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Inleiding
ProMISe is een internet applicatie voor het onderhouden en gebruiken van (klinische) data. De
onderliggende database is een MS SQL-server database. In de database zitten gegevens in
verschillende tabellen (records). Deze tabellen zijn als een boomstructuur opgebouwd. Een ProMISe
database heeft één hoofdtabel (meestal de patiënt) en daaronder hangen – meestal op gelijke
hoogte van elkaar – een of meer kindtabellen: bijv. procedures en follow-up, etc. Elk record bestaat
uit hoofdstukken en secties en elke sectie bestaat uit vragen (items of variabelen).
Teneinde gebruikers in staat te stellen zelf rapporten/overzichten te maken van de door hun
ingevoerde patiënten, kunnen voorgeprogrammeerde rapporten gemaakt worden die eventueel
door de gebruikers aangepast kunnen worden aan hun individuele wensen. Deze handleiding helpt
gebruikers met de voorgeprogrammeerde rapporten te werken en zelf eenvoudige rapporten te
maken.
Type rapporten
Er bestaan meerdere typen rapporten die allen verschillen in wat je er mee kunt en in complexiteit.
Een aantal simpele rapporten kunnen in Data Entry opgevraagd worden, terwijl de rest van de
rapporten onder het tabblad ‘Report’ gemaakt moeten worden.
Data Entry:
1.
2.
3.

Frequency table
Columnar list
Status report

Report:
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Columnar Standard
Columnar Advanced (valt buiten de scope van deze handleiding)
Descriptive Standard
Status Standard
Quality (valt buiten de scope van deze handleiding)
Survival (valt buiten de scope van deze handleiding)

De rapporten die binnen de scope van deze handleiding vallen kun je in 2 typen onderverdelen:
a.

b.

Gegevens overzicht: Een tabel waarbij iedere rij een record is (dus ofwel een patiënt ofwel een
procedure, etc.) De kolommen geven dan van bepaalde items de ingevoerde waardes weer
(=2 of 4). Of een overzicht van alle ingevoerde waardes per patiënt/record (3 of 7).
Aantallen overzicht: Frequentietabellen, kruistabellen, etc. (=1 of 6).

Met de rapporten in deze handleiding is het mogelijk gegevens uit verschillende tabellen in één
overzicht te zetten (hoewel er beperkingen zijn bij ingewikkelde tabel structuren). Als je echter per
patiënt gegevens uit verschillende kindtabellen naast elkaar wilt plakken, zodat per patiënt altijd één
regel in het rapport voorkomt, zal je gebruik moeten maken van Advanced queries (Columnar
Advanced), die buiten de scope van deze handleiding vallen.
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Ook is het mogelijk een rapport automatisch (auto-run report) bij het inloggen te laten genereren.
Dit kan worden ingesteld voor alle gebruikers in een ProMISe database of voor een specifieke
gebruiker. Voor meer informatie hierover kun je bij je eigen project manager terecht.
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Rapporten in Data Entry
Frequency table (1) en columnar list (2)
Ga naar het tabblad Data Entry, laad een patiënt uit de index en ga naar het tabblad Editor (Figuur
1).

Figuur 1

Maak een rechtermuisklik in het vakje voor het item waar je een overzicht van wilt hebben (Figuur
2).

Figuur 2

Je krijgt nu een pop-up te zien voor een Quick Report (Figuur 3). Hierin kun je o.a. kiezen een
frequency report te maken of een columnar report.

Figuur 3

Bij een frequency report krijg je een overzicht van de verdeling van de waarden van dat item binnen
deze CIC (ziekenhuis of container) (Figuur 4).

Figuur 4

Bij een columnar report krijg je een lijst met de eerste 30 records binnen deze CIC met de waarde
van het aangeklikte item (Figuur 5).
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Figuur 5

Het is mogelijk om in een Quick report een record filter te gebruiken om een selectie te maken van
patiënten of records. Dit doe je door in filters → record filters een record filter aan te maken en dan
in het pop-up scherm (Figuur 3) ‘apply current record filter’ aan te klikken.
Status report (3)
In het subtabblad ‘Overview’ kun je kiezen voor een horizontaal of verticaal status rapport (Figuur 6)
van de patiënt die je in de ‘Editor’ hebt geladen. Je krijgt in zo’n status rapport een overzicht van alle
gegevens van de hoofd en kindtabellen van de geladen patiënt zoals ze op dat moment op de server
zijn opgeslagen. Nog niet gesavede wijzigingen zijn dus niet zichtbaar in het rapport.

