Instructie voor de registratie via Exquise
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie
Inleiding
Met behulp van een specifiek door de firma Vertimart Consultants BV vervaardigde procedure in uw
geautomatiseerde praktijkadministratie kunt u ons gegevens verstrekken over de tandheelkundige verrichtingen die u in een bepaalde periode heeft uitgevoerd bij een deel van uw patiënten. Wij vragen u
nu om zulke gegevens over 2018 aan te leveren via internet.

Om succesvol aan dit KNMT-onderzoek deel te nemen is het belangrijk dat uw
praktijknetwerk verbonden is met het internet en dat u een recente update van
Exquise geïnstalleerd heeft.
De geautomatiseerde registratie van uitgevoerde verrichtingen
1

Start uw Exquise-programma op.
Als binnen het programma meer administraties zijn aangemaakt, bijvoorbeeld een aparte
administratie voor u en een aparte administratie voor de collega(e) met wie u in de praktijk
samenwerkt, gelieve het programma (zo mogelijk) voor uw eigen administratie op te starten.

2

Sluit in Exquise de patiëntenkaart af (Klik op het kruisje links boven het veld “Zoek patiënt”. Zie
onderstaande afbeelding.). U houdt nu een donkergrijs leeg scherm over.

3

In de menubalk staat onder het kopje “NMT Peilstation” de optie “Verzend
steekproef gegevens”. Dit leidt tot het volgende scherm:

U hoeft in dit scherm niets in te vullen en alleen maar op de knop “Verzend” te drukken.
Wanneer u op “Verzend” heeft geklikt zal na enige tijd een soortgelijk scherm staan:

Aansluitend gevolgd door het volgende scherm:

Hiermee heeft u de voor het onderzoek Tandheelkundige Consumptie benodigde gegevens over 2018
verstrekt. In het vervolg hopen wij opnieuw een beroep op u te mogen doen, dan ter registratie van de
verrichtingen die u dit jaar bij patiënten heeft uitgevoerd c.q. nog zult uitvoeren. In het geval er zich
problemen voordoen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Raymond OvermarsMarx van het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP) in Nijmegen. Ook als u anderszins vragen
heeft, kunt u zich met hem in contact stellen.
CAP
p/a KBA Nijmegen
Prof. Molkenboerstraat 9
6524 RN Nijmegen
telefoon
e-mail

024 2042503
KNMTonderzoek@kbanijmegen.nl

