
Werkbeschrijving Regioportaal  
OHW Tool v 1.0 
 
 
De Regioportaal OHW Tool kan worden gebruikt om eenvoudig en snel OHW-mutaties in het 
juiste formaat te uploaden binnen het Regioportaal. In deze werkinstructie staan een aantal zaken 
waarmee rekening gehouden dient te worden om het proces zo goed mogelijk te doorlopen.  
 

Algemeen 
 
Macro’s 
De tool maakt gebruik van macro’s om een exportbestand te generen. Wanneer u het bestand 
opent wordt u waarschijnlijk gewaarschuwd dat er macro’s in het bestand aanwezig zijn. U dient 
deze dan toe te staan. De meldingen lijken op een van de volgende afbeeldingen. Het kan 
voorkomen dat de taal of de layout bij u er iets anders uit ziet: belangrijk is dat u macro’s toestaat 
omdat anders de tool niet functioneert.  

 
1 - Activeer macro's om de tool te kunnen gebruiken – Deze melding krijgt u bij het openen van het 
bestand 

 
2 - In sommige versies krijgt u geen melding bij het openen van het bestand maar ziet u deze 
melding linksbovenin het venster wanneer de tool geopend is. Klik hier op opties. 

 
3 - Druk vervolgens op "deze inhoud inschakelen". 



Versie 
Afhankelijk van de regio instellingen van uw computer dient u de Nederlandse of Engelse versie te 
openen. Let op: het kan voorkomen dat u de Nederlandse versie nodig heeft terwijl u een 
Engelstalige Excel heeft of andersom. 
In de meeste gevallen zult u de Nederlandse versie nodig hebben. Wanneer u dit document opent 
vindt er een controle plaatst. Indien onder versiecontrole niet in een groene balk is opgenomen u 
heeft de juiste versie, dient u de andere versie te downloaden en te gebruiken. Gelieve dit te 
controleren voordat u alle gegevens heeft ingevoerd.  
 

 
4 - Dit is correct 

 

 
5 - Indien u dit ziet dient u de andere versie te downloaden en te gebruiken 

 
Opslaglocatie 
De automatische export csv wordt onder de naam ExportRegioPortaal.csv opgeslagen. Wanneer u 
op “Maak export bestand” drukt, krijgt u een pop-up te zien. Hierin wijzen wij u erop dat u in het 
venster dat daarna volgt de locatie van het exportbestand kunt aangeven.  
Let op: de naam en het type van het bestand in dat venster zijn irrelevant. De tool onthoudt alleen 
de opslaglocatie, waarna het bestand op die locatie wordt opgeslagen onder de naam 
ExportRegioPortaal.csv.  
Dit exportbestand dient u vervolgens ongeopend en onaangetast te uploaden binnen het 
regioportaal. 
Let op: wij overschrijven eventueel reeds bestaande versies van ExportRegioPortaal.csv. Hiervoor 
krijgt u geen waarschuwing. Indien u het wenselijk acht om een back-up van een eerdere 
ExportRegioPortaal.csv te maken, dan dient u op de opslaglocatie het bestand 
ExportRegioPortaal.csv te kopiëren naar een andere locatie of een andere naam te geven.  
 

Gebruik van de tool 
 

 
 
Hieronder leggen wij beknopt uit wat u zelf dient in te vullen bij de velden die u ook terugvindt op 
bovenstaande afbeelding.  
 
Identificatie 
Tot er vanuit het Regionaal Ondersteuningsysteem een ander bericht komt, dient deze te blijven 
staan op REGIO-AA-ZW-OHW-001.  
 



AGB Code 
Hier voert u uw AGB code in. Let op: dit moet de AGB code van de praktijk zijn.  Zonder deze 
code werkt de import van het bestand in het regioportaal niet. Indien u geen AGB code invoert, 
werkt de functie “Maak Export bestand” niet. Ook is het veld “AGB Code” rood zolang deze niet is 
gevuld.  
 

 
 

 
6 - Foutmelding indien AGB code niet is ingevuld 

 
Wanneer u een geldige AGB code heeft ingevoerd zal deze pop-up niet meer verschijnen 
wanneer u op Maak Export bestand drukt en verdwijnt het rode veld. De AGB code dient u met 
enter te bevestigen, omdat u anders een foutmelding krijgt.  
 

 
 
Let op: de in te voeren AGB code moet overeenkomen met de AGB code zoals genoteerd in 
Vektis. Hierbij is het van belang dat indien uw AGB code een (0) genoteerd heeft, u deze 0 niet 
opgeeft in de tool. Zie hieronder voor voorbeelden. 
 

 
7 - In de tool op te geven AGB code is 9404281 

 
 8 - In de tool op te geven AGB code is 9400765 

 
Tijdvak 
In mei vult u de gegevens in van januari tot en met april. Het tijdvak is dan 201504 In juni vult u de 
gegevens in over de periode januari tot en met mei, het tijdvak is dan 201505 en zo voort.  Voor de 
eerste keer OHW upload vragen wij u de eerste vier maanden van dit jaar in te vullen. In juni volgt 
dan gewoon het reguliere bestand met alle voorgaande maanden (eerste 4 + 1, eerste 5 + 1, etc) 
 
BSN 
BSN van uw cliënt. Het foutief invoeren van de BSN wordt niet geaccepteerd. Een geldig BSN 
nummer bestaat uit 9 cijfers, bevat geen andere tekens en voldoet aan de elf-proef. Indien hier niet 



aan wordt voldaan ziet u de volgende melding.  
 

 
 
Gemeente 
Selecteer de juiste gemeente per cliënt uit het drop-down menu.  
 
Beschikkingsnummer 
Als u een beschikkingsnummer heeft kunt u deze ook invullen, zo niet dan vult u VOTV (Verzoek 
Om Toewijzing Volgt) in als het gaat om cliënten uit 2015. Cliënten uit 2014 hebben geen 
beschikkingsnummer en dan laat u het veld leeg. 
 
Zorgactiviteit 
Selecteer hier de juiste rapportagecode voor de zorgactiviteit. Zie de publicatie OHW bovenaan 
deze pagina welke code u moet gebruiken. Komt u hier niet uit, neem dan contact op met het 
regionaal ondersteuningsteam.  
 
Aantal eenheden en eenheid 
Dit verschilt per rapportagecode zorgactiviteit. De tool plaatst deze automatisch correct wanneer 
de zorgactiviteit wordt geselecteerd. Indien noodzakelijk kunt u dit wel aanpassen.  
 

Zorgactiviteit Te selecteren eenheid 
GGZ Ambulant Minuten 
GGZ Basis Minuten 
GGZ Overnachting Etmaal 
GGZ-Verblijf (zonder 
overnachting) 

Dagdeel 

GGZ-Dyslexie Minuten 
 
Startdatum 
De dag waarop de zorg gestart is. Uitzondering is dat cliënten uit 2014 op 1-1-2015 worden gezet. 
 
Einddatum 
Als er een einddatum is dan kunt u deze invullen. Zo niet dan laat u deze leeg. Let op: de 
einddatum kan niet voor de ingangsdatum liggen of zonder ingangsdatum worden ingevuld. 
Indien u dit wel probeert volgt de volgende foutmelding.  

 
 
Instellingsreferentie 
Voor u niet van toepassing.  


