
   
Werkinstructie registreren, afhandelen en analyseren meldingen  

Inhoud 

1) Hoe kan je een melding registreren in eQuse 

A) Via de startpagina in eQuse 

B) Via de module meldingen 

C) Registreren via externe koppeling op het bureaublad van je computer 

 

2) Invullen meldformulier 

A) Invullen meldformulier via de startpagina of via module meldingen in eQuse 

B) Invullen meldformulier via externe koppeling op het bureaublad van je computer 

 

3) Hoe kan je een meldformulier afhandelen in eQuse 

A) Meldformulier afhandelen via berichten en notificaties 

B) Meldformulier afhandelen via module meldingen 

 

4) Analyseren meldingen in eQuse 

A) Via module meldingen 

 

Hoe kan je een melding registreren in eQuse? 

Het registreren van een melding kan zowel met de inlogcode kwaliteit@skp-.... als 
medewerker@skp-.....  
 
Het meldformulier kan je benaderen op 3 manieren. 
 

A. Via de startpagina in eQuse 

Hier kom je na in te loggen direct op terecht. Onder het kopje persoonlijke startpagina kan je direct 
kiezen voor de juiste melding. 
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B. Via de Module meldingen 

Klik op de Qknop>module meldingen 

 

 

 
 
- Klik op registreer en toevoegen 

 

 
 

- Kies het juiste meldingsformulier 
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Invullen meldformulier via inlog in eQuse (optie A en B) 
- Stel je wilt een (bijna)incident melden want er stond geen afspraak in de agenda voor de patiënt. 

Klik op registratie (bijna) incident. 
 

  
 

- Vul het veld, ingevuld door in. Noteer je naam, initialen of evt. afkorting praktijk erbij indien je 

met meerdere praktijken bent. Maak een eenduidige afspraak want dan kan je evt. filteren op 

naam en/of praktijk 
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- Vul het veld datum incident in, dit kan door het in te typen of kalender te klikken 

- Wie de melding heeft gedaan, ben je het zelf dan kan je je naam of paraaf invullen bij 

medewerker van de praktijk 

- Vul patiëntnummer in (is er geen patiënt bij betrokken vul je NVT in) 

- Beschrijf waar het om gaat 

- Noteer welke actie je hebt genomen (niet verplicht) 

- Alle velden met * zijn verplicht, dit geldt voor alle registratie formulieren. 

- Klik op concept opslaan als je nog niet alles juist heb ingevuld. 

- Zodra je hebt gekozen voor opslaan en verzenden kan je de registratie niet meer wijzigen. 

C. Registeren via externe koppeling op het bureaublad van je computer 

Dit kan alleen voor de formulieren (bijna) incident, kleine verbetermogelijkheden en (mogelijke) 

datalek / incident informatiebeveiliging  een externe koppeling te maken, zie werkinstructie 

snelkoppeling bureaublad meldingen registreren (bijna) incident, kleine verbetermogelijkheden en 

datalekken zonder in te loggen (Map bestanden> Werkinstructies eQuse en Join.me) 

 

Invullen meldformulier via externe koppeling op het bureaublad van je 

computer 
- Klik op de snelkoppeling op je werkblad, vul het formulier in en klik op verzenden, op dit moment 

kan je het meldformulier niet meer aanpassen. 

Nb. Bij een eerste keer invullen van een meldformulier via de externe koppeling kan het soms 

voorkomen dat er beveiligingsvragen moeten worden ingevuld. Dit is eenmalig.  

 

 

  

https://secure.equse.nl/index.php?c-Module=Filemanagement&c-Sub=Maintenance&c-Action=list&folder=80558
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Afhandelen meldformulier in eQuse 

A. Meldformulier afhandelen via berichten en notificaties 

 

- Melding dat er een registratie of meerdere is/zijn ingevoerd is zichtbaar bij berichten en 

notificaties en klik deze aan 

 

 
 

- Klik dan de betreffende registratie aan (bij de kolom kenmerk kan je evt. selecteren op naam, 

initialen of naam praktijk) 

 

  
 

- Klik op verzenden daarna kan de beoordeling worden uitgevoerd (deze stap is alleen bij 

registraties die via de snelkoppeling op het bureaublad zijn ingevoerd) 

 
 

- Klik dan op het tabblad beoordeel > klik vakje aan van de registratie die je wilt beoordelen > knop 

beoordeel 
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- Vul beoordeling in en klik op opslaan. De registratie kan je bekijken door op bekijk registratie te 

klikken 
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- Klik op afhandelen  
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B. Meldformulier afhandelen via module meldingen 

 

- Ga naar module meldingen 

 

 
 

- Klik tabblad registreer aan 

 
 

- Klik dan de betreffende registratie aan (deze stap is alleen bij registraties die via de snelkoppeling 

op het bureaublad zijn ingevoerd of registraties die als concept zijn opgeslagen) 

 

 
 

- Klik op verzenden daarna kan de beoordeling worden uitgevoerd (deze stap is alleen bij 

registraties die via de snelkoppeling op het bureaublad zijn ingevoerd of registraties die als 

concept zijn opgeslagen) 
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- Klik dan op het tabblad beoordeel > klik vakje aan van de registratie die je wilt beoordelen > knop 

beoordeel 

 

- Vul beoordeling in en klik op opslaan. De registratie kan je bekijken door op bekijk registratie te 

klikken 
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- Klik op afhandelen 
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Analyseren meldingen in eQuse 

A. Via de module meldingen 

 
- Qknop>meldingen>analyse 

 

  
- Kies welke meldingen je wilt analyseren (tekstveld meldingen registratieflow) 
- Kies je bij weergave op grafiek per veld dan krijg je een visuele analyse (dit geldt alleen voor de 

registraties waar meldingen zijn gekoppeld aan categorieën zoals bij registratie (bijna)incident) 
- Bij het kopje filteren kan je bij periode kiezen voor alle registraties of bij selectie over welke 

periode 
- Klik daarna op filteren (links boven) 
- Indien je de losse registraties wilt zien in een Excell bestand klik dan na bovenstaande stappen op 

registraties exporteren  

 
Onder kolom N zie je de omschrijving wat er is gebeurd en in kolom O welke acties zijn 

ondernomen. 

 