Figuur 6

Filters
In rapporten wordt gebruik gemaakt van twee types filters. Het is van belang het verschil tussen de
twee types duidelijk voor ogen te hebben alvorens te beginnen aan het maken van een rapport.
Record filters: Hiermee selecteer je de voorwaarden waaraan door de records moeten worden
voldaan om meegenomen te worden in de output van het rapport
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Item filters: Hiermee beperk je de set van items die je kunt gebruiken in je rapport. Gebruik van een
item filter in een rapport is alleen zinvol in grote databases.
Er is een specifiek soort record filter dat gebruikt kan worden in rapporten: Het populatiefilter. Een
populatiefilter is een record filter dat op dat moment niet gebruikt wordt om records te selecteren,
maar dat gebruikt wordt om een patiëntengroep te selecteren. Bij een record filter wordt alleen het
record waarop de selectie is gedefinieerd meegenomen en uiteraard het bovenliggende
patiëntrecord. Bij een populatiefilter wordt de hele patiënt met alle onderliggende records
geselecteerd als de patiënt voldoet aan de gedefinieerde selectie. Bijvoorbeeld: als je als record filter
selecteert ‘operatie= in 2012’ en je gebruikt het record filter ook daadwerkelijk als record filter, dan
krijg je alle operatierecords van 2012 in je output. Als je dezelfde selectie als populatiefilter gebruikt,
dan krijg je alle operatie-records (dus ook van andere jaren) van alle patiënten die minstens één
operatie in 2012 hadden.
Voordat je begint met het maken van een rapport is het belangrijk dat je goed voor ogen hebt welke
records je nodig hebt (dus aan welke criteria je patiënten/records moeten voldoen) en welke items
je nodig hebt (dus welke variabelen je in je rapport wilt zien). Neem de tijd om hierover na te
denken voordat je begint een rapport te maken.
Hieronder volgt een uitleg hoe je filters aanmaakt. Je kunt direct beginnen de benodigde filters aan
te maken, of je kunt beginnen met het maken/aanpassen van een rapport en dan, op het moment
dat het nodig is, naar deze sectie terugkeren om te lezen hoe je filters aan moet maken.
Item filters
1.
2.
3.

Om een item filter te maken, ga naar Filter → Items. Rechts in beeld kan onder ‘STORED ITEM
FILTERS’ een reeds bestaand filter geladen worden (Figuur 7).
Door in het middenpaneel onder DATA BASE STRUCTURE (ITEM TREE) items aan te vinken
(blauw vakje) of weg te vinken (wit vakje) kan een item filter aangepast worden.
Rechts in beeld kun je onder ‘ITEM TREE TOOLS’ tools vinden die het selecteren van items
vergemakkelijken.
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Figuur 7

4.

Als je filter klaar is, kun je links in beeld aangeven (onder General Item Filter Properties) of je
je filter als private (alleen gebruikers uit jouw centrum kunnen dit filter zien) of als public (dit
filter zal voor iedereen beschikbaar zijn) wilt saven (Figuur 8). Alleen managers en bepaalde
registry users zijn bevoegd een filter public op te slaan. Klik daarna op Save Filter on Server en
geef je filter een logische naam. Als je je filters wilt indelen in folders kun je voor de naam van
het filter de naam van de folder en :: intypen (b.v. ziekte1::voorgeschiedenis). Alle filters die
beginnen met ziekte1:: worden bij elkaar in de folder ‘ziekte1’ gezet.

Figuur 8

Record filters
1.

2.

Om een record filter te maken, ga naar Filter → Records. Midden-onder in beeld kan onder
‘STORED RECORD FILTERS’ een reeds bestaand filter geladen worden. Je kunt zien wat dat
filter inhoudt door met je muis over de filternaam te gaan terwijl je ofwel de Ctr- ofwel de Alttoets ingedrukt houdt.
Voor een nieuw filter of nieuwe conditie: ga linksonder in beeld naar step 0 (Figuur 9) om te
beginnen een filter aan te maken.

Figuur 9

3.

De voorgeprogrammeerde keuze (Figuur 10) is dat je een voorwaarde wilt stellen aan 1 item
(b.v. Date of procedure>1-1-2007). De andere opties liggen buiten de scope van deze
handleiding. Klik daarna rechts op de tabel waarin het item zich bevindt. Vink daarna in de
tabel je item aan en klik links boven op accept selection.

