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BASIS – Stand alone  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



In deze handleiding staat beschreven hoe u de extractie van uw gegevens naar het NIVEL kunt 

realiseren.  

 

Dit proces omvat vier stappen: 

Stap 1  Installatie Privacy Verzend Module (PVM)  

Stap 2  Aanpassingen in Evry Basis 

Stap 3   Extractie uitvoeren in Evry Basis  

Stap 4  Versturen via de PVM module 

Bijlage A  Extra informatie over registreren 

 

Wanneer u voor het eerst data gaat aanleveren dient u alle stappen te doorlopen.  

 

Voor vervolgaanleveringen is alleen stap 3 & 4 nodig. 

 

Mochten er problemen zijn bij het maken en,-of versturen van de extractie, dan horen wij dat graag 

zo snel mogelijk. 

 

U kunt ons een e-mail sturen naar zorgregistraties@nivel.nl. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk 

contact met u op en kunnen indien gewenst telefonisch een afspraak inplannen waarbij we via team 

viewer met u mee kijken.  

  

  

mailto:zorgregistraties@nivel.nl


Stap 1   Installatie Privacy Verzend Module (PVM) 

 

1.  Installatie PVM 

 

Voor de installatie is het belangrijk dat de computer of laptop beschikt over minimaal versie 8 van 

Java.  Deze versie is te downloaden op: https://www.java.com/nl/download/  

 

Ga naar: https://www.zorgttp.nl/pages/download_page om de PVM te downloaden.  

 

Klik op NIVEL en selecteer de juiste versie (Windows, Linux of Apple) en kies voor Uitvoeren. 

Doorloop de stappen. Het is belangrijk dat u bij de werk folder een locatie kiest waar u lees- en 

schrijfrechten heeft.  

 

2. Er zijn 2 manieren om een certificaat aan te maken in de PVM module 

 

2.1 Koppelen Vecozo certificaat aan PVM 

 

Voorbereiding: VECOZO-certificaat 

Om dit systeem certificaat te gebruiken in de PVM NIVEL dient u van dit certificaat eerst een back up 

te maken. Instructie hiervoor vind u hier  

 
Open de PVM (via de snelkoppeling op het bureaublad): 

 
Na het opstarten van de PVM module klikt u op het tabblad “certificaat” (zie onderstaande 
afbeelding).  
Note: het tabblad “certificaat aanmaken” hoeft u niet in te vullen, indien u al in het bezit bent van 
een VECOZO-certificaat. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.java.com/nl/download/
https://www.zorgttp.nl/pages/download_page
https://www.vecozo.nl/support/gebruikers-certificaten-za/backup/hoe-maak-ik-een-back-up/


Klik vervolgens op zoeken 

 

 
 

Blader naar de locatie waar u uw VECOZO-systeemcertificaat heeft opgeslagen bij het maken van de 

back-up. Selecteer het certificaat en klik op “open”. Let op dat het certificaat de extensie .pfx heeft: 

 

 
 

Vul vervolgens uw wachtwoord in en klik op “opslaan”. 

Als u geen foutmelding krijgt is uw PVM ingesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Aanmaken certificaat met de ontvangen activatiecode 

 

Open de PVM (via de snelkoppeling op het bureaublad): 

 

 
 
Vul de gegevens in van de praktijk en de activatiecode in die u per post van ZorgTTP hebt ontvangen 

onder het tabblad ‘certificaat aanmaken’. Het wachtwoord kunt u aanpassen naar uw zelf gekozen 

wachtwoord.  

 

Klik daarna op Creëer certificaat. 

 

Mocht de activatiecode niet per post zijn ontvangen, stuur dan een e-mail naar 

zorgregistraties@nivel.nl. 

 

Zodra deze stap is voltooid, is de PVM klaar voor gebruik en kunt u bestanden naar het NIVEL sturen.  

Mocht het certificaat verlopen zijn of bent u de activatiecode verloren,  

neem dan contact op met ZorgTTP.  Zij geven u dan telefonisch een nieuwe activatiecode door. 

 

Bij vragen of problemen met het installeren van de PVM kunt u contact opnemen met ZorgTTP: 

Tel 030-6378708 

E-mail servicedesk@zorgttp.nl 

 

Stap 2  Aanpassingen Evry Basis 

 

2.1. Wijzig praktijkgegevens  

 

Voor de verwerking van uw gegevens bij het Nivel is het van belang dat de praktijkgegevens correct 

in Evry zijn ingevuld. 

Vul vervolgens in Evry onder het tabblad Globalen bij de Stamgegevens de datum in (in formaat DD-
MM-YYYY) bij het veld ‘Nivel_Datum_laatste-export’, vanaf wanneer u de gegevens wilt sturen (dit is 
uw startdatum bij Nivel Zorgregistraties). Start hierna Evry opnieuw op. 
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2.2. Deelname cliënt 

 

Cliënten worden geïnformeerd middels de poster en flyers. Voor nieuwe cliënten staat het vinkje 

NIVEL odz. standaard aangevinkt. Als een cliënt bezwaar heeft dat zijn gegevens worden 

doorgestuurd naar het NIVEL, dient u dit vinkje uit te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Definities en tips registratie 

Tabblad Consultgegevens: 

- Onder DTD Directe Toegang Diëtetiek verstaan wij cliënten die geheel op eigen initiatief naar 

de diëtist gaan, zonder enig contact met een (para)medicus, schriftelijk noch telefonisch. 

Tabblad Berekeningen/Metingen: 

- De gegevens op dit tabblad worden alleen uitgespoeld als u ook de datum invult. 

