
 
 
 
 
 

QRNS – Quality Registry Neuro Surgery 

    

Nieuwsbrief QRNS – Juli 2021 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de QRNS registratie. Tijdens de themadagen zijn de laatste data 
gepresenteerd. Graag brengen wij u op de hoogte van het laatste nieuws rondom de registratie.  
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Themadagen 2021 
Tijdens de themadagen zijn de laatst data gepresenteerd. Echter gebleken is dat de presentatie van 
de data in mei vaak te vroeg komt. Vaak kunnen alle cijfers van het voorgaande jaar nog niet worden 
meegenomen. In overleg met het bestuur van de NVvN is besloten om de QRNS gegevens voortaan 
te presenteren bij de Wintermeeting. Hierdoor kan alle data van het voorgaande jaar mee en is er 
voldoende tijd om de missings aan te vullen. 
 
Aanvullen van ontbrekende gegevens 2020  
Eind juli ontvangen de centrumvertegenwoordigers een overzicht van nog ontbrekende data voor 
hun eigen centrum. Dit zijn de ontbrekende gegevens van het jaar 2020 van alle 4 de ziektebeelden 
(glioblastoom, SAB, liquor drain, hypofyse). Gelieve de ontbrekende gegevens aan te vullen zodat de 
geanalyseerde data beter te interpreteren zijn.  
 
Deadline invullen 1 september 
Het analyseren en interpreteren van alle QRNS data heeft tijd nodig. Het is van belang dat op een 
gezamenlijk afgesproken moment alle data beschikbaar is voor de analyses waarna geen data meer 
toegevoegd kan worden. Met het verschuiven van de QRNS presentaties is de deadline voor het 
sluiten van de database voortaan op 1 september. Alle data van het voorgaande jaar dient 
geregistreerd te zijn. 
 
QRNS rapport voor visitaties 
Tijdens de Themadagen is het nieuwe QRNS rapport aan u gepresenteerd. Dit rapport zal voortaan 
ook gebruikt worden in visitaties. Aan de hand van dit rapport kan gezamenlijk besproken worden in 
hoeverre uw centrum voldoet aan de normen en waar uw centrum mogelijk kan verbeteren. De 
vullingsgraad en primaire uitkomstmaat nemen een prominente plek in. 
 
ZIBS / Registratie aan de Bron 
Misschien heeft u al van het project “Registratie aan de Bron” gehoord of van het project 
“Verduurzamen Kwaliteitsregistraties”. Ook de QRNS is bij deze initiatieven betrokken. Voor de 
diverse thema’s zijn projectgroepen opgezet om te kijken in hoeverre de registraties te integreren 
zijn in de standaard workflow van het EPD. 



 
 
 
 
 

Dit om een gestandaardiseerde aanlevering over alle EPD’s mogelijk te maken en het vastleggen 
integraal in het werkproces in te bedden zodat geen dubbele registratie meer nodig is.  
Voor de Glioblastoom en de SAB registratie is het traject nagenoeg klaar. De implementatie zal 
daarvan eind 2021 of begin 2022 starten. Voor de Liquor drain en de Hypofyse wordt op dit moment 
een planning gemaakt voor zomer en herfst 2021.  
 
DBS 
Er is een opzet gemaakt voor een register van DBS (Deep Brain Stimulation) interventies. Als alles 
goed gaat zal deze registratie op 1 januari starten binnen de QRNS. 
 
 
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 

of telefonisch via 030-63 58 246 (tussen 09.00 – 16.30 uur)  
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