
Wijzigingen in D-m@x 

 
Hieronder vindt u de voornaamste wijzigingen en verbeteringen  aangebracht aan de software 

D-m@x sinds de versie 1.0.0 
 

 

Versie 2.0.3 
 

� Menu Patiënt > Verpleegdossier > Globale observatie 

Aanpassingen ten gevolge van opmerkingen van de privacycommissie 

� In het document « Globale observatie » werd het veld in verband met religie verwijderd. 

� Voor meer info kan u terecht op Art. 6, $2 van de wet op de privacy. 
 
 

Versie 2.0.2 
 

� Menu Bijkomende opties > Persoonlijk rittenblad  

� Automatische vergroting van het adresveld. 
 

 

Versie 2.0.1 
 

� Menu Patiënt > Verpleegdossier > Globale observatie 

� Spelling correcties 

 

Versie 2.0.0 
 

� Verplaatsing van de software naar C:\Soft33\dmax (uitgaan van de virtual Store van Windows) 

 

� Aanpassing van de SOFT33 v7.0 database 

 

� Menu patiënten 

� Observatie: verschijning van de validatie via Mobi 33 

 

� Menu dag 

� Observatie: verschijning van de validatie via Mobi 33  

 

 

Versie 1.8.0 
 

� Menu Patiënten  

� Correctie: Beheer  van de toegangsrechten 

 

 

Versie 1.7.4 
 

� Persoonlijk rittenblad 

� Correctie: Volgorde van de patiënten en zorgen (wanneer de verdeling werd aangepast en de 

zorgen zijn ingebracht). 

� Correctie: Voorschriften zonder voorschrijvend geneesheer. 

� Correctie: Telefoon en GSM van de contactpersonen. 

 



 

Versie 1.7.2 
 

� Document "Foto" 

� Het is nu mogelijk om een weergavemodus te selecteren "Grote iconen" of "Lijst van foto's". 

 

 

Versie 1.7.0 
 

� D-m@x 

� Vlugger opstarten van het programma. 

 

� Menu Dag > Vak "Observaties" 

� Wijziging van de gebruikers interface. 

� Een nieuw een aan te kruisen vak "Relevante elementen". 

 

� Menu Patiënten 

� Correctie : Afbeelden van aantal patiënten. 

� Sneller opzoeken. 

 

� Menu Patiënten > Vak "Observaties" 

� Wijziging van de gebruikers interface. 

� Een nieuw een aan te kruisen vak "Relevante elementen". 

� Knop  "Afdruk"  

• Mogelijkheid om ofwel het dagelijks observatie dossier ofwel het dossier met de 

relevante elementen te kiezen. 

• Bij het dagelijks observatie dossier kan men de optie « Relevante elementen markeren » 

aanvinken. 

• Correcties: Vluggere uitvoering + ongewenste ruimtes werden geschrapt. 

 

� Menu Patiënten > Vak "Formulieren" 

� Specifiek zorgenplan : aanpassing van het formulier aan de nieuwe Riziv reglementering 

(bijvoegen van het document "Kennisgeving"). 

� Bij een dubbelklik op het  zorgenplan document is er de keuze tussen het afbeelden van de 

kennisgeving of het specifiek zorgenplan. 

 

� Menu Bijkomende opties  

� Wijziging van de gebruikers interface. 

 

� Bijkomende opties  > Afdruk van blanco documenten 

� Wijziging aan het document "Dagelijkse observaties" : een tweede pagina is beschikbar 

(zonder identificatie van de patiënt). 

� Nieuw document :Relevante elementen (2 pagina’s). 

 

� Bijkomende opties  > Afdruk van dossiers 

� Nieuw document "Relevante elementen". 

� Nieuw document " Verpleegkundig advies – Wekelijks voorbereiden van medicamenten". 

� Parameters : Voor het dagelijks observatiedossier is het mogelijk om de optie « Relevante 

elementen markeren » aan te vinken. 

� Wijziging van het profiel " VERPLEEGKUNDIG DOSSIER ". 

 

� Bijkomende opties  > Persoonlijk rittenblad 

� Automatische selectie van de voorkeurverstrekker ingesteld in Soft33. 

� Filter op de verstrekkers in activiteit en factureerbaar (Menu Parameters > Andere). 

 



� Menu Parameters 

� Afbeelding van de aangelogde gebruiker en zijn toegangsrechten. 

