Algemene Update Novadent Najaar 2018
Beste Novadent gebruiker,
Hierbij ontvangt u het begeleidend schrijven bij de algemene update Novadent najaar 2018. U kunt de
update downloaden vanuit het Novadent programma. Zie ‘verwerking algemene update’ voor
instructies. Wij adviseren u dringend deze brief volledig door te lezen vóór verwerking van de update.
NB. Deze algemene update bevat voorbereidende aanpassingen voor de Tarieven update 2019.
Verwerkt u deze update voordat u eind december de Tarieven update voor 2019 verwerkt!
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Wijzigingen in Novadent
Behandelingen:


U kunt nu ook de journaalregels op de patiëntenkaart afdrukken. Wanneer u deze optie aanvinkt,
worden alle journaalregels die op dit moment ook in uw scherm zichtbaar zijn op de print/ pdf via
e-mail van de patiëntenkaart weergegeven. Hiermee kunt u bijvoorbeeld ook journaalregels voor
verzonden of ontvangen correspondentie op de doorgestuurde patiëntenkaart vermelden.
Welke journaalregels u op het scherm (en dus ook op de print) in de behandelkaart wilt tonen,
bepaalt u via de Instellingen in de Behandelkaart - tabblad Weergave journaalregels.



Bij het afdrukken/ mailen van de patiëntenkaart kunt u ervoor kiezen alleen de behandelregels
van een specifieke behandelaar op de kaart te vermelden.
De functionaliteit van het afbehandeld/
niet afbehandeld knopje boven in de
behandelkaart is weer in oude staat
hersteld. Dit met behoud van de nieuwe
functionaliteit dat u ook per behandelregel
de afbehandel-status kunt wijzigen.
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Onder Instellingen - Algemene instellingen is de optie
'waarschuwing indien email/ 06 privé onbekend' toegevoegd.
Deze optie zorgt er voor de er een pop-up verschijnt wanneer er in
de patiëntgegevens geen 06 nummer en/ of emailadres is
opgenomen.
Wanneer u aan de patiëntgegevens bovenin de
kaart en agenda het emailadres veld heeft
toegevoegd wordt nu de tekst “E-mailadres
ONBEKEND!” getoond als er geen emailadres
bekend is bij de patiënt. Voorheen toonde het
programma dan niets.
Het maakt hierbij niet uit in welke telefoonnummer-veld en met
welke notatie het 06 nummer is ingevoerd.
Aan het behandelplan venster zijn iconen toegevoegd voor
invoegen datum + medewerker/ gebruiker en standaard
omschrijvingen.
In de patiëntgegevens kunt u nu vastleggen of de patiënt toestemming heeft gegeven voor de
verwerking van zijn/ haar gegevens in een digitaal patiëntdossier.
Deze toestemming heeft u verkregen door ondertekening van een
apart (eigen) formulier waarin deze toestemming is gedefinieerd. Dit formulier kunt u bij de
patiënt inscannen om ook vast te leggen hoe de patiënt geinformeerd is.
NB. Moet de patiënt toestemming verlenen om zijn gegevens op te slaan in het digitale patiëntendossier?
Nee, u heeft hier geen aparte toestemming voor nodig. Dit valt onder de behandelovereenkomst met uw patiënt.
Deze toestemming is wel nodig voor digitale verwerking van patiëntgegevens in een EPD waarbij op de achtergrond
automatische bevraging en uitwisseling door andere zorgverleners plaats vindt. Bij deze verwerking hebben andere
zorgverleners zonder uw tussenkomst inzage in het patiëntendossier. Zoals ziekenhuizen of huisartsen die in een
geautomatiseerd systeem dossiers delen met de apotheek. Hiervoor is wel expliciete toestemming van de patiënt
nodig.
Voor de verwerking van patiëntgegevens binnen uw praktijk of het actief doorsturen van gegevens voor verwijzing
voor behandeling naar een collega zorgverlener is deze toestemming niet nodig.
Omdat veel praktijken deze toestemming met het oog op de toekomst echter toch al willen vastleggen, hebben wij
besloten evengoed alvast in de patiëntgegevens een indicator hiervoor toe te voegen. Deze indicator heeft op dit
moment nog geen aanvullende functionaliteit.



In de instellingen van de behandelkaart, tabblad Algemeen is de mogelijkheid toegevoegd om
een waarschuwing te krijgen wanneer de toestemming in het kader van de AVG nog niet is
vastgelegd in de patiëntgegevens.

