
Instructie voor de registratie via JDS WIND! 
 
Onderzoek Tandheelkundige Consumptie 

Verzameling van verrichtingengegevens over 2022 

 
Inleiding 
Met behulp van een specifiek door JDS Automatisering BV vervaardigde procedure in uw 

geautomatiseerde praktijkadministratie kunnen ten behoeve van KNMT-onderzoek gegevens worden 

verstrekt over de tandheelkundige verrichtingen die u in bepaalde periodes heeft uitgevoerd bij een 

deel van uw patiënten. Vanaf heden verloopt deze gegevensverzameling niet langer via diskettes, 

maar via internet. De meest recente versie van JDS Wind! is hiertoe door JDS Automatisering BV 

aangepast. Uiteraard zijn voor de gegevensoverdracht via internet adequate veiligheidsmaatregelen 

genomen en worden eenmaal ontvangen gegevens vertrouwelijk behandeld. 

 

Om succesvol aan dit KNMT-onderzoek deel te nemen is het belangrijk dat uw 
praktijknetwerk verbonden is met het internet.   

 

De registratie van verrichtingengegevens via internet 

Het via internet aanleveren van gegevens over bij patiënten uitgevoerde verrichtingen is in JDS 

WIND! als een standaardmodule opgenomen. Deze module wordt als volgt opgestart. 

 

- Ga naar het hoofdscherm en klik bovenin op het menu 'EXTRA'. 

- Klik vervolgens uit het menu op 'Verzend Rapportage Peilstations'. 

 

 
 

 

- Indien de nieuwe module via internet nog niet eerder is opgestart, 



 krijgt u de keuze deze automatisch te downloaden. Volg hierbij de aanwijzingen  

 op het scherm. 

- Na deze installatie kunt u nogmaals bovenin op het menu 'EXTRA' en dan 'Rapportage 

 Peilstations' kiezen. Nu worden de gegevens via internet uitgewisseld. 

 

 

 

Hiermee heeft u de voor het onderzoek Tandheelkundige Consumptie benodigde gegevens over 

2022 verstrekt. 

 

Vragen 

In het geval er zich bij de aanlevering van gegevens op enigerlei wijze problemen voordoen, kunt u 

tijdens kantooruren telefonisch contact opnemen met JDS Automatisering BV (0299 428120 /  

0299 428821). U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het Centraal Administratiepunt 

Peilstations (CAP) in Nijmegen. Bij laatstgenoemde kunt u ook terecht voor meer algemene vragen 

of opmerkingen over het onderzoek Tandheelkundige Consumptie. 

 

CAP 

p/a KBA Nijmegen 

Postbus 1422 

6501 BK  Nijmegen 

 

telefoon 024 3823235 

e-mail  KNMTonderzoek@kbanijmegen.nl 

 

 


