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Beste leden van de NVvN,
Het jaar 2019 is inmiddels al even bezig. Sinds februari heeft Qualicura de bureauwerkzaamheden van
Marij Smits overgenomen, Qualicura zal u ook ondersteunen bij de QRNS. In deze nieuwsbrief
attenderen wij u graag op de volgende zaken:
Nieuwe publicaties
Vanuit de glioblastoom registratie is het eerste gezamenlijke artikel "Between-hospital variation in
mortality and survival after glioblastoma surgery in the Dutch Quality Registry Neuro Surgery"
geaccepteerd voor publicatie in Journal of Neuro-oncology. Het SKN bestuur feliciteert alle auteurs
met deze mooie publicatie.
Stichting vs QRNS
Sinds 1 januari 2018 is de Quality Registry Neuro Surgery (QRNS) ondergebracht in de Stichting
Kwaliteitsbevordering Neurochirurgie (SKN). De QRNS valt niet langer onder de NVvN. Deze
constructie is destijds zo bedacht zodat NVvN geen schade wordt toegebracht mocht er iets misgaan
met de QRNS. De stichting bestaat al sinds 1994 en heeft hierdoor sinds vorig jaar een waardevollere
betekenis gekregen. De QRNS heeft vanaf nu een verbeterde vindbaarheid. Op de website van de
NVvN is meer informatie over de QRNS te vinden. In het besloten deel vindt u tevens de begroting
voor 2019 en de slides van de presentaties van de deelregistraties van afgelopen Themadagen.
Extra ondersteuning QRNS
Vanuit de begroting van de QRNS voor 2019 is budget beschikbaar gesteld zodat Lydia Welling (vanuit
Qualicura, vervanger Marij Smits) de ziektespecifieke werkgroepen dit jaar extra kan ondersteunen.
Het bestuur van de SKN hoopt hiermee een impuls te geven aan de QