

Beoogo, is het samenwerkingsplatform voor gezondheidswerkers. 

De toegang configureert u via “Beheer” “Instellingen”. In het onderdeel Facturatie zet u een vinkje bij: 

 
U kunt meteen aangeven voor welk type forfaitaire behandeling de patiënt zich kan inschrijven. 

 
 

https://belrai.org/nl
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Het pijltje links van Beoogo geeft: 

 

5.7.2.3 Toegang tot Civars databank  

CIVARS is een online database betreffende Hoofdstuk 4 regelgeving. 

Via “Tools” “Civar” krijgt u toegang tot het externe Hoofdstuk 4 

aanvraagsysteem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.2.4 Link naar de CEBAM-website met automatische aanmelding 

Vanaf versie 1.10 vervalt de noodzaak om in te loggen met uw eID als u al in een actieve eHealth-

sessie werkt binnen Daktari. 

De CEBAM databank bevat wetenschappelijke informatie betreffende diagnoses. De informatieve 

documenten zijn ofwel bestemd voor de 

gezondheidsmedewerker of voor de patiënt. 

Onderliggend wordt de ICPC codering gebruikt. 

Er is dus geen informatie beschikbaar voor niet 

gecodeerde termen. 

Nadat u de term geselecteerd hebt drukt u de toetsencombinatie Ctrl+Shift+L of Re-klik op de term. 

  

5.8 Certificaatbeheer 

Daktari verwittigt u indien uw certificaat, binnen de 30 dagen of minder, vervalt. Kies “Tools”, 
“Certificaatbeheer” om de Certificate Manager van eHealth te starten. Kies Run om een certificaat aan 
te vragen of te vernieuwen. 
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5.9 PCR voorschrift valideren 

Kies “Tools” “PCR voorschrift valideren” om een rechtstreekse link naar de Polymerase Chain Reaction 

verificatiewebsite te openen. 

 
 

Selecteer het profiel Arts. Kies desgewenst de Help voor meer info. 

 
 

Geef de code identificatie van het 

voorschrift of het INSZ nummer van 

de patiënt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Instellingen 

6.1 eHealth-keystore (certificaat) configureren 

Om gebruik te kunnen maken van de eHealth-diensten dient u eerst de locatie van uw eHealth-

keystore te configureren. Daar een eHealth-keystore uniek is per arts-gebruiker dient u in Daktari in te 

loggen met uw eigen gebruiker. Eenmaal ingelogd volgt u onderstaande procedure: 

Navigeer via het menu naar „Beheer” → „Instellingen”: 
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Op deze pagina vindt u een rubriek „eHealth” terug: 

 

 

 
Klik bij „Locatie van de eHealth-keystore” op „Bladeren…”, en navigeer naar de locatie van de eHealth-

keystore, selecteer het .p12-bestand en bevestig met „Choose a File”. 

 

 

 
Daktari is nu geconfigureerd voor het gebruik van de eHealth-diensten. 

6.1.1.1 Opmerkingen 

1. Om gebruik te kunnen maken van de eHealth-diensten moeten uw RIZIV-nummer en INSZ 

correct ingevuld zijn. Dit kan u nagaan door uw zorgverlener-fiche te openen (via de 

zoekfunctie rechtsboven). 

2. De standaard-locatie van de eHealth-keystore bevindt zich onder Windows in de map 

ehealth\keystore in uw persoonlijke map, dus het volledig pad naar deze map is: 

C:\Gebruikers\<naam gebruiker>\ehealth\keystore\ 

3. De eHealth-keystore moet op zich niet altijd bereikbaar zijn: Daktari zal deze bij iedere sessie 

opnieuw proberen in te lezen, maar een vorige kopie gebruiken indien de locatie niet 

bereikbaar is. U dient dus wel minstens éénmaal een eHealth-sessie gestart te hebben op een 

moment waarop de locatie van de eHealth-keystore bereikbaar was (bv. vlak na het instellen 

ervan). 

