
Instructie Kompas – Rapportage en instellingen browser 

 

Instellingen browser 
Kompas werkt optimaal in de browsers Chrome of Firefox. Ervaart u problemen in Kompas, verwijder 

dan eerst cookies. Hoe dit werkt, is afhankelijk van de browser die u gebruikt. 

 

 Gebruikt u Chrome, klik dan hier 

 Gebruikt u Firefox, klik dan hier 

 Gebruikt u Edge, klik dan hier 

 

LET OP: Sluit vervolgens alle browsers die u open en hebt staan. Open daarna een nieuwe browser.  

 
Instructie Kompas - Rapportage 
 

Stap 1: ga naar Kompas 

U komt in Kompas vanuit elke patient in uw HIS. Ga naar het menu  , open Zorgportaal en kies via 

het menu  voor Kompas. Klik vervolgens op de tegel Rapportage.   

 

 
 

Stap 2: arts toevoegen 

U ziet hier voor welke aanvrager u een rapportage kunt inzien. Als er meerdere artsen per praktijk 

zijn, klik dan op Toevoegen om de arts te selecteren waarvan u de rapportage wilt inzien.  

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
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Stap 3: zoek arts 

Zoek de arts waarvan u de rapportages wilt inzien. U kunt op alle velden zoeken. Uiteraard ziet u 

alleen de artsen waarvoor u geautoriseerd bent.  

 

 
 

Stap 4: arts toevoegen 

Voeg de arts van wie u de rapportages wilt bekijken toe. U kunt meerdere artsen toevoegen.    

 

 
 

Stap 5: kies rapportage 

Kies de rapportage die u wilt bekijken. De opties zijn:  

 

 Overzicht bewakingen met gewijzigde protocollen: hier ziet voor welke patiënten u een 

protocol gewijzigd heeft.  

Naam arts 
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 Opkomstpercentage opgeroepen patiënten: hier ziet u alle oproepen inclusief of de 

patiënt wel of niet bij Star-shl is geweest voor het onderzoek.  

 Overzicht met ingeplande patiënten: hier ziet u welke patiënten er de komende drie 

weken een oproep gaan ontvangen.  

 Aantal patiënten in oproepdienst: hier ziet u hoeveel patiënten er in de oproepdienst 

zitten, niet welke patiënten dit zijn.  

 Overzicht met opgeroepen patiënten: u ziet hier welke patiënten een oproep hebben 

ontvangen. U kunt terugzoeken tot 2016.  

 

 

 
 

 

Stap 6: kies begin- en einddatum 

Voer de begin- en einddatum van de periode waarvan u de gekozen rapportage wilt zien in.  

 

 
 

Stap 7: oproepdienst kiezen 

Vink de oproepdienst aan waarvan u een rapportage wilt zien. U kunt meerdere diensten aanvinken. 

Klik daarna op View Report.  
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Stap 8 

Kies in welk bestandstype u de rapportage wilt inzien. U kunt vervolgens de rapportage opslaan en 

openen.   

 

 
 

Let op: Als u zelf een pop-up blokkering heeft geïnstalleerd, opent de download mogelijk niet. U moet 

dan eerst toestemming geven voor het toestaan van pop-ups voor deze applicatie. Hoe dit werkt, is 

afhankelijk van de browser die u gebruikt.  

 
• Gebruikt u Chrome, klik dan hier 
• Gebruikt u Firefox, klik dan hier 
• Gebruikt u Edge, klik dan hier  

 

 

 

. 
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https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/instellingen-pop-upblokkering-uitzonderingen-probleemoplossing
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/pop-ups-blokkeren-in-microsoft-edge-516d558c-96ee-5ba4-8728-651aab1b983b