Figuur 10
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4.

5.

Bij step 2 geef je aan aan welke voorwaarde het item moet voldoen. Afhankelijk van het soort
item (datum/numeriek/tekst) zijn er verschillende opties. Je kunt aangeven of het item wel of
niet leeg moet zijn, of groter, kleiner of gelijk aan een bepaalde waarde moet zijn. Deze
waarde moet je intypen in de tekst box (bij 'type a value'). Klik daarna op de button die je wilt
(bijv. >) (Figuur 11).
Ook kun je bij ‘Occurrence in a series’ meerdere waarden tegelijk opgeven waaraan een item
moet voldoen of niet en kun je bij ‘Comparison to a pattern’ gebruik maken van wildcards.

Figuur 11

6.

Na het maken van je criterium, komt het in het midden-bovenpaneel te staan (Figuur 12).
De afkortingen die hier gebruikt worden betekenen:
EQ=equals (/is gelijk aan)
NE=not equals excl. empty (/is niet gelijk aan, zonder leeg mee te nemen)
NN=not equals incl. empty (/is niet gelijk aan en ook niet leeg)
GT=greater than (/groter dan)
GE=greater or equal (groter dan of gelijk aan)
LT=lower than (/kleiner dan)
LE=lower than or equal (/kleiner dan of gelijk aan)
IS NOT {null}= is not empty (/is niet leeg)
IS {null}= is empty (/is leeg)

Figuur 12

7.

Als je een voorwaarde gemaakt hebt, kun je voorwaardes toevoegen, door weer naar step 0 te
gaan (Figuur 10) en weer als onder punt 3 en 4 uitgelegd verder te gaan. NB: Wanneer de 2e
voorwaarde van hetzelfde item gebruik maakt als de 1e (b.v. datum groter dan 1-1-2007 (1e)
en kleiner dan 31-12-2007 (2e)), is het sneller om op de 1e voorwaarde te klikken; je komt dan

DATA RETRIEVAL HANDLEIDING

9 van 25

meteen bij step 2 (Figuur 11) uit. Na het maken van je 2e voorwaarde als in Figuur 11, kun je
deze voorwaarde toevoegen door op de 1e voorwaarde te klikken (Figuur 12). Je krijgt dan de
keuze om de nieuwe voorwaarde ervoor of erachter toe te voegen, en in combinatie met OR
of AND, of om de 1e voorwaarde te vervangen door de 2e voorwaarde. Dit laatste gebruik je
vaak als je een bestaand record filter wilt aanpassen.
OR: b.v. de datum moet groter zijn dan 1-1-2007 OF het type moet ziekte 1 zijn; in dat geval
krijg je alle records van ziekte 1 en van alle andere records alles wat na 1-1-2007 valt.
AND: b.v. de datum moet groter zijn dan 1-1-2007 en het type moet ziekte 1 zijn; in dat geval
krijg je alle records van ziekte 1 na 1-1-2007.

Rapporten in Report
Ga naar het tabblad ‘Report’ en het sub-tabblad ‘Specify’ (1, Figuur 13).

Figuur 13

Runnen bestaand rapport
Ga naar ‘Stored Report Specifications’ (2, Figuur 13), open de boomstructuur (met rechter muisklik
open of sluit je de hele structuur), klik op het gewenste rapport en kies ‘Generate Report’ (
Figuur 14). Om het rapport te printen of exporteren, ga verder met het hoofdstuk:

Figuur 14
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Overzicht van rapporten maken
Met een klik het op ikoontje dat hieronder staat afgebeeld kun je een overzicht van de rapporten die
op ‘public’ en ‘private’ staan ingesteld maken. Per rapport zijn de ingestelde specificaties te zien. Een
klik op de titel van een rapport opent het betreffende rapport.

Aanpassen bestaand rapport
Als je het rapport nog wilt aanpassen voordat je het wilt genereren, kies dan in
Figuur 14 de optie ‘Load into Report Specification Area’. De specificaties zullen daarna in het tabblad
‘Specify’ geladen worden, waarna ze aangepast kunnen worden. Een bestaand rapport kan op
allerlei manieren aangepast worden. Er kan bijvoorbeeld voor een ander record filter gekozen
worden, of er kunnen items toegevoegd worden. Bij het aanpassen van een bestaand rapport ga je
eigenlijk net zo te werk als bij het instellen van de specificaties bij het maken van een nieuw rapport
zoals beschreven in de volgende sectie.
Nieuw rapport maken
Als je helemaal met een nieuw rapport wilt beginnen, kies dan in het ‘Specify’ tabblad ‘New Report’

Als je al eerder een rapport gemaakt hebt in deze sessie, kun je met een nieuw rapport beginnen
door in het linker paneel ‘New Report Specification’ te kiezen (Figuur 15).