4. Indien u op meerdere computers werkt, moet de eHealth-keystore op elke computer 

bereikbaar zijn en geconfigureerd worden. 

 
Daktari ondersteunt momenteel de volgende eHealth-diensten: 

• Het opvragen van de verzekerbaarheid 

• eGMD en het opvragen van de GMD-status 

• Elektronische voorschriften via Recip-e 

• Het elektronisch aanvragen van hoofdstuk IV-medicatie 
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• Het versturen van (bv. Medex-)berichten via de eHealthBox 

• Het uploaden van SumEHR’s naar Vitalink en hubs 

 
Elk van deze diensten vereist een eHealth-sessie om gebruikt te kunnen worden. Daktari biedt aan om 

ofwel via „single sign-on” een eHealth-sessie aan te maken op het moment van inloggen in Daktari (zie 

de volgende sectie), ofwel zal automatisch aanbieden om een eHealth-sessie op te starten indien u 

een actie probeert uit te voeren die een zulke sessie vereist. 

6.1.2 Single sign-on 

Daktari biedt aan om automatisch een eHealth-sessie aan te maken bij het inloggen, indien u uw 

identiteitskaart in de kaartlezer hebt zitten op het moment van inloggen. Daardoor wordt het 

aanvinkveld „Bij eHealth aanmelden” in het inlogscherm automatisch aangevinkt. 

Het belangrijkste voordeel hiervan is dat de eHealth-sessie onmiddellijk bestaat. Daardoor wordt u 

hiervoor niet gestoord bij de eerste handeling in Daktari die een eHealth-sessie vereist, bv. terwijl er 

een patiënt voor u zit. 

Een ander voordeel is dat u het wachtwoord van uw „eHealth-keystore” (deze bevat uw eHealth-

certificaat) niet hoeft in te geven telkens u een sessie aanmaakt: Dit wordt op een versleutelde manier 

opgeslagen door Daktari. (De versleuteling gebeurt a.d.h.v. uw Daktari-wachtwoord.) 

De eerste keer dat u single sign-on gebruikt, dient u dit wachtwoord wél in te geven, zoals door de 

volgende reeks acties verduidelijkt wordt: 
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Alle volgende keren is de procedure korter, zoals geïllustreerd door de volgende schermafdruk: 

 

 
 

De pincode die u in de pop-up dient in te geven, is die van uw elektronische identiteitskaart. Indien u 

uw elektronische identiteitskaart niet bij de hand hebt (of de pin-code niet weet), kan u single sign-on 

niet gebruiken (indien u de kaart wel hebt insteken, maar de pin-code niet weet, dient u het 

aanvinkveld uit te vinken zodat Daktari u niet meer om de pin-code vraagt). In dat geval kan u bij het 

achteraf aanmaken van een eHealth-sessie voor de „noodprocedure (zonder identiteitskaart)” kiezen. 

Merk op dat het onmogelijk is (ook voor de makers van Daktari zelf) om het wachtwoord van de 

eHealth-keystore terug te krijgen indien u zowel dat wachtwoord als uw Daktari-wachtwoord vergeten 

bent. U dient daarom toch een manier te voorzien om het wachtwoord van uw eHealth-keystore niet 

kwijt te geraken, bv. door het op te schrijven of af te drukken en het op een veilige plaats te bewaren. 
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6.2 eHealth-diensten activeren 

6.2.1 eHealth-diensten 

De eHealth-diensten kan u activeren via het menu „Beheer” → „Instellingen” onder de rubriek 

„eHealth”. 

 

 

 
Onder deze rubriek kan u de volgende functionaliteiten activeren/configureren: 

• Locatie eHealth-certificaat 

• Hub-selectie 

• Automatisch opvragen van de eHealth-gegevens 

• Automatisch opvragen van de GMD-houder 

• Uploaden SumEHR naar Vitalink/Hub 

• Gebruik Recip-e 

• Gebruik Hoofdstuk IV 

• Het opvolgscherm tonen om de status van Recip-e-voorschriften en Hoofdstuk IV-aanvragen 

op te volgen. 

