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Inhoud: 

• Invoering twee-factor authenticatie 

• Invullen PROMS door patiënt  

• Aanvullen ontbrekende gegevens SAB registratie MRS scores 

• Beëindiging registratie hydrocephalus 

• Shunt survival registratie 

• Actuele stand van zaken 
 
Invoering zgn. twee-factor-authenticatie 
Om toegang tot de privacygevoelige registratie met vertrouwelijke patiëntgegevens extra te 
beveiligen, is in oktober de zgn. ‘twee-factor-authenticatie” ingevoerd. Dit houdt in dat u, telkens als 
u inlogt in de QRNS, een code moet invoeren die u per mail ontvangt. Nadat u uw gebruikersnaam en 
wachtwoord heeft ingevuld, ziet u het volgende scherm: 

 
Hier vult u de code in die u via een e-mail bericht heeft ontvangen, vervolgens krijgt u toegang tot de 
registratie.  
 
Invullen PROMS door patiënt – aanpassing toestemmingsformulier 
Op termijn zal aan de QRNS-registratie de PROMS worden toegevoegd, de patiënt tevredenheidslijst. 
Elke patiënt zal via een e-mailbericht gevraagd worden een dergelijke lijst in te vullen. Omdat 
hiervoor het mailadres van de patiënt bekend moet zijn, en ingevuld moet worden bij de patiënt 
gegevens, is het toestemmingsformulier aangepast. Een gewijzigde versie van het 
toestemmingsformulier is als bijlage bij deze Nieuwsbrief gevoegd. Wilt u dit formulier voortaan 
gebruiken en het mailadres van de patiënt invoeren bij de patiëntgegevens?  
 
Aanvullen ontbrekende gegevens SAB registratie – MRS scores 
Op verzoek van de thematrekkers verzoeken wij u aandacht te geven aan de ontbrekende gegevens. 
Met name de uitkomstscores zijn van belang. Voor de SAB registratie is vanuit de servicedesk een lijst 
met ontbrekende MRS scores per ziekenhuis in het najaar verzonden. 
  



 

 
Beëindiging registratie hydrocephalus (shunt en stomie) per eind 2018 
Meerdere jaren achtereen laten helaas geen bruikbare resultaten zien van de hydrocephalus 
registratie bij kinderen jonger dan 2 jaar oud. De reden hiervoor is tweeërlei; het betreft slechts een 
klein aantal patiënten per centrum (ca. 2 – 9 patiënten per centrum per jaar) en het is een zeer 
heterogeen ziektebeeld, waardoor vergelijkingen lastig bleken. 
Hierom heeft de QRNS-hydrocephalus werkgroep in overleg met het bestuur van de NVvN besloten 
om de registratie eind 2018 te beëindigen. Vanaf dat moment worden er geen nieuwe patiënten 
meer geregistreerd en wordt de follow-up van de al geïncludeerde patiënten niet meer aangevuld. 
We streven ernaar om de verzamelde resultaten samen te brengen in een publicatie, daarom wordt 
de registratie tot eind 2018 doorgezet. De reeds geregistreerde gegevens blijven bewaard en kunnen 
ook naderhand nog geraadpleegd worden.  
 
Shunt survival registratie 
Zoals aangegeven op Algemene Ledenvergadering van 21 september jl. in Hilversum, is er een 
mogelijkheid om mee te doen met de shunt survival registratie.  
De shunt survival registratie is een registratie voor elke patiënt met een interne shunt met als 
primaire uitkomstmaat de shuntsurvival bij 6 maanden.  
Enkele centra doen hieraan reeds mee. Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot Erik van 
Lindert (Erik.vanLindert@radboudumc.nl). 
 
Actuele stand van zaken 
 

 
Figuur 1:  Totaal aantal patiënten per registratie ingevoerd in de QRNS sinds januari 2015 

 
 

 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk QRNS: 

via het mailadres: servicedesk-qrns@sivz.nl 
telefonisch via 030-63 58 246 (tussen 09.00 – 16.30 uur) 

 
 

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2019 toe! 

mailto:servicedesk-qrns@sivz.nl

