
 

 

Geachte huisarts en praktijkondersteuner, 

  

Graag willen wij u, evenals vorig jaar, medewerking vragen voor het aanleveren 
van de Kengetallen in het KIS. De kengetallen zijn nodig voor een correct overzicht 
van uw praktijk indicatoren en voor de landelijk benchmark chronische zorg. 

Het betreft per Zorgprogramma vier of vijf getallen die moeten worden ingevoerd 
in het KIS. Het gaat alléén om de kengetallen voor de Zorgprogramma's welke u 
met Hadoks heeft gecontracteerd. Deze kengetallen extraheert u uit het HIS en 
legt u vervolgens vast in het KIS.  

Voor de kengetallen per zorgprogramma: zie deze link. 

 

De benodigde kengetallen haalt u uit het HIS hetzij door het aanmaken van een 
rapport met de NHG kwaliteitsindicatoren, hetzij door een aantal 
zoekopdrachten te maken in het HIS. 

Mocht u nog niet toe gekomen zijn aan het invullen van deze kengetallen in het 
KIS, dan vragen we u vriendelijk aan te geven of u dat zelf gaat doen. Zo niet, dan 
bieden we u graag de ondersteuning aan van MediPC (uit Den Haag), om deze 
extracties uit het HIS te doen en de gegevens in het KIS te noteren. 

  

Wilt u zo vriendelijk zijn om zo spoedig mogelijk of uiterlijk vóór 29 januari 
a.s. een mail te sturen aan chronischezorg@hadoks.nl  en het volgende in te 
vullen: 

O 1. Ik haal de kengetallen zelf uit het HIS en noteer ze in het KIS * 

O 2. Ik maak graag gebruik van de (kosteloze) ondersteuning door MediPC * 

* Kruis aan wat van toepassing is 

Naam: ............................................................................................................ 

Praktijk: ......................................................................................................... 

Contactpersoon: ............................................................................................. 

  

Kiest u voor optie 2, dan wordt u gebeld door een medewerker van MediPC, 
waarbij er op afstand of op locatie wordt ingelogd en de kengetallen uit het HIS in 
het KIS worden geplaatst. 

De instructie op welke wijze u zelf de kengetallen kunt invoeren in het KIS treft u 
via deze link en in de handleiding van het KIS zelf.  

 

Let op: Als u zelf de kengetallen invult kiest u dan voor de ingevulde datum van 
31-12-2020. 

https://www.hadoks.nl/app/uploads/2021/01/Bijlage-Kengetallen-KIS-MediPC-dec-2020.pdf
mailto:chronischezorg@hadoks.nl
https://www.hadoks.nl/app/uploads/2021/01/werkinstructie__invoeren_kengetallen.pdf