 
De eHealth-toolbar kan ingesteld worden om gegevens van eHealth niet automatisch te vernieuwen 

bij het openen van het dossier. Er wordt hiervoor een onderscheid gemaakt tussen GMD-gegevens en 

andere diensten. U kan dit wijzigen onder „Beheer” → „Instellingen” in de rubriek „eHealth”:  „Het 

automatisch vernieuwen van GMD-gegevens activeren (bij gebruik van de eHealth-toolbar)” en „Het 

automatisch vernieuwen van eHealth-gegevens (uitgezonderd GMD) activeren (bij gebruik van de 

eHealth-toolbar)”. 
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6.2.2 eGMD 

Het eGMD kan u activeren via het menu „Beheer” → „GMD vanaf nu elektronisch beheren via 

MyCareNet...”: 

 

 

 

6.2.3 Activatie eFact 

eFact kan geactiveerd worden via “Beheer”, “Instellingen”. Bij het onderdeel „eHealth” vindt u het 

vinkje „eFacturatie activeren”. Dit dient op iedere Daktari-installatie te gebeuren waar u eFacturatie 

wilt gebruiken. U kan hier eventueel standaard-supplementen instellen, alsook aangeven of het 

tarificatiebewijs voor de patiënt automatisch moet afgedrukt worden. 

Voor het verzenden en ontvangen van de zendingen dient er een eHealth-sessie aangemaakt te 

kunnen worden. 

Daarnaast dient u uw eigen zorgverlener-tab te openen door deze te zoeken via de standaard 

zoekfunctionaliteit, en volgende gegevens aan te vullen: 
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De IBAN voor ‘Gegevens facturatie derdebetaler via MyCareNet’ dient te beginnen met hoofdletters 

‘BE’ en dient momenteel op iedere computer apart ingesteld te worden. 

6.2.4 Configuratie sumEHR 

Navigeer via het menu „Beheer” → „Instellingen” naar de rubriek „eHealth”. Vink vervolgens „Nieuwe 

SumEHR’s naar Vitalink uploaden i.p.v. naar de hub” aan: 

 

 

6.2.5 Back-up-controle 

Back-ups dienen extern (buiten Daktari om) genomen te worden. De specifieke opslaglocatie van de 

Daktari-bestanden die men dient te back-uppen vindt u in het „Over Daktari”-venster binnen de 

applicatie. De back-ups dienen genomen te worden terwijl Daktari niet gestart is. Daktari heeft een 

instelbare back-up-controle die bij het opstarten verifieert of er een recente back-up genomen is, en u 

waarschuwt indien dit niet het geval is. Standaard staat deze controle uit, maar u kan deze bij de 

instellingen activeren. 

Wanneer men de controle-functionaliteit activeert, dienen volgende instellingen correct ingesteld te 

worden: 

• Locatie waar back-up-bestanden verwacht worden: Deze locatie moet bij het opstarten van 

Daktari beschikbaar zijn en de back-up bestanden bevatten. 

• Bestandsnaampatroon: Dit veld beschrijft welke bestandsnamen (op bovenstaande locatie) 

Daktari mag beschouwen als back-ups. Het patroon moet minstens het volgende stuk 

bevatten: „YYYY-MM-dd” (pas op, dit is hoofdlettergevoelig!), wat staat voor jaar-maand-dag. 

Voorbeelden: 

o daktari-backup-YYYY-MM-dd.backup (de enige variabele in deze bestandsnaam 

is de datum) 

o .*YYYY-MM-dd.* (alle bestandsnamen die een datum bevatten) 

o .*daktari.*YYYY-MM-dd.*backup (alle bestandsnamen die „daktari” en een 

datum bevatten en eindigen op „backup”) 

o Toegestane alternatieven voor de schrijfwijze van de datum zijn: YYYY-MMdd, 

YYYYMMdd, YYYYMM-dd, YYYY_MM_dd. Deze alternatieven kunnen gebruikt worden 

i.p.v. YYYY-MM-dd in bovenstaande voorbeelden. U dient het datum-formaat te 

gebruiken dat ook echt door uw back-up-software in de bestandsnamen gebruikt 

wordt. 