 

  



Stap 3  Uitvoeren extractie in Evry Basis  

 

3.1. Extractie van uw gegevens uit Evry 

Ga naar Extra  Nivel en klik op de knop OK om een zip-bestand te genereren met de gegevens. Dit 
kan alleen gedaan worden als de ‘Nivel_Datum_laatste-export’ meer dan 6 maanden geleden is.  

Let op!: Als het onderdeel Nivel niet onder Extra staat, moet Evry nog opnieuw worden opgestart. 

Na het genereren van het zip-bestand, geeft Evry een melding hoe het bestand heet. 

Stap 4   Versturen via de PVM module 

 

4.1. Bestand versturen 
 

Open de PVM snelkoppeling op het bureaublad of zoek op de computer naar het bestand PVM.exe. 

 

 

 

 

 

Klik op Zoeken en selecteer het laatst aangemaakte bestand (datum van die dag)  

Volg hiervoor het pad: C:  Evry  Binairies  NIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doorloop de verdere stappen. Via de PVM worden de gegevens opgestuurd naar het NIVEL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien u bovenstaande melding krijgt klikt u op verzenden. 

Bij twee groene vinkjes is het bestand succesvol verzonden via de PVM. 

 

4.2. Foutmeldingen bij het versturen 
 

Groene vinkjes en rode kruisjes in de PVM module 
 
Na de verzending van een bestand krijgt u in de PVM een scherm te zien met 2 groene vinkjes als het 
bestand goed verzonden is naar ZorgTTP. Het bovenste groene vinkje geeft aan dat het bestand 
gepseudonimiseerd kon worden (indien hier een rood kruisje staat, is dit niet gelukt). Het onderste 
groene vinkje geeft aan dat het bestand goed verzonden is naar ZorgTTP (indien hier een rood kruisje 
staat, dan is dit niet gelukt. De oorzaak hiervan is dat er iets met de internetverbinding aan de hand 
is: die is bijvoorbeeld traag of er is een firewall actief die verzending van het bestand blokkeert). 
 
Bij foutmeldingen vraagt de Servicedesk vaak om: 

1. Een schermafbeelding of beschrijving van de foutmelding 

2. Het kwaliteitsverslag 

3. Het logbestand 

 
Het pad naar de verschillende documenten en functies (bij een standaard Windows installatie): 

1. Kwaliteitsverslag: deze staat altijd op de plek waar het te verzenden bestand staat 

opgeslagen 

2. Logbestand: C:\Users\naamUser\ZorgTTP\NIVEL\log 

3. Certificaat: C:\Program Files\ZorgTTP\NIVEL\pvm\cer 

4. Knop om te de-installeren: C:\Program Files\ZorgTTP\NIVEL\Uninstall.exe 

 
Twee rode kruizen betekent dat er een fatale validatiefout is opgetreden. Dit betekent dat de PVM 
het bestand niet kan verwerken zoals hij is opgebouwd.  
 
Om van dienst te kunnen zijn heeft ZorgTTP de pvm.log nodig.  
Deze is bij een standaard installatie te vinden op de locatie:   
 
C:\Users\<Uw eigen gebruikersnaam>\ZorgTTP\<Projectnaam>\log.   
In de nieuwere PVM modules is dit bestand ook te vinden door de PVM te openen en te klikken op 
de knop ‘’Instellingen’’. Ga vervolgens naar het tabblad ‘’Logging’’. Hier staat de locatie van het 
bestand ‘’pvm.log‘’.  
 
De foutmeldingen kunnen worden verstuurd naar: servicedesk@zorgttp.nl  
Telefoon nummer ZorgTTP: 030 6360649 
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Bijlage A  Extra informatie over registreren 

 

De volgende activiteiten worden niet verplicht gesteld aan deelname aan de Zorgregistraties. 

Wij zouden het wel op prijs stellen als u deze activiteiten zou ondernemen.  

 

Tabblad Vrije Velden: Er zijn drie vragen met keuzelijsten die wij uitspoelen. Om de data uniform te 

krijgen, is het van belang dat deze vragen op dezelfde manier door de deelnemers wordt 

beantwoord. De gegevens worden dan meer geschikt voor onderzoek. U maakt de keuzelijsten via de 

Stamgegevens. Het gaat om de volgende velden (met daarbij de keuzelijsten): 

o Opleiding 

 Speciaal onderwijs 

 Basis onderwijs 

 VBO/LBO/VMBO 

 MAVO/VMBO 

 HAVO/MULO/MMS 

 VWO/HBS/GYMNASIUM 

 MBO 

 HBO 

 Universitair 

 Anders 

 Onbekend 

*Het gaat om het hoogst behaalde opleidingsniveau 

**Anders gebruiken bij kinderen op de basisschool 

o Reden Afsluiting 

 behandeling nog niet beëindigd 
 cliënt uitbehandeld – behandeldoel bereikt 
 cliënt is niet meer verzekerd 
 in overleg gestopt: cliënt kan doel zelfstandig bereiken 
 in overleg gestopt: niet gewenste resultaat bereikt 
 in overleg gestopt: gebrek motivatie cliënt 
 cliënt is verhuisd / opgenomen in instelling  
 cliënt is overleden 
 cliënt is overgegaan naar andere zorgverlener 
 cliënt is niet op de al gemaakte afspraak verschenen 
 cliënt heeft geen contact meer opgenomen 
 cliënt is gestopt in verband met eigen risico 
 anders 
 onbekend 

o Woonsituatie 

 samenwonend (met partner / echtgeno(o)t(e)) 
 samenwonend met partner en kind(eren) 
 alleenstaand (alleen) 
 1-oudergezin (met kind(eren)) 
 thuiswonend (met ouder(s)) 
 inwonend bij kind 
 anders 
 onbekend 