Figuur 15

Nu moet je kiezen welk type rapport je wilt maken. ‘Choose Report Class’ (Figuur 16) laat je staan op
‘Data’ (default). De andere types vallen buiten de scope van deze handleiding.
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Figuur 16

Bij ‘Format’ (Figuur 17) kun je kiezen uit een columnar (zie type rapporten, 4), een descriptive (zie
type rapporten, 6), of verschillende typen status reports (zie type rapporten, 7).

Figuur 17

‘Complexity’ (Figuur 18) laat je staan op de default ‘Standard’. De andere optie valt buiten de scope
van deze handleiding.

Figuur 18

Columnar Report (4)
Een columnar report geeft een overzicht van gegevens van een patiënt. Kies in Figuur 17 de optie
COLUMNAR (default). De output van een columnar report komt in het subtabblad ‘List’ te staan.
1.
2.

Kies bij “Items eligible for reports” (figuur 20) de items die je als kolommen in je rapport wilt
zien. In het linker paneel kun je aangeven welk item filter je wilt gebruiken (
Figuur 19). Het filter dat je hier kiest geeft niet aan welke items er in je rapport komen. Het
hier gekozen filter zorgt alleen voor een reductie van de te kiezen items in je rapport,
waardoor je sneller de uiteindelijke selectie van items kunt maken. Je kunt kiezen tussen ‘no’,
d.w.z. geen item filter, ‘current’, d.w.z. het filter dat op dit moment actief is in het tabblad
‘Filters’ of ‘auto’, d.w.z. hiermee kun je een filter kiezen dat eerder gemaakt is en opgeslagen.
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Bij ‘Tools for Eligible Items’ kun je opties vinden die kunnen helpen snel meerdere items te
selecteren (Figuur 20, boven ‘Items Eligible for Reports’).

Figuur 19

Figuur 20

3.

Bepaal welke selectie van records je in je rapport wilt zien. De records worden de rijen in je
rapport. In het linkerpaneel kun je aangeven welk record- of populatiefilter je wilt gebruiken
(Figuur 21). De keuze van je record- of populatiefilter gaat net als hierboven beschreven voor
item filters. De filters die je hier kiest, bepalen welke records je in je rapport te zien krijgt. Als
je geen record- of populatiefilter geeft, krijg je dus alle records (bijv. alle patiënten, alle
procedures, etc.).

Figuur 21

4.

Layout (links midden): hieronder staat het maximum aantal regels per pagina, de default is 30
(Figuur 23, 1). Als er meer dan het maximum aantal regels in een rapport zitten, worden die
extra regels op aparte pagina's (blokken) gezet (Figuur 22, bij de output van het rapport kun je
de verschillende blokken aanklikken onder ADDITIONAL PAGES). Om een onbeperkt aantal
regels te krijgen in het rapport, typ bij de specificatie onder layout 0 in.
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Figuur 22

5.

6.

Maak vervolgens een preview van je rapport om er zeker van te zijn dat je de juiste
specificaties gekozen hebt (Figuur 23, 2). Het is belangrijk eerst een preview te doen voordat
je het hele rapport runt, omdat een verkeerde keuze van filters kan leiden tot een eindeloos
groot rapport wat lang duurt om te runnen. Als je tevreden bent met je preview, kun je het
rapport runnen door op ‘Generate report’ te klikken.
Om de rapportspecificaties te bewaren, ga in het linker paneel helemaal naar boven, naar
‘Save Report Specification (Figuur 23, 3). Kies bij ‘Application’ (linker paneel helemaal
onderaan, Figuur 23, 4) ‘Public’ als je het rapport wilt delen met anderen (deze optie is niet
voor iedereen beschikbaar), als dat niet het geval is, kies dan ‘Private’. Laat subtype op
‘general’ staan en klik op ‘Save Report Specifications’. Geef je rapport een naam zoals boven
bij het maken van filters beschreven is. Het rapport wordt in de boomstructuur uit Figuur 13
(2) bewaard onder het type rapport dat je aan het maken bent.