• Verwacht tijdsinterval in dagen: De laatst gevonden back-up mag maximum X dagen oud zijn. 

Indien er geen back-up gevonden kan worden die maximum X dagen oud is, zal Daktari bij het 

opstarten klagen over het ontbreken van back-ups. 

 
De laatst gekende backup kan vernieuwd worden via de knop „Opnieuw nakijken”. Op die manier kan 

u zonder een herstart van Daktari nakijken of uw instellingen correct zijn. 
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6.3 Brieven verzenden 

6.3.1 In Daktari 

Voeg onder het subtiteltje “Verslagen en labo-resultaten” de locatie toe voor de uitgaande verslagen. 

Door op bladeren te klikken kan u navigeren naar de juiste map.  

 

 

 

6.3.2 Instelling in Medimail 

Rechtsklik op de inbox-naam (testdokter) en klik op properties. 

 

 

 
Er zal nu een pop-up venster verschijnen. Klik hier in het linker gedeelte van het scherm op “emission 

properties”.  

In dit scherm vindt u van onder “Activeer inspectie verzendmappen” en “Activeer verzenden”. Vink 

deze aan. Medimail is nu juist ingesteld. 
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6.4 EPSON LQ-300+ handleiding 

6.4.1 Printer 

6.4.1.1 Printer modus 

Voor de beste resultaten kan u de printer best in “push-tractor” modus gebruiken. Dit is de standaard 

modus waarin de printer wordt geleverd.  

6.4.1.2 Plaatsen van het papier 

Volg de onderstaande stappen om kettingpapier te laden met gebruik van de “push-tractor”. 

1. Zorg ervoor dat de printer uitstaat. Plaats de papier-ontgrendelingshendel in de positie voor 

kettingpapier. 

 
 

2. Ontgrendel de geleide-eenheden door de vergrendeling hiervan naar voren te trekken. 
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3. Verschuif de linker geleide-eenheid en gebruik hierbij de schaal op de printer als richtlijn. De 

printer zal bij de 0 beginnen printen. Druk de vergrendelingshendel van de geleide-eenheid 

terug om de eenheid te vergrendelen. Verschuif vervolgens de rechter geleide-eenheid om 

deze in te stellen op de breedte van het papier, maar vergrendel de eenheid niet. Verplaats de 

papiersteun totdat deze zich halverwege de geleide-eenheden bevindt.  

 
 

4. Open de afdekkingen van de geleide-eenheden. Plaats de eerste gaten in het papier over de 

pinnen van de geleide-eenheden en sluit de afdekking van de eenheden. Verschuif de 

rechtergeleide-eenheid om eventuele speling in het papier te verwijderen en vergrendel de 

eenheid. Het papier bevindt zich nu in de geladen positie. 

 
 

5. Zet de printer aan. Druk op de knop LF/FF om het papier in de invoerpositie te plaatsen. De 

printer is nu klaar voor gebruik. U zal waarschijnlijk de afdrukpositie en de afscheurpositie nog 

moeten aanpassen. 
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6.4.2 Configuratie binnen Daktari 

1. Installeer de printer op uw computer. 

2. Ga naar Beheer -> Instellingen en pas de afdrukconfiguratie “getuigschrift voor verstrekte 

hulp” aan. 

 

 
 

3. Vink vervolgens ook de matrixprinter aan bij facturatie. 

 
 

4. Selecteer de Epson printer en druk op OK. 

 

 

6.4.3 Na configuratie in Daktari 

6.4.3.1 De positie voor de bovenkant van het formulier aanpassen 

De positie voor de bovenkant van het formulier is de positie op de pagina waarop het afdrukken wordt 

gestart. Als de afruk te hoog of te laag op de pagina wordt weergeven, kunt u de positie voor de 

bovenkant van het formulier wijzigen met de functie Micro Adjust.  

