
Handleiding Hotfix Hix 
 

Stappenplan toevoegen complicatielijst in Hix  
 

Stap 1. Rechten aanvragen via ICT  

Om de nieuwe complicatielijst in Hix actief te maken, moeten de rechten via de ICT worden 

aangevraagd. Dit kunt u doen door onderstaand bericht in een mail naar ICT afdeling te sturen (of 

d.m.v. een verzoek via de Self Service Portaal). 

 

Betreft het verzoek om de nieuwe complicatielijst voor longgeneeskunde in Hix te activeren. 

De longartsen gaan met een nieuwe complicatielijst werken. Deze nieuwe codelijst voor de 

Longgeneeskunde is beschikbaar gesteld in HiX onder de naam 'LON Complicaties' (CS00000306) en 

toegevoegd aan het registratietype 'C' (Complicaties). De naam van de oude codelijst (CS00000011) is 

gewijzigd naar 'LON Complicaties (oud)'. 

 

Voordat de longartsen daadwerkelijk met de nieuwe codelijst kunnen registreren, moet de 

zorginstelling voor die gebruikersgroep in eigen beheer bij het recht (Diagnose- complicatiereg. > 

Rechten per registratietype >) 'Complicatie (C)' de werkcontext op 'Lijst' instellen op de nieuwe 

codelijst 'LON Complicaties' (CS00000306)'. 

 

Hierbij het verzoek om de rechten voor de nieuwe lijst aan te vragen zodat deze getest kan worden in 

de acceptatieomgeving. De oude lijst nog niet verwijderen s.v.p. Dit kan pas nadat de nieuwe lijst 

getest is in de acceptatie omgeving. De oude codelijst moet daarna verwijderd worden uit de 

werkcontext bij het toevoegrecht, zodat er géén nieuwe registraties met de oude codelijst kunnen 

ontstaan.  

 

Graag uw terugkoppeling  zodra de nieuwe lijst actief is, zodat er getest kan worden.  

Stap 2. Testen 

Zodra u de terugkoppeling van uw ICT afdeling heeft gekregen dat de lijst actief is, kan uw Key-user 

de lijst testen in de acceptatie omgeving. Als deze vlekkeloos werkt, geeft u de ICT afdeling opdracht 

om de oude lijst te verwijderen.  

Stap 3. Gebruiken  

U kunt nu met uw vakgroep aan de slag met de nieuwe complicatielijst.  

 

 



NB Om de nieuwe lijst volledig weer te geven kun je dubbel klikken op het vakje complicaties, zie 

hieronder. 

 

 

 

Dan opent: 

 

 

 