Agenda:




Snelheid van de wachtkamer module verbeterd.
Correctie i.v.m. weergave werktijdkleuren in de wachtkamer module.
Kolombreedte van afspraakherinneringen-scherm aangepast zodat het volledige 06 nummer en
emailadres altijd zichtbaar zijn.
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Wanneer u in de dagagenda meerdere dagen naast elkaar heeft om een weekoverzicht te
tonen, wordt nu per dag de datum boven de kolom vermeld.



In de tooltip bij verwijderde afspraken wordt nu ook getoond wanneer en door welke gebruiker
de afspraak is verwijderd.
Aan het afsprakenoverzicht is een icoon toegevoegd om te wisselen
tussen het tonen van verwijderde afspraken.
Via tabblad Algemeen kunt u instellen dat u een pop-up wilt krijgen
wanneer er nog afspraken van de geselecteerde patiënt op
het clipboard of oproeplijst staan.
Het tabblad Afspraakherinneringen in de Instellingen in de
agenda is aangepast omdat in sommige gevallen de
volgorde van verzendwijze (email of sms) niet juist werd
bepaald.








Met behulp van toetsen combinatie CTRL +
Backspace of het icoon rechtsboven de
dagagenda kunt u de persoonsgegevens van
patiënten in de dagagenda verbergen.
Voor alsnog werkt deze functie alleen in de dagagenda. Dit wordt later nog verder uitgebreid naar agenda-bar
en de afdruk van het agenda dag-overzicht.

Overzichten:


U kunt nu een selectie van patiënten direct vanuit Overzichten op het agenda clipboard plaatsen
om hier afspraken voor in te plannen.



Vanuit de Controlelijst anamneses onder menu Patiënten, kunt u nu ook de samengestelde lijst
van patiënten aanschrijven/ mailen.
Bij ‘Verrichtingen zoeken’ kunt u nu ook zoeken op verrichtingen met status “opmerking op kaart”.
Bij ‘Verrichtingen zoeken’ wordt nu ook de geboortedatum van de patiënt in het overzicht
vermeld.
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Via de Wachtkamer presentielijst onder Overzichten menu Patiënten kunt u een overzicht
opvragen van onder andere de patiënten die niet zijn verschenen voor hun afspraak. U kunt deze
patiënten vervolgens eenvoudig in één keer aanschrijven of een nieuwe afspraak voor deze
patiënten op het clipboard plaatsen.

Correspondentie:





In de correspondentie is een invul-veld toegevoegd voor naam en plaats van de verwijzer
(verwijzend tandarts) van de geselecteerde patiënt.
U kunt nu ook bij nota’s en begrotingen via de mail eigen tekst invoegen.

Het veld <AanAfspraken> voor alle toekomstige afspraken van een patiënt wordt nu ook gevuld
bij het printen van een brief vanuit de Correspondentie.

Boekhouding:




Deurwaarderdossiers kunnen als pdf aangemaakt worden en naar wens direct gemaild. In
verband met privacywetgeving gebeurt dit standaard excl. kopienota’s (waarop patiënt-/ en
behandelgegevens staan).
Wanneer meerdere declaranten één financiële administratie deelden, konden bij de 2e en
volgende declarant geen kopie nota's meer opgevraagd worden. De facturen werden alleen bij de
eerste declarant herkend. Dit zorgde voor een foutmelding bij het opvragen van kopiefacturen.
Dit is gecorrigeerd.
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Complan Back-up:





Het backup icoon op het bureaublad wordt nu ook vervangen door het nieuwe backup
programma.
Diverse issues bij het terugzetten van (SQL) back-ups opgelost.
Onder Opties – Instellingen kunt u instellen dat de NovaX backup automatisch moet starten na de
Novadent backup, zodat u niet twee keer de backup hoeft te starten.
Correctie in de instelling om oude back-ups te verwijderen indien back-up medium vol dreigt te
raken of maximaal aantal wenselijke back-ups is bereikt. Alleen de oudste back-up wordt in dit
geval verwijderd.

Overige:





In de BPR-score werden kronen die via de initiële status waren in gevoerd onterecht als verwijderd
element gezien.
Bij het aanmaken van nieuwe gebruikersnamen/ inlognamen, kunt u nu de instellingen van een
bestaande gebruiker overnemen.

Het beheer van röntgen- en overige koppelingen is
verplaatst van de Toolbox naar hoofdmenu – Instellingen
tabblad Koppelingen. Voor het activeren van een koppeling
op de eerste werkplek heeft u nog steeds een sleutelcode
van onze helpdesk nodig. Op de overige computers kunt u
zonder code de koppeling installeren via dit onderdeel. Ook
vindt u hier een overzicht van de koppelingen die
momenteel binnen uw pakket geactiveerd zijn.