1. Zet de printer aan. 

2. Laad indien nodig het papier in. Zie “plaatsen van het papier”. 

3. Houd de knop Pause gedurende drie seconden ingedrukt. Het lampje Pause begint te 

knipperen en de printer gaat over op de modus Micro Adjust. 
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4. Druk op de knop LF/FF        als u de positie voor de bovenkant van het formulier hoger op de 

pagina wilt plaatsen. Druk op de knop Load/Eject        als u de positie voor de bovenkant van 

het formulier lager op de pagina wilt laten plaatsen. 

5. Druk op de knop Pause nadat u de afdrukpositie hebt ingesteld om de modus Micro Adjust af 

te sluiten. 

 

 
 

6.4.3.2 De afscheurpositie aanpassen 

Als de perforatie van het papier niet is uitgelijnd met de afscheurrand, kunt u met de functie Micro 

Adjust de perforatie naar de afscheurpositie verplaatsen.  

1. Controleer of de lampjes “Tear Off” knipperen. Mogelijk dient u nogmaals op de knop te 

drukken om het papier door te voeren naar de afscheurpositie. 

2. Houd de knop Pause gedurende drie seconden ingedrukt. Het lampje Pause begint te 

knipperen en de printer gaat over op de modus Micro Adjust. 

3. Druk op de knop LF/FF       om het papier achterwaarts in te voeren of druk op de knop 

Load/Eject       om het papier voorwaarts in te voeren. Dit totdat de papierperforatie is 

uitgelijnd met de afscheurstand. 

4. Druk op de knop Pause nadat u de afscheurpositie hebt ingesteld om de modus Micro Adjust 

af te sluiten. 

5. Scheur de afgedrukte pagina’s af. 

Wanneer u doorgaat met afdrukken, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de positie aan 

de bovenkant van het  formulier en wordt het afdrukken gestart. 

 
Opgemerkt: 

De printer heeft een minimum en een maximum afscheurpositie. Als u probeert een afscheurpositie in 

te stellen die boven of onder deze grenzen ligt, klinkt een pieptoon en wordt de verplaatsing van het 

papier gestopt. 
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6.4.3.3 Een afgedrukt document verwijderen uit de push-tractor 

1. Druk op de knop “Tear Off”. Controleer of de lampjes “Tear Off” knipperen. Hiermee wordt 

aangegeven dat het papier zich in de afscheurpositie bevindt. Scheur vervolgens het papier af.  

 

 
Opmerking:  

Als de perforatie van het papier niet goed is uitgelijnd met de afscheurrand, kunt u de afscheurpositie 

aanpassen met de functie Micro Adjust. Zie “De afscheurpositie aanpassen”. 

Wanneer u doorgaat met afdrukken, wordt het papier automatisch teruggevoerd naar de positie aan 

de bovenkant van het  formulier en wordt het afdrukken gestart. 

Als u het kettingpapier wilt verwijderen, drukt u op de knop “Load/Eject”. Open vervolgens de 

afdekking van de geleide-eenheden van de tractor en verwijder het papier. 
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6.5 Forfaitair betalingssysteem 

Het forfaitair betalingssysteem wordt ondersteund in Daktari door middel van een integratie met 

Beoogo. 

Enkel de registratie van de start en stop van het forfait gebeurt binnen Daktari, de verdere opvolging 

ervan gebeurt binnen Beoogo. 

6.5.1 Instellingen 

6.5.1.1 Activatie van het forfaitair systeem 

Navigeer via het menu „Beheer” → „Instellingen” naar de rubriek „Facturatie”. Zet het vinkje 

„Forfaitair betalingssysteem activeren voor deze praktijk” aan. 

Stel in of deze praktijk standaard gebruik wenst te maken van het forfait voor kine en verpleging. 

De Beoogo-specifieke instellingen dienen ook ingevuld te zijn. Deze zijn echter voor iedere praktijk 

verschillend met uitzondering van de volgende twee instellingen: 

URL Beoogo UI-host: https://pro.beoogo.com/ui 

URL Beoogo API-host: https://pro.beoogo.com 

6.5.1.2 Praktijkgegevens invullen in de forfait-sjablonen 

De „forfait”-brieven dienen ingevuld te worden met de praktijkgegevens. 

