
Ik heb zo...    
een FTO
Maak zelf een rapport
met SFK Select 
in 8 stappen »



Vooraf

Doelrapport: Het aantal 
gebruikers van statines in  
uw apotheek in 2017

Ga naar www.sfk.nl en  
klik op de oranje knop  
SFK Select. Log in met  
uw SFK inloggegevens

Startscherm
1  Klik op rapport maken 

(zie afbeelding) 
» Klik op mijn apotheek

1



Stap 1

Met welke onderdelen 
maakt u een rapport?

Metrics (meetwaarden) en 
Attributen (waarover je meet)

1  Klik op Alle objecten 
(linksonder) » Attributen  
en Metrics verschijnen

2  Uitklapfunctie instellen of 
wisselen: kies voor ‘boom’ »  

3  Er verschijnen uitklappijltjes  
voor Attributen en Metrics

U kunt nu het rapport 
samenstellen
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Stap 2

Open Attributen om de data 
voor het rapport te kunnen 
selecteren

Klik op 1  Attributen en  
vervolgens op 2  artikel 
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Stap 3

Maak een filter om de data 
te beperken tot statines

1  Sleep het betreffende attribuut 
(ATC5) naar het Rapportfilter  
(laat het attribuut los wanneer  
het rapport filter een gele rand 
krijgt)

2  Klik op de button Selecteren 
» de keuzelijst verschijnt 1
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Stap 4

Statines selecteren  
en opslaan

1  Zoek naar C10AA en klik  
op het vergrootglas        
of op Enter

2  Klik op de dubbele pijl  »  om  
in één keer alle geneesmiddelen 
over te halen van Beschikbaar  
naar Geselecteerd

3  Klik op Toepassen  
» U heeft nu een filter gemaakt  
en de data beperkt tot de 
geselecteerde statines
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Stap 5

Selecteer het jaar 2017  
(in rapportfilter)

1  Sleep het attribuut jaar uit  
de map periode naar het 
Rapportfilter (laat het attribuut  
los wanneer het rapport filter  
een gele rand krijgt)

2  Klik op de button Selecteren 
» de keuzelijst verschijnt

3  Selecteer 2017 (de selectie  
wordt blauw) en klik op de pijl  ›  
om dit jaar over te halen  
naar Geselecteerd

4  Klik op Toepassen  
» U heeft nu de data beperkt  
tot het jaar 2017 (zonder dit  
filter zou u de data over de 
afgelopen drie jaren + het  
lopende jaar zien)
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Stap 6

Definieer wat u in het rapport 
wilt zien, voeg een attribuut  
toe aan de tabel

1  Dubbelklik onder attribuut  
op artikel ATC5 (of sleep  
naar de tabel) 

 » ATC5 verschijnt in de tabel
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Stap 7

Voeg een metric (meetwaarde) 
aan de tabel toe

1  Open Metrics
2  Dubbelklik op de metric 

aantal patiënten (apotheek)  
(of sleep naar de tabel)

 » Aantal patiënten verschijnt  
in tabel
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Stap 8

Rapport uitvoeren

1  Klik op Rapport uitvoeren    
linksboven

Resultaat: aantal gebruikers  
van statines in 2017  
per statine
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Opslaan

Terug naar rapport ontwerpen

Tabel omzetten naar grafiek

Exporteren naar Excel

Exporteren naar PDF



Extra

Maak het rapport geschikt voor 
een FTO door de huisartsen  
aan het rapport toe te voegen

Terug naar Rapport ontwerpen 
Sleep het attribuut voorschrijver
(in de map voorschrijver)
naar het rapportfilter en selecteer  
uw FTO artsen. Sleep het attribuut 
voorschrijver ook naar de tabel.
Klik op rapport uitvoeren.

Neem contact op met de 
SFK helpdesk voor verdere 
ondersteuning of volg onze 
geaccrediteerde cursus.
Kijk ook eens in SFK Select  
bij onze kant-en-klare  
FTO rapporten.

Helpdesk SFK

telefoon: 070 3737444 

e-mail: helpdesk@sfk.nl 

online: www.sfk.nl




