Kwaliteitsrapportage ingelezen gegevens 14-11-2016
Zorgaanbieder: 10101020 - SVRDemo

VOORLOPIGE VERWERKING VAN ONTVANGEN GEGEVENS
SVR heeft gegevens ontvangen en verwerkt van uw ROM- en EPD-leverancier. Met deze rapportage willen wij u informeren over de gegevens zoals bij SVR
aangeleverd. Deze zullen later deze maand worden gebruikt om de SBG-aanlevering te gaan doen.
Dit rapport bevat een tweetal onderdelen:
1. Volledigheids- en kwaliteitsrapportage
Deze rapportage geeft u inzicht in de volledigheid en kwaliteit van de aangeleverde gegevens, uitgesplitst in meldingen over behandeltrajecten
en metingen. In deze rapportage worden enkel behandeltrajecten of metingen getoond die niet aan de vereisten voldoen.
Behandeltrajecten en metingen die hier wel aan voldoen worden in deze rapportage niet getoond. De rapportage bestaat uit drie onderdelen:
1.1 Ontbrekende of onjuiste gegevens die u zelf kunt aanpassen of oplossen
1.2 Ontbrekende of onjuiste gegevens die uw ROM- of EPD-leverancier moet aanpassen of oplossen
1.3 Ontbrekende of onjuiste gegevens die u of uw leverancier niet (meer) kan aanpassen of oplossen
2. Ingelezen gegevens
Deze rapportage toont de totalen van de door uw leveranciers bij ons aangeleverde gegevens.
Naast deze rapportage krijgt u ook een andere rapportage op het moment dat SVR uw gegevens heeft aangeleverd bij SBG.
Heeft u het idee dat zaken ontbreken of onjuist zijn, neem dan contact op via "www.vrijgevestigde.nl/contact".

Laatst ingelezen EPD-data

14-11-2016 18:40:07

Laatst ingelezen ROM-data

14-11-2016 16:20:07

Deze maand ingelezen:

14-11-2016 15:50:07

Goed verlopen

14-11-2016 16:10:06

Goed verlopen

14-11-2016 16:20:07

Goed verlopen

14-11-2016 17:20:11

Goed verlopen

14-11-2016 18:40:07

Goed verlopen

Disclaimer:
Hoewel SVR de inhoud van de rapportage met grote zorg samenstelt, kan het voorkomen dat u onvolledige of onjuiste informatie aantreft. Hieraan kunnen
geen rechten worden ontleend. SVR kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade, die is opgelopen door de aangeboden informatie. Mocht u
eventuele onjuistheden tegenkomen, dan stellen wij het op prijs als u deze door wilt geven via "www.vrijgevestigde.nl/contact".
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1.1 Kwaliteitsrapportage - Bevindingen waarmee u aan de slag kan
Zorgaanbieder: 10101020 - SVRDemo - Periode: 01-08-2016 tot 31-10-2016
Dit overzicht toont de meldingen over ontbrekende of onjuiste gegevens die u zelf kunt aanpassen of oplossen (in uw ROM- of EPD-systeem), uitgesplitst in Behandeltrajecten (1.1.1) en Metingen (1.1.2).
Per behandeltraject of meting worden de meldingen aan u getoond. Het overzicht toont alleen informatie over de behandeltrajecten of metingen, die SVR in uw SBG-aanlevering van deze maand op zal nemen.
Wijzigingen aan deze gegevens kunt u aanbrengen binnen uw ROM- of EPD- systeem.

1.1.1 Behandeltrajecten
Clientnummer SVRDEMO3 geboortejaar: 1940, geslacht: Man
Trajectcode

Startdatum
traject

Einddatum
traject

Betreft

Foutmelding

Waarde

SVRDEMOD3

02-02-2016

02-10-2016

Patient

Leefsituatie heeft een waarde 27 die niet in de lijst van toegestane waarden
voorkomt

27

Opleidingsniveau heeft een waarde 12 die niet in de lijst van toegestane
waarden voorkomt

12

Waarde

Clientnummer SVRDEMO4 geboortejaar: 1940, geslacht: Onbekend
Trajectcode

Startdatum
traject

Einddatum
traject

Betreft

Foutmelding

SVRDEMOD4

02-03-2016

02-10-2016

Patient

Geslacht is niet gevuld
Opleidingsniveau is niet gevuld

Legenda
Deze gegevens kunnen door SVR niet worden verwerkt, en zullen ook niet
naar SBG worden verstuurd
Deze gegevens kunnen wel door SVR worden verwerkt, maar worden door
SBG niet geaccepteerd
Deze gegevens kunnen wel door SVR worden verwerkt, maar zullen door
SBG niet worden goedgekeurd
Deze gegevens kunnen wel door SVR worden verwerkt, maar hebben invloed
op de respons bij SBG

InfinitCare ©

14-11-2016

Pagina 2

2. Totalen ingelezen gegevens
Zorgaanbieder: 10101020 - SVRDemo
Hieronder ziet u een overzicht van alle data die opgenomen zijn in de database van SVR.
Mochten deze gegevens naar uw inzicht onjuist of onvolledig zijn, neem dan contact op via "www.vrijgevestigde.nl/contact".

Onderdeel

Aantal

EPD Patienten

Totaal

4

Zorgtrajecten:
Een zorgtraject bestaat uit een initieel DBC-traject of een
initieel DBC-traject gevolgd door één of meerdere vervolg
DBC-trajecten. Bij generalistische basis GGZ-trajecten is
er geen sprake van zorgtrajecten

Totaal

4

Behandeltrajecten:
Een DBC-traject of generalistische basis GGZ-traject

Aantal per zorgdomein

02 - Volwassenen cure

4

Aantal per trajecttype

DBC - DBC

4

Totaal (inclusief openstaand)

4

Totaal afgesloten
Aantal afgesloten per maand

4
08-2016

1

09-2016

1

10-2016

2

Aantal afgesloten per zorgdomein

02 - Volwassenen cure

4

Aantal afgesloten per trajecttype

DBC - DBC

4

Aantal geopend per maand (inclusief openstaand)
02-2016
03-2016

3
1

Nevendiagnoses

Totaal

4

Activiteiten:
Patiëntgerichte activiteiten die u registreert binnen een
behandeltraject

Totaal

8

ROM Patienten

Totaal

4

Metingen

Totaal

7

Aantal per meetinstrument

SQ48

Aantal per status
Meting items
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7
7

Totaal

259
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