Maak van ieder forfait-type één brief aan in een testdossier, pas de inhoud van de brieven aan voor de 

praktijk, en sla nadien de sjablonen op. 

 

 

 

6.5.1.3 Zoekopdrachten aanmaken 

Via de functionaliteit „Geavanceerd zoeken” maakt u twee nieuwe zoekopdrachten aan: „Forfait 

inschrijvingen”  en „Forfait uitschrijvingen”.  

https://pro.beoogo.com/ui
https://pro.beoogo.com/


183 
 
 

Voor de inschrijvingen typt u 'forfait' en selecteert dan 'startdatum forfait arts' - 'tussen twee 

waarden'. 

 

 

 
U kan hier de eerste en de laatste dag van de maand invullen, waarna u de zoekfunctie kan gebruiken 

om nieuwe gebruikers in die maand op te lijsten. 

 

 

 
Voor de uitschrijvingen typt u 'forfait' en selecteert dan 'einddatum forfait arts' - 'tussen twee 

waarden'. 

6.5.2 Workflow 

6.5.2.1 Registratie start/stop forfait in Daktari 

In het administratief paneel van een patiënt bevindt zich de paragraaf „Forfaitair betalingssysteem”, 

waarin men het forfait kan starten en stoppen. Wanneer deze acties worden uitgevoerd, voegt Daktari 

ook automatisch een brief toe aan het huidige contact. 

Via de knop „Open forfait overzicht” opent u het dossier van deze patiënt binnen het Beoogo-systeem. 

Wanneer het forfait van de patiënt actief is, zal dit getoond worden in het dossieroverzicht door 

middel van de aanduiding 'forfait'. De aanduiding 'mh' betekent dat MyCareNet de status 'medisch 

huis' bevestigd heeft. 
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Opgelet: Het forfait wordt pas in de maand ná de startdatum als actief beschouwd. Wanneer het 

forfait actief is, zal Daktari standaard geen consultatie toevoegen aan het getuigschrift. 

6.5.2.2 Opladen/up-to-date brengen van patiëntengegevens naar Beoogo 

Maandelijks dienen de nieuwe patiënten opgeladen te worden naar Beoogo. Daarnaast worden 

bepaalde administratieve gegevens ook bijgewerkt. 

Navigeer via het menu „Beheer” → „Instellingen” naar de rubriek „Facturatie”, en druk op de knop 

„Synchroniseren met Beoogo”. 

Indien er fouten opgemerkt worden tijdens het opladen krijgt u hiervan een overzicht in een 

tekstbestand. U dient deze te corrigeren, en daarna de patiënten opnieuw op te laden. 

Dit tekstbestand bevat meerdere kolommen, gescheiden door puntkomma's. De eerste kolom duidt 

de fout aan, de derde kolom het INSZ, de vierde kolom de geboortedatum, de vijfde en zesde kolom 

de voor- en achternaam. 

Veelvoorkomende foutmeldingen zijn: 

'Duplicate ssin': Er bestaat reeds een ander dossier met dit INSZ in Beoogo. Mogelijks bestaan er ook 

meerdere dossiers binnen Daktari met dit INSZ.  

'ssin': Een fout nummer of incompatibel met geboortedatum. 

'HOLDER_CODE_EMPTY': De code gerechtigde ontbreekt. 

'birthDate': Geen INSZ of geen geboortedatum. 

Wrong insurance code: Verkeerd ziekenfonds. 

6.5.2.3 Nieuwe inschrijvingen en uitschrijvingen in Beoogo registreren 

Met behulp van de geavanceerde zoekopdrachten „Forfait inschrijvingen”  en „Forfait uitschrijvingen” 

kan u de geregistreerde in- en uitschrijvingen oplijsten binnen Daktari. Pas eerst de datums in de 

zoekopdracht aan naar de gewenste maand, en voer deze dan uit. Via rechterklik „Open forfait-

overzicht” op de resultaten opent u deze patiënt binnen Beoogo. 