Figuur 23
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7.

In de output van het rapport kun je een bepaald record laden door op het meest linker vakje
(kolom ‘Mark’) te klikken (dit werkt op dezelfde manier als in de data entry index: met een
rechter muisklik: meteen laden, met een linker muisklik: via Load into Data Editor, te vinden
onder ‘Modify’, in het linker paneel, Figuur 24).

8.

Figuur 24

9.

10.

Bij ‘Display Options’ kun je met een klik op de knop ‘Codes Labels’ bepalen of je in de output
van het rapport de codes of de labels getoond wilt hebben. Zijn de labels zichtbaar, dan zorgt
een druk op de knop voor het tonen van de codes en andersom (met deze knop toggle je
tussen codes en labels heen en weer). Staan er geëncrypteerde items in het rapport, dan is
alleen de encryptie string zichtbaar. Met dezelfde knop ‘Codes Labels’ kunnen, mits je bent
ingelogd in TTP en je over de juiste rechten beschikt de gedecrypteerde waarden getoond
worden.
Bij ‘Output Table’ staan een aantal mogelijkheden om het rapport naar wens aan te passen,
Klik bijvoorbeeld op ‘Column headers use labels’ om de omschrijving hiervan te tonen.

Descriptive Report (6)
Een descriptive report geeft een overzicht van aantallen. Kies in Figuur 17 de optie DESCRIPTIVE. De
output van een descriptive report komt in het subtabblad ‘Table’ te staan. Kies je item-, recorden/of populatiefilter zoals beschreven voor
Columnar Report (4).
In het rechter paneel onder ‘Items eligible for reports’ kies je items voor een frequentietabel door
een linker muisklik op het vakje naast het item te maken. Met een rechter muisklik op het item
(Figuur 25), kan een item voor een kruistabel gekozen worden (Crosstabulate) of voor een tabel met
beschrijvende statistiek (Descriptive Statistics Table).

Figuur 25
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D = geselecteerd voor beschrijvende statistiek (descriptive)
F = geselecteerd voor een frequentietabel
V = geselecteerd voor een kruistabel (verticaal)

Zodra een item is geselecteerd, is dat te zien aan de instellingen bij je report specifications onder
‘Structure’. Je krijgt daar een overzicht van het aantal geselecteerde items.
Heb je voor beschrijvende statistiek gekozen, dan wordt een overzicht met het aantal, het
gemiddelde, het minimum en het maximum van de geselecteerde items gegeven.
Een voorbeeld van een frequentietabel is het aantal mannen en vrouwen in de database (Figuur 26).

Figuur 26

Een voorbeeld van een kruistabel is de overleving van mannen en vrouwen (Figuur 27). Het item
‘Current survival status of patient’ was hier geselecteerd voor een kruistabel, het item ‘Gender’ was
geselecteerd voor een frequentietabel.

Figuur 27

In deze tabellen geeft {sysmis} (waarde null = leeg) aan hoeveel gegevens missen.
Eventueel kan je door op een specifieke cel van deze tabel te klikken, alle cases die aan die
voorwaarden voldoen, inzien. Je krijgt dan een kolomsgewijze lijst onder het tabje 'List' van deze
specifieke cases. Bijvoorbeeld bij Figuur 27 alle vrouwen, of alle levende vrouwen. Om weer terug te
gaan naar de Tabel, klik je weer op het tabje 'Table'.
Descriptieve reports (frequentie, kruistabel) staan standaard op short item en short value label
ingesteld. Er zijn nog 3 andere instellingen mogelijk:




Show short item and long value label in freq and cross tables
Show long item and short value label in freq and cross tables
Show long item and long value label in freq and cross tables

Als je hiervan gebruik wilt maken, dan kan de afdeling ADM je hierbij helpen.
Status Report (7)
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Een status report geeft een overzicht van gegevens van een patiënt. Kies in Figuur 17 de optie
STATUS. De output van een status report komt in het subtabblad ‘Status’ te staan. Dit type rapport
kan je dus zowel vanuit Data Entry als vanuit Report maken.
Printen/converteren
Op verschillende plekken in ProMISe is een Excel- en een Word-symbool aanwezig (bijv. onderaan de
data entry index en onder een report). Hiermee kan de output die op dat moment op het scherm
wordt getoond heel snel en gemakkelijk worden gekopieerd naar Excel of Word.

