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Inleiding 

Het onderdeel printen omvat het printen van patiëntgegevens, het printen van patiëntlijsten en het 
printen van het actuele patiëntendossier. 
Deze programma onderdelen start u via Bestand, Printen. 
 
De onderdelen Patiëntgegevens en Patiëntlijst zijn goed in de volledig scherm weergave te 
gebruiken. 
 

 
 
Als u de keuze maakt voor Patiëntgegevens of Patiëntlijst dan komt u in het scherm Printen op het 
tabblad van de optie die u gekozen hebt. 
U kunt hier wisselen tussen de tabbladen. 
 

 
  



Printen van patiëntgegevens 

U kunt in dit onderdeel de basisgegevens van één patiënt uitprinten. U selecteert deze patiënt in het 
hoofdscherm voordat u dit programma onderdeel opstart.  
U kunt voor het uitprinten kiezen of u geen behandelingen, alle behandelingen of de behandelingen 
van een bepaalde periode mee wilt printen. 
 

 
 
Wanneer u de patiëntgegevens zonder behandelingen wilt uitprinten, dient u de vinkjes voor 
Inclusief behandelingen en alle behandelingen uit te vinken. Wilt u de gegevens van de patiënt met 
behandelingen van de patiënt uitprinten, vinkt u het hokje voor Inclusief behandelingen aan. Wilt u 
alle behandelingen dan vinkt u ook alle behandelingen aan. Als u het hokje voor alle behandelingen 
niet aangevinkt heeft, moet u een behandelperiode aangeven. U vult daarvoor een begin- en 
einddatum in of kiest u deze via het kalendertje achter het datumveld. 
 
Heeft u de gewenste mogelijkheden ingesteld dan klikt u op de knop [Calculeer]. 
De gegevens komen vervolgens onder in het scherm te staan. 
 



 
 
U kunt de gegevens nu daadwerkelijk gaan printen met de knop [Print] of u kunt het als PDF bestand 
opslaan. 
U moet dan eerst een wachtwoord intypen en dan op de knop [PDF] klikken. Het wachtwoord kunt u 
zelf kiezen, maar moet wel minimaal 8 karakters lang zijn. U kiest vervolgens waar u het bestand op 
wilt gaan slaan.  
 
LET OP! De gegevens worden afgedrukt zoals u ze in beeld ziet. Wanneer u in uw scherm niet alle 
gegevens in de breedte in beeld heeft, zal dit in het afgedrukte document of het PDF bestand ook 
niet zichtbaar zijn. De lengte van het document maakt niet uit, dit wordt wel overgenomen met 
het afdrukken. 



Printen van patiënten lijsten 

In dit onderdeel kunt u lijsten met patiënten uitprinten. Bijvoorbeeld een lijst met alle actieve 
patiënten. Of een lijst van alle patiënten van een huisarts, zoals in het voorbeeld hieronder. 
U maakt uw selectie en klikt vervolgens op de knop [Calculeer]. 
 
De gevonden patiënten komen in het scherm te staan. De velden die er komen te staan zijn de naam 
van de patiënt, alle telefoonnummers, emailadres en naam, telefoonnummer en emailadres van de 
contactpersoon. 
 

 

 
 
U kunt de lijst nu daadwerkelijk gaan printen met de knop [Print] of u kunt het als PDF bestand 
opslaan. U moet dan eerst een wachtwoord intypen en dan op de knop [PDF] klikken. Het 
wachtwoord kunt u zelf kiezen, maar moet wel minimaal 8 karakters lang zijn. U kiest vervolgens 
waar u het bestand op wilt gaan slaan.  
 
LET OP! De gegevens worden afgedrukt zoals u ze in beeld ziet. Wanneer u in uw scherm niet alle 
gegevens in de breedte in beeld heeft, zal dit in het afgedrukte document of het PDF bestand ook 
niet zichtbaar zijn. De lengte van het document maakt niet uit, dit wordt wel overgenomen met 
het afdrukken. 
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