Binnen het Beoogo-systeem past u de forfait-status aan via de knop „Huidig statuut wijzigen”. 
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6.6 Beveiliging 

6.6.1 Automatisch vergrendelen 

Daktari kan ingesteld worden om zichzelf automatisch te vergrendelen na een instelbare periode van 

inactiviteit. Deze optie vindt u bij de rubriek „Gebruikersinterface”. 

 

 

 

6.6.2 Gebruikersgroepen 

Een gebruiker kan aan een of meerdere gebruikersgroepen toegevoegd worden. De 

gebruikersgroepen bepalen de toegangsrechten van de gebruikers binnen het programma. De 

toegangsrechten worden bij de rubriek „Beveiliging” ingesteld. 

 

 

 
De beschikbare gebruikersgroepen in Daktari zijn: „Administratieve gebruiker”, „Medische gebruiker” 

en „Beheerder”. Indien u bijvoorbeeld wenst dat het administratief personeel bepaalde gegevens wel 

kan inkijken maar niet kan aanpassen, kan u deze op „Enkel lezen” zetten.  

In de zorgverlenerfiche van een gebruiker kan vervolgens ingesteld worden tot welke 

gebruikersgroepen deze gebruiker behoort. 

 

 

 
Een gebruiker kan tot meerdere gebruikersgroepen behoren. De gebruiker krijgt dan de minst 

restrictieve toegangsrechten toegekend. Indien een gebruiker dus zowel tot de administratieve als de 

medische gebruikersgroep behoort, zal de gebruiker toegang hebben tot alle functionaliteiten van 

beide groepen. 

Bovendien kan een gebruiker ook toegevoegd worden aan de „Beheerder” gebruikersgroep. Dit zorgt 

ervoor dat de gebruiker beheerdersrechten krijgt in het programma. Beheerdersrechten zijn nodig om 

gebruikers te beheren, of om het gebruik van veilige wachtwoorden te forceren. 
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6.6.3 Veilige wachtwoorden 

Onder de rubriek „Beveiliging” kan het gebruik van veilige wachtwoorden geforceerd worden. 

 

 

 
Als deze optie ingeschakeld is, zullen te zwakke wachtwoorden geweigerd worden. Dit geldt voor alle 

gebruikers binnen het systeem. Bovendien is het dan ook mogelijk om de gebruikers na een aantal 

dagen te forceren om een nieuw wachtwoord in te geven. Om deze instellingen te wijzigen, zijn 

beheerdersrechten vereist. 

6.6.4 Configuratie eHealthbox 

Standaard is de OxyBoxy-integratie ingeschakeld in Daktari. Dit kan echter uitgeschakeld worden door 

de optie „OxyBoxy-eHealthBox gebruiken voor de volledige praktijk” uit te vinken via het menu 

„Beheer” → „Instellingen”. 

 

 
 

Bovendien kan OxyBoxy ook voor een individuele arts uitgeschakeld worden via de zorgverlenersfiche 

van deze gebruiker. 

 
 

U stelt zelf in na hoeveel dagen ehealth berichten verwijderd worden. 

 
 

Daarnaast kan Daktari ook ingesteld worden om bestanden van de harde schijf in te lezen in het 

postvak: Navigeer via het menu „Beheer” → „Instellingen” naar de rubriek „Postvak”. Deze instellingen 

zijn persoonlijk en kunnen dus voor elke gebruiker anders ingesteld worden. 
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6.6.5 Audit logging 

Er wordt bijgehouden wie welke operaties voor een dossier uitvoerde. Wie welk dossier geopend 

heeft kan u nazien in het CSV bestand dat u kan afhalen van de Cloud via “Beheer” ”Auditlog 

downloaden”. Daktari stelt voor het bestand te bewaren in C:\gebruikers\uw 

naam\AppData\Local\Audit. Dat bestand kan u openen in Excel. 

 

6.7 Covid Daktari en COVID19 

6.7.1 Facturatie 

Facturatie m.b.t. Covid-19 Advies triage en Continuïteit zorg worden beide automatisch gefactureerd 

met verhoogde tegemoetkoming (RDB). Ook normaal verzekerde patiënten hebben hier recht op. 

Daktari zal het attest hiervoor ook automatisch correct genereren.  

U kan deze prestaties terugvinden via "Type contact:" en pijltje naar rechts:  

15.  
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6.7.2 Covid-19 Eform importeren 

6.7.2.1 EFORM COVID-19 BESCHIKBAAR MAKEN IN HET PATIËNTENDOSSIER 

16. Selecteer bovenaan in de menubalk "Tools" en vervolgens "eForms".  

 
 

1. Klik onder Alle eForms op de 3 pijltjes rechts naast COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden 

van een besmetting SARS-Cov-2 om het document beschikbaar te maken in het 

patiëntendossier.  

 
 

6.7.2.2 EFORM COVID-19 VERZENDEN VANUIT DAKTARI 

17. Wanneer u in het patiëntendossier op "brief" staat en pijltje naar rechts kiest en dit 

vervolgens herhaalt met "eForm" zal u de lijst met beschikbaar gemaakte eForms te zien 

krijgen. 

 
 

1. Open  "COVID-19: Labo-aanvraag (..)" door deze te selecteren en vervolgens enter in te 

toetsen of d.m.v. dubbelklik. 

 

 

2. Vul het formulier zo volledig en correct mogelijk aan en bevestig links boven door op 

"verzenden" te klikken. 

3. Open de verstuurde PDF door op de grijze balk "toon het verstuurde document" te klikken. 
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6.7.2.3 WERKWIJZE EFORM 

 

 

 
 

Elektronisch formulier 1 = COVID-19: Labo-aanvraag bij vermoeden van besmetting SARS-COV-2 

Elektronisch formulier 2 = COVID-19: Melding vermoeden van besmetting SARS-COV-2 zonder test 
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6.7.3 Arbeidsongeschiktheidsattest / Quarantaine attest 

18. U kan het Attest voor arbeidsongeschiktheid Corona downloaden via volgende link: 

19. https://download.daktari.be/covid_quarantaine_arbeidsongeschiktheidsattest.doc

tari 

20. Een briefsjabloon moet worden geïmporteerd vanuit de brief editor. Deze opent u 

door brief te selecteren en vervolgens spatiebalk in te toetsen of rechtermuisknop -> openen 

in editor. Binnen de editor klikt u op  . Hierna opent een vervolgscherm waarin u naar 

de opslaglocatie van het briefsjabloon kan navigeren. Selecteer het bestand en bevestig. U zal 

nu zien dat het bestand ingeladen wordt.  

21. LET OP: inladen betekend niet opslaan! Wanneer dit het gewenste sjabloon is dient u 

deze nog op te slaan door te klikken op . Vul vervolgens de gewenste naam in en 

bevestig d.m.v "ok". 

Vanaf nu kan u het sjabloon bij elke patiënt gebruiken. 

22.  

Tip: een briefsjabloon zal automatisch binnen de praktijk synchroniseren; wanneer u met 

meerdere gebruikers werkt of meerdere computers gebruikt hoeft u deze dus niet telkens op 

de verschillende toestellen of bij de verschillende gebruikers te implementeren. 

6.7.4 ClickDoc Videoconsultatie 

23. Vanaf Daktari versie 1.10 kan u vanuit het nieuwe Dashboard een account voor het 

teleconsultatie platform ClickDoc aanmaken of inloggen.  

24. Let er wel op dat ClickDoc bij Windows in Chrome dient geopend te worden, op Mac 

computers gebruikt u hiervoor de meegeleverde browser Safari. 

25.  

 

 

 

 

https://download.daktari.be/covid_quarantaine_arbeidsongeschiktheidsattest.doctari
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