Figuur 28

Door op het Excel- of Word symbool te klikken verschijnt onderaan het scherm de optie het bestand
te openen of op te slaan.

Figuur 29

Let op: Bij het openen van een Excelbestand verschijnt een melding dat de inhoud niet overeenkomt
met de extensie (.xls) van het bestand. Dit komt omdat het bestand eigenlijk een XML file is. Deze
melding kan worden genegeerd, het bestand kan gewoon worden geopend.
Wanneer de cursor op het XLS symbool wordt geplaatst verschijnt de tekst dat het bestand op nog
twee manieren kan worden geopend:
1. Alt-Click genereert een XML bestand (indien geen XML aanwezig eerst saven en daarna
openen in Excel). Kies de bovenste optie (Figuur 30).

Figuur 30

De gegevens komen dan in een tabel terecht met pulldown opties, zie figuur 31.

Figuur 31

2. Ctrl-Click genereert een CSV bestand.
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Een tweede optie om gegevens te exporteren is met het ‘Word’ icoon (1) dat, indien van toepassing,
rechts bovenaan het scherm verschijnt. (Figuur 32).
Een derde optie: Door op het ‘Printer’ icoon (2) te drukken, kunnen de gegevens geprint, gemaild of
naar Excel geconverteerd worden (Figuur 32).

Figuur 32

Na op het printer icoon gedrukt te hebben, komt links in beeld het volgende schermpje te staan. De
knoppen die met printen en e-mailen te maken hebben spreken voor zich. Om de tabel te
converteren naar b.v. Excel, klik je op de knop ‘Convert Output’ (Figuur 33).

Figuur 33

In het linker paneel, onder ‘Conversion options’ kun je daarna bij 1 (Figuur 34) selecteren wat je wilt
converteren (standaard staat alles geselecteerd). Klik na het maken van de keuze op één van de
opties onder 2. Kies je voor een conversie naar Excel, dan wordt Excel voor je geopend en komen de
data in sheet 2 terecht. Had je al een Excel bestand open staan, dan wordt de output in dat bestand
gezet in een nieuw bijgemaakte sheet.

Figuur 34

Let op: het output-scherm kan nu handmatig worden gesloten met de daarvoor bestemde
link, bovenaan in het outputscherm (Figuur 35).
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Figuur 35

Bij een columnar report kun je, voordat je op het printersymbooltje drukt, bij ‘Display Options’
(Figuur ) nog bepalen of je bij je antwoordopties de codes of de labels getoond wilt hebben. Zijn de
labels zichtbaar, dan zorgt een druk op de knop voor het tonen van de codes en andersom (met deze
knop toggle je tussen codes en labels heen en weer). Is je rapport eenmaal geconverteerd, dan is het
niet mogelijk meer te switchen van codes naar labels of andersom.

Figuur 36

Convert to export
Behalve dat je je output kunt printen of converteren, bestaat er ook de optie je output te
converteren naar een export. Je exporteert dan geen ruwe data, maar je exporteert een report. Dit
kan handig zijn als je gebruik wilt maken van de mogelijkheid volautomatisch met een bepaalde
frequentie een report te genereren en eventueel naar iemand te verzenden. Na het maken van je
report, druk je op “Convert to Export” (Figuur 37). Daarmee wordt je report omgezet in een
opgeslagen export job.
Zie verder paragraaf ‘Scheduled export jobs’ voor de beschrijving van het gebruik van scheduled
export jobs.

Figuur 37

Exporteren van data
Als je je data nog wilt kunnen bewerken (anders dan alleen de weergave van je rapport bewerken),
is het converteren van een rapport niet voldoende, je kunt dan beter je (ruwe) data exporteren. Je
doet dit door onder het tabje ‘export’ een export job te maken en die te runnen.
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Kies hiertoe als Purpose of export ‘Back-up’ (1, Figuur 38). De andere opties bij Purpose of export
vallen buiten de scope van deze handleiding.

Figuur 38

Bij het maken van een export, kun je kiezen naar welk database type je je data exporteert:
1.
2.
3.
4.

MS Access
MS Excel
SPSS
XML/XSD

(overige opties vallen eveneens buiten de scope van deze handleiding).
Je geeft dit aan bij Data base type (2, figuur 38). Daarbij kun je ervoor kiezen je volledige dataset te
exporteren of om je te beperken tot een selectie van variabelen en/of een selectie van records, door
toepassing van een item filter en/of record filter (3, figuur 38) tijdens het runnen van de export job.
Als Purpose of export, database type en evt. item filter en/of record filter zijn ingesteld, druk je op
“Perform Export” (4, figuur 38). Indien er dan variabelen zijn opgenomen in je export die privacy
gevoelig zijn, verschijnt volgende melding op je scherm, aangegeven variabelen zijn projectspecifiek
(figuur 39).

