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Vanuit de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is een nieuwe complicatielijst voor
orthopedie uitgeleverd. Deze codelijst is beschikbaar gesteld in HiX onder de naam 'ORT
Complicaties' (CS00000305). Aan deze nieuwe complicatielijst hangt ook een LROI-
complicatieaanlevering. Hierin is het mogelijk om de complicaties die gekoppeld zijn aan een LROI-
operatie op te halen en hier een XML-bestand van te genereren. In deze korte handleiding wordt de
werkwijze van de LROI-complicatieregistratieaanlevering uiteengezet.

Werkwijze
De LROI-complicatieregistratieaanlevering is geïntegreerd in het orthopedisch dossier. Dit betekent
dat het voor de eindgebruiker mogelijk is om een complicatie uit de complicatielijst 'ORT
Complicaties' (CS00000305) te registreren en te koppelen aan een LROI-operatie. Een LROI-operatie
is een operatie waarbij een hoofdverrichting aanwezig is met een LROI-tag. Zie de handleiding
'LROI-aanlevering Orthopedie' voor meer informatie.

Als er een complicatieregistratie aanwezig is voor een operatie, dan kunnen deze gegevens worden
opgehaald via de module CS-Aanlevering. De aanlevering maakt gebruik van een template en
functies om de gegevens uit HiX op te halen. De aanlevering voor de LROI-complicatieregistratie
wordt uitgevoerd via de functionaliteit (Menu > Aanlevering >) Aanlevering uitvoeren. Hier dient
de aanlevering 'LROI_Complicaties_vX' te worden gekozen, waarbij 'X' de versie is van de
aanlevering. Klik na het kiezen van de aanlevering op de knop [Gegevens ophalen] onder in het
venster, of op de link 'Aan te leveren gegevens ophalen…'. Het venster Invoeren parameters opent,
waar kan worden aangegeven over welke periode de operaties moeten worden opgehaald.

ChipSoft B.V. | Bezoek Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam | Telefoon +31 20 4939 000 | E-mail communicatie@chipsoft.nl

Post Postbus 37039, 1030 AA Amsterdam |Website www.chipsoft.nl | KvK Amsterdam 33.205.099 | IBAN NL35 ABNA 0489 5830 83



Om een vragenlijstbeantwoording op het overzicht met uit te voeren aanleveringen te krijgen, dient
aan de volgende criteria te zijn voldaan:
l Er is een complicatieregistratie uit de codelijst 'ORT Complicaties' (CS00000305).
l De datum van de operatie valt binnen de termijn die is meegegeven als parameter.
l Er is sprake van een LROI-operatie: een operatie met een hoofdverrichting die een LROI-tag

bevat.

Als aan deze criteria is voldaan komt de complicatieregistratie in het overzicht te staan en kan met
de knop [Uitvoeren] een XML-bestand worden gegenereerd. Dit bestand wordt weggeschreven op
een beveiligde schijf op de computer of het netwerk. Deze locatie kan worden aangepast via de
dataset 'LROI_complicatie_opslag'. Het XML-bestand dient te worden geüpload op de LROI
databroker.
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