Patiëntdossiers ouder dan 15 jaar wissen
Sinds de invoering van de nieuwe wet AVG krijgen wij veel vragen van praktijk over het verwijderen
van patiëntgegevens waarmee geen behandelrelatie meer is of op expliciet verzoek van de patiënt.
De wet zegt hierover het volgende:
In Artikel 17 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is het zogeheten recht op
vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat organisaties in een aantal gevallen persoonsgegevens
moeten wissen als een betrokkene (diegene van wie de organisatie gegevens verwerkt) erom vraagt.
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Het recht om vergeten te worden geldt echter in principe niet voor medische dossiers. De Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) biedt namelijk ruimte aan nationale wetgeving. Onder meer
om uitzonderingen op het recht op vergetelheid te regelen. Patiënten mogen u wel vragen om
gegevens uit hun medisch dossier te verwijderen.
De bewaartermijn voor medische gegevens is minimaal 15 jaar. Volgens de wet op de geneeskundige
behandelingsovereenkomst (WGBO) bedraagt de wettelijke bewaartermijn 15 jaar ‘of zoveel langer
als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit’.
Een aanvullende aantekening hierbij is dat bij jeugdigen de bewaartermijn van 15 jaar pas in gaat vanaf
hun 18e levensjaar.
U bent dus niet verplicht alle patiëntgegevens na 15 jaar te verwijderen. In het kader van de AVG is
echter wel te begrijpen dat vanuit sommige organisaties het advies wordt gegeven medische gegevens
niet langer te bewaren dan strikt noodzakelijk en dus 15 jaar na afloop van de behandelrelatie te
verwijderen.
Wij hebben de Novadent Toolbox uitgebreid met een mogelijkheid om patiënten die voldoen aan
eerdergenoemde criteria uit uw patiëntenbestand te filteren en naar keuze te verwijderen.
Via dezelfde tool kunt u ook een enkele patiënt verwijderen indien deze hier om heeft verzocht.
Wilt u alleen bepaalde gegevens uit een kaart wissen, dan dient dit handmatig te gebeuren.
Maak vóór u patiëntgegevens verwijdert áltijd een back-up. Eenmaal verwijderd zijn
patiëntgegevens niet meer terug te halen.
Wilt u gebruik maken van deze verwijder tool, neemt dan contact op met de helpdesk of raadpleeg de
instructies op https://www.complan.nl/veel-gestelde-vragen

Ondersteuning Windows versies
Novadent wordt niet meer ondersteund onder Windows Vista.
Servers/ hoofdcomputers met Windows 7 of lager óf een 32bits Windows versie zullen in de loop van
2019 niet meer ondersteund worden (werkstations nog wel).
Deze algemene update kan nog wel op Windows 7/ 32bits computers verwerkt worden.
Daarnaast raden wij u aan om alle Windows service packs op uw Windows 8 en 10 systemen te
verwerken, zodat u dus gebruik maakt van versie 8.1 en 10 versie 1709 (fall creators update).
Dit om latere conflicten met aanvullende Microsoft-onderdelen (.Net) te voorkomen.

Algemene Update verwerken
Maak van tevoren een back-up van uw huidige gegevens!
De update verwerkt u als volgt:
 Sluit Novadent op alle computers in uw netwerk behalve één.
 U heeft géén Update CD!
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Downloaden:



Ga in het hoofdmenu van Novadent naar het vraagteken en kies
voor Controleer op Updates.
U download de Novadent setup met de knop [Start download].

Verwerken van de update na downloaden:





Na het downloaden vindt u de update terug in de map Mijn documenten\Novadent. Sluit nu
Novadent af en ga naar Mijn documenten en vervolgens de map Novadent.
Dubbelklik op de gedownloade NovadentSetup_ versienummer_jjmmdd.exe.
U volgt verder de instructies in het scherm.
Tijdens verwerking op de eerste computer in het netwerk zal er een melding verschijnen dat er
bestanden geconverteerd moeten worden. In de meeste gevallen zal dit heel snel afgerond zijn.
Mocht het scherm tijdelijk stilstaan op het pakket selectie-scherm, wacht u dan rustig af tot de
update verder gaat.

In een netwerksituatie dient u de algemene update op alle computers te verwerken!

Verwerking update op overige werkplekken:
Ná verwerking van de update op één computer in het netwerk is de update op
de andere systemen in het netwerk te verwerken via menu Start, Alle
programma’s/ Alle Apps, Novadent, Novadent Update.
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