Figuur 39
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Na aanklikken “OK” is na korte tijd het resultaat beschikbaar in de Secure Authenticated Download &
Upload Facility onder het tabje Export aan de rechterzijde van je scherm (Figuur 40):

Figuur 40

Door op het rood omkaderde symbooltje te klikken kun je (een kopie van) de zip-file met het exportresultaat opslaan op je pc. Daarna kun je de zip-file uit ProMISe verwijderen door op
Als je dat niet doet, wordt het bestand na de expiratiedatum/tijd vanzelf verwijderd.

te klikken.

Voor meer informatie over het gebruik van de Secure Download Facility: zie de Handleiding
‘Beknopte handleiding voor het gebruik van de Secure Download (en upload-) Facility’.
Export naar Access
Een export naar Access levert een zip-file met een .mdb file op met daarin je data, maar ook de
gehele dictionary. De datatabellen hebben dezelfde naam als in ProMISe: AA voor de hoofdtabel, BA,
BB, BC, etc. voor tabellen op één niveau lager, CA, CB, CC etc. voor tabellen op nog een niveau lager,
etc.
Indien een tabel in ProMISe meer variabelen heeft dan Access aan kan, maakt ProMISe tijdens het
exporteren hier een extra tabel voor aan. In deze voorbeeld database was de BA tabel zo groot, dat
deze in Access over 3 tabellen verdeeld is: BA, BA_1 en BA_2. De sets met antwoordopties (labelsets
in ProMISe) komen in een aparte code-tabel terecht (zie rode omkadering, Figuur 41).

Figuur 41
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Export naar Excel
Een export naar Excel levert een .xls bestand opgemaakt met MACRO’s. Dit bestand bevat niet alleen
de data (die per ProMISe-tabel op een sheet staan), maar je krijgt extra opties mee die handig
kunnen zijn voor het controleren/opschonen van data. Net als in Access komen de sets met
antwoordopties in een aparte codetabel terecht (en dus op een aparte sheet in het xls bestand).
Onder options, Excel options, kunnen nog enkele specifieke Excel instellingen gekozen worden, zoals
het bij openen laten hiden van de managerssheet (een sheet met veel macro’s) of de keuze van de
versie van Excel waarnaar geëxporteerd wordt:

Figuur 42

Export naar SPSS
Een export naar SPSS levert een zip-file met daarin een mapje met twee bestanden op:
1.
2.

een mdb file met de data
een SPSS syntax file

Onder options, SPSS options, moet aangegeven worden met welke versie van SPSS gewerkt wordt.
Bij versie 16 of hoger moet bij “Folder to store ZIP file (SPSS16)” het hele pad ook aangegeven
worden van de plaats waar de bestanden opgeslagen gaan worden. Dit is noodzakelijk omdat SPSS
afdwingt dat de locatie van het te openen .mdb databestand in de syntax wordt opgenomen.

Figuur 43

De zip-file dient opgeslagen te worden in de map die bij ‘Folder to store ZIP file’ is aangegeven. Om
het bestand te openen klik je in Windows Explorer met een rechter muisklik op het bestand en kies
je ‘extract all’. Het mapje met de twee bestanden staat nu op de juiste plek. Als hier vandaan de
syntax file (= .sps file) wordt gerund, haalt SPSS de data uit de door ProMISe meegeleverde .mdb file
en worden er .sav files gemaakt waarop geanalyseerd kan worden.
Bij Externalnames for variables (Figuur 43) is de default-keuze “normal” meestal goed. Alleen als je
de external names in je SPSS output wilt hebben kies je hier voor “external” (external names worden
vaak gebruikt als er in je project meerdere databases gekoppeld zijn).
Met welke SPSS data reader je werkt kan over het algemeen leeg gelaten worden (Figuur 43). Er
wordt dan vanuit gegaan dat je ODBC-driver ingesteld staat op MS Access Database. In het
uitzonderlijke geval dat je met een andere data reader werkt, moet je deze hier zelf invullen.
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Mocht de foutmelding ‘ODBC driver niet gevonden’ optreden, dan is dit voor LUMC medewerkers op
te lossen door de applicatie Access Runtime 2016 - Install te installeren. Deze applicatie staat in het
Software Center.
Voor niet LUMC medewerkers staat in handleiding Data export from ProMISe to SPSS een oplossing
beschreven.