� Vak "Andere" : Mogelijkheid om de toepassing te sluiten (deze knop stond vroeger in het 

menu Bijkomende opties). 

 

� Beheer  van de toegangsrechten 

� Link van een gebruiker tot een verstrekker of alle verstrekkers. 

� Indien de gebruiker is gelinkt aan een verstrekker  X 

• Menu Patiënten : Afbeelden van de patiënten indien de verstrekker X de gebruikelijke 

verstrekker is of indien er minstens een zorg is toegewezen aan verstrekker X. 

• Menu Dag : Enkel afbeelden van de zorgen gedaan door verstrekker X. 

• Menu Bijkomende opties : Enkel toegang tot "Afdruk van blanco documenten", 

"Persoonlijk rittenblad", "Online handleiding" en "Reglementatie". 

• Bijkomende opties > Persoonlijk rittenblad :  

Mogelijkheid om enkel verstrekker X te kiezen. 

 

� Document : Verpleegkundig advies – Wekelijks klaarzetten van medicamenten 

� Automatische selectie van de voorkeurverstrekker aangeduid in Soft33. 

� Validiteit van het formulier : maximum 1 jaar 

� De datums in het vak "Parameters" zijn verbonden met de datums in het vak "Identificatie". 

 

 

Versie 1.6.0 
 

� Katzschaal : Aanpassing van het formulier aan de nieuwe Riziv reglementering 

 

� Palliatieve zorgen : Aanpassing van het formulier aan de nieuwe Riziv reglementering 

 

� Verpleegdossier van een patiënt  

Nieuw document : Verpleegkundig advies - Wekelijkse voorbereiding van de 

geneesmiddelen  

 

� Afdruk van blanco formulieren 

Nieuw document : Verpleegkundig advies - Wekelijkse voorbereiding van de 

geneesmiddelen 

 

 

Versie 1.5.5 

 
� Kalender : Bijvoegen van afbeeldingen bij de knoppen "Voorgaande" en "Volgende". 

 

� Menu "Dag" : Correctie bij afbeelden van aantal dossiers gebonden aan een bezoek (DB). 

 

� Menu "Dag" : Beheer van het aantal documenten groter dan 9. 

 

� Technisch : Verbetering van de snelheid bij specifieke opzoekingen  

 

� Document "Extern bestand" : Beletten van het opslaan van het extern bestand indien dit 

reeds geopend is door een ander programma. 

 

� Versnellen van het openen van D-m@x wanneer er geen Internet beschikbaar is 

 



Versie 1.5.1 

 
� Verbinding Sybase OLEDB : oplossen van vertraging op sommige computers  

 

[Technisch] Verwijderen van generische opzoekingen "HexecuteRequeteSQL" die werd 

vervangen door meer specifieke opzoekingen die een meer aanvaardbare responstijd 

geven. 

 

� Patiënten > Observaties  

 

Correctie van een bug bij het afdrukken van het dossiervan dagelijkse observaties. 

 

� FAA : Toewijzen van een klaviersneltoets aan een knop 

 

Mogelijkheid om via een rechtse klik een klaviersneltoets toe te wijzen aan eenders welke 

knop in D-m@x. 

 

 

Versie 1.5.0 
 

� Patiënten > Observaties  

 

Mogelijkheid om het dagelijks observatie dossier af te drukken (parametreerbaar 

document) : 

� Lijst van de zorgen van … tot … 

� Welke verstrekker heeft de zorg gedaan (1 of alle)  

� Observaties  

� Parameters 

� De afdruk personaliseren 

 

� Patiënten > Voorschrift  

 

Mogelijkheid om voorschriften af te drukken + Lijst van de zorgen + Documenten / Scan 

 

� Patiënten > Formulieren  

 

Mogelijkheid om de medico-administratieve documenten af te drukken : 

� Document : Katz    

� Document : Palliatieve kennisgeving   

� Document : DSM III R   

� Document : Technisch verzorgingsplan     

� Document : voorschrift 

 

� Bijkomende opties > afdruk van het dossier  

 

- Vereenvoudige afdruk module :  

Laat toe om een volledig dossier voor 1 of meerdere patiënten af te drukken.  

 

- Nieuwe documenten : 

� Voorblad : de naam op het dossier is van het afdrukprofiel 

Indien niet is de naam van het profiel "Verpleegkundig Dossier" 



� Dagelijkse observaties  

� Voorschriften 

� Document : Katz    

� Document : Palliatieve kennisgeving   

� Document : DSM III R   

� Document : Technisch zorgenplan     

� Documen :t Voorschrift 

  

� Bijkomende opties > Afdruk van blanco documenten  

 

- Nieuw document : 

� Dagelijkse opmerkingen  

  

� Up to Date & Handleiding 

 

Up to date & Handleiding verbonden met de nieuwe klantenzone soft33.eu  

 

� Bijkomende opties > Hernieuwen van ten eind gelopen documenten  

 

In het vak document, wanneer een document is verlengd of gedupliceerd is het document 

niet meer aangekruist om aan te tonen dat dit document reeds werd behandeld.  

 

� Vertaling NL 

 

� Fak DAG : omschrijving vertaald in NL 

� Omschrijving van de dagen vertaald in NL voor WD17 

� Verbetering van de grootte van de omschrijving in het NL (43 zones) 

 

 

Versie 1.1.5 
 

� Patiënten > Observaties  

- Wanneer u de eerste letters inbrengt verschijnt automatisch de reeds ingevoerde 

observatie 

- Tooltip verschijnt op de knop  "Een observatie kopiëren" 

 

� Dag > Observaties  

- Wanneer u de eerste letters inbrengt verschijnt automatisch de reeds ingevoerde 

observatie 

- Tooltip verschijnt op de knop  "Een observatie kopiëren" 

 

� Document "Externe fiche" 

- Mogelijkheid om het origineel te verwijderen bij het opslaan 

 

� Document "Globale observatie" 

- Vertegenwoordiger van de cultus : het veld "?" is toegevoegd in het venster en de 

afdruk 

- Functies : Zicht/Taal / Gehoor : het veld "?" is toegevoegd in het venster en de afdruk 

 

- Verplaatsing van de zone  "Apparaten (hulpmiddelen)" (bij de afdruk) 

 



� Document "Foto" 

- D-m@x is zo ingesteld dat hij als groep van documenten kiest : "Dossier - Wondzorg" 

- Indien er veel commentaar is in te brengen zal hij de nodige pagina’s aanmaken. 

 

� Document "Wondzorg fiche" 

- Evaluatie : zo ingesteld, "Cf dossier dagelijkse observatie" 

- Het commentaar veld is uitbreid baar. Het is dus mogelijk om het aantal lijnen dat 

nodig om te noteren en af te drukken te vermeerderen. 

 

� Mogelijkheid om het signalement v/d patiënt te wijzigen (Tel. / GSM / Fax) evenals de 

contactpersoon in : 

� De patiëntenfiche (Patiënten > Fiche)  

� Het document "Globale Observatie" 

� Het document "Wondzorg" 

� Het document "Diabetes dossier" 

 

� Patiënt > Verpleegdossier  

- Afbeelding wijze : onder de vorm van eenvoudige lijst (zo ingesteld) of gedetailleerde 

lijst 

- Een instelbare automatisch opzoeking is toegevoegd  

Verstoppen van documenten na x dagen (ingesteld op : 90 dagen ; wijzig baar in 

Parameters > Patiënt)  

� Login  

- De op non actief geplaatste gebruikers kunnen zich niet meer aanmelden bij D-m@x 

 

� Bijkomende opties > Afdruk dossieren  

- Correctie : Mogelijkheid om de Medicatie Fiche af te drukken  

 

 

Versie 1.1.0 
 

� Document "wondverzorging 

� In tabblad Diagnostische, optie "eenvoudige wond " of "Andere  

 

� Roadmap 

� Op de verjaardag van de patiënt, wordt een koek getoond (in de vorige versies was 

er een smiley). 

� In de titel van de routekaart, de dag is vermeld 

 

� Patiënten fiche 

� Verbetering : vermelding  van het platteland 

 

� Printer 

� In Instellingen> Anders, mogelijkheid om Dm@x printer te kiezen (standaard: de 

standaard printer gedefinieerd in Windows). 

 

� Online Manual 

� Link naar de nieuwe online handleiding 

 

� Update 

� Automatische update via FTP van de nieuwe cliënt omgeving 



� Weergave van de snelheid van de overdracht en de resterende tijd 

� Optie voor automatische updates: Automatisch - Voorkomen - Geen (instelbaar in 

Soft33) 

 

� Geautomatiseerde opmerkingen 

� Mogelijkheid om te kiezen uit een vooraf gedefinieerde lijst van opmerkingen. 