Export naar XML/XSD
Een export naar xml levert een ZIP file op met een mapje met 7 bestanden:

XSD files worden gebruikt om de xml bestanden te valideren. Met het min.xsd bestand wordt
gecontroleerd of het xml bestand voldoet aan de eisen van SQL en met het max.xsd bestand wordt
gecontroleerd of het xml bestand voldoet aan de eisen van ProMISe. De bestanden met CASEID zijn
voor gebruik bij xml bestanden waarin zónder IDAA, maar met CASEID_ data worden aangeleverd.
Bij een export naar XML komt een extra file met data in JSON format mee.
Zie verder de handleiding ProMISe data in access of XML.
Scheduled export jobs
Het is mogelijk een opgeslagen export job zo in te stellen dat deze periodiek (ieder uur, iedere dag,
iedere week of iedere maand) volautomatisch gerund wordt. Om dit te bewerkstelligen kies je onder
‘Schedule’ (figuur 44) eerst bij ‘How to start’ voor de optie 'Today, at the specified time hereafter'. Er
komt dan ‘Deferred’ te staan. Vervolgens stel je bij ‘Repeat pattern’ hoe vaak je de export gerund
wilt hebben. Daaronder stel je in op welke dag (indien wekelijks) of op de hoeveelste van de maand
(indien maandelijks) je de job gerund wilt hebben. Daarna typ je onder ‘Notification and download’
bij ‘User (Authorized Download)’ het e-mail adres in van degene die bevoegd moet worden het
resultaat uit de SDF (secure download facility) op te halen.
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Figuur 44

Als daarna op “Execute Export” gedrukt wordt, zal de job volautomatisch periodiek gerund worden.
Het kan zijn dat de job na het drukken op ‘Execute Export’ blijft hangen onder ‘Waiting’. Dit is
bijvoorbeeld het geval als je op de 20e van de maand een job instelt die maandelijks op de eerste
van de maand gerund moet worden. Voor de eerste run moet je dan wachten tot het de eerste van
de maand is.
NB: de ontvanger van een scheduled job ontvangt daarover alleen een mail als de maker van deze
scheduled job op de dag dat de job wordt uitgevoerd inlogt in de database. In andere gevallen wordt
er dus géén mail verstuurd naar de ontvanger dat er een bestand klaarstaat in de SDF.
Bij een scheduled job die herhaald gerund wordt, kan een opmerking toegevoegd worden in de
download-email (“Een nieuw bestand … staat voor u klaar…”) dat deze job herhaald is en hoe vaak
deze job runt. Hiervoor moet bij de PWP door de Manager het veld @REASON@ zijn toegevoegd:

Als dit in de PWP staat, dan wordt @REASON@ in alle download-mails vervangen door een tekst
zoals in het blauwe gedeelte, aangevuld met het rode gedeelte wanneer een scheduled job dit
bestand heeft gemaakt:

In onderstaande figuur zie je een job die gemaakt is op 2013-09-16 en die ingesteld is op maandelijks
runnen op de 16e. De job is meteen na executen gerund en vervolgens gerescheduled voor de 16e
van de maand erna:

Figuur 45

Hou er rekening mee dat er tussen 4:45 en 5:15 geen scheduled jobs mogen draaien (dit in verband
met het rebooten van ProMISe server rond die tijd).

Data retrieval met geëncrypteerde items
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Als het goed is, worden direct tot de patiënt herleidbare items, zoals ZIS nummer, naam en adres,
geëncrypteerd opgeslagen in de database. Zolang een gebruiker bevoegd is om de echte waardes te
zien en hij/zij is ingelogd bij de TTP, worden op het scherm de echte (gedecrypteerde) waardes
getoond.
Wanneer data ProMISe verlaten, bijvoorbeeld d.m.v. een export, dan zullen de data ProMISe
geëncrypteerd verlaten. Om dan de gedecrypteerde waardes te kunnen zien, zal men een bulkdecryptie moeten toepassen op het export resultaat. Omdat een bulk-decryptie alleen m.b.v. Access
gedaan kan worden, zal de export naar Access moeten geschieden. Voor meer informatie hierover,
zie de handleiding “Handleiding Access upload met encryptie”.
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