 

� Nederlandse vertalingen 

� Wijzigingen : Ma, Di, Wo ... 

� Complete vertalingen voor de documenten: Global observaties, diabetisch dossier,  

palliatieven dossier, verpleegkundige consultatie en wondverzorging dossier. 

 

 

Versie 1.0.5 

 
� Observaties bij een patiënt 

� Verbetering : "Kopiëren van parameters" 

 

 

Versie 1.0.4 

 
� Document "Globale observatie" 

� Een nieuwe optie voor de Katz : Zie Katzschaal formulier 

� Verbetering : zone "Meehelpende buren" (Afdruk van de 4 laatste opties) 

 

� Document "Foto" :  

� Standaardisatie van het venster : titel in het vak parameters 

� Mogelijkheid om de aanmaak datum van de foto te recupereren  

 

� Document "Externe Fiches" :  

� Standaardisatie van het venster : titel in het vak parameters 

 

� Document "Wondzorg fiche" 

� Verbetering : afdruk van bepaalde velden (Voedingtoestand en localisatie van de 

wonde) 

 

� Rittenblad  

� Verbetering bij de validiteits controles  

 

� Afschaffing van de boodschap indien de database leeg is (cf recup. Backup) 

 

� Observaties Dagelijkse & Patiënt :  

� Verbetering : opslaan van parameters indien er geen enkele observatie is 

aangebracht 

 

� Administratie optie : 

� Overbrenging van alle commentaren (zelfs lege) in Anamnese V5 

� Connectie in mode Administrator mogelijk 

 

� Afbeelding van de lijst van voorschriften 



� Indien geen geneesheer voorschrijver : de zone wordt leeg gelaten 

 

� Afbeelding detail van de voorschriften 

� Indien geen geneesheer voorschrijver : de zone wordt leeg gelaten 

 

 

� Afbeelding van de Info tekstballon :  

� Afbeeldingstijd verhoogd tot 20 sec. 

 

� Beheer van de observaties  

� Fouten rapport in detail 

 

� Beheer van de beheerders rechten  

� Nakijken toegangsrecht (optie binnenkort beschikbaar in  Soft33 6.1.0) 

 

 

Versie 1.0.3 

 
� Nieuwe optie : Bijkomende opties > Knop "Help" 

 

� Nieuwe optie : Bijkomende opties > Knop "Reglementatie" 

 

� Verbetering afbeelding observaties (synchronisatie met andere knoppen) 

 

� Verbetering document "Globale observatie" 

 

� Verbetering document "Wondzorg fiche" 

 

� Verbetering document "Tekstverwerking" 

 

� Verbetering document "Medicatie fiche" (Kleuren in afdruk blanco document) 

 

� Verbetering document "Palliatief dossier"  

 

� Verbetering "Vernieuwing van verlopen doc" (Optie alles aan(ont)kruisen) 

 

� Correctie "Diabetes dossier" (blanco document en vervolledigd) 

 

� Correctie "Patiënten lijst" (Nieuwe patiënt / Actief / Overleden) 

 

� Correctie "Afdruk blanco documenten" (id_doc = 0) 

 

  

Versie 1.0.2 

 
� Module "Beheer van observaties" 

 

� Module "Automatische observaties" 

 



� Verbetering bij oplaan patiënt observaties  

 

� Verbetering bij opslaan observaties per dag 

 

� Verbetering observaties per dag (afbeelding per ronde) 

 

� Verbetering observaties per dag (Triage mogelijk op : patiënten, Rondes, Zorgen, 

Verstrekkers) 

 

� Verbetering afbeelding verstrekkers (actieve verstrekkers cf bijkomende opties) 

 

� Correctie persoonlijk rittenblad (probleem Behand. Geneesheer afwezig) 

 

� Correctie Patiënt fiche (afbeelding GT1-GT2) 

 

� Correctie NL : vertaling vande  msgbox  

 

 

Versie 1.0.1 
 

� Verbetering automatische download (One-click) 

 

� Mogelijkheid om manueel een nieuwe versie van D-m@x te downloaden 

 

� Verbetering van personaliseerd rittenblad 

 

� Verbetering van inbrengen observaties (patiënten en dagen) 

 

� Correctie bij laden van de taal (F, N) 

 

� Correctie van de omschrijvingen bij afdruk globale observatie 

 

� Correctie bij selectie van een niet dupliceerbaar document 

 

� Aanpassing bij correctie ODBC 

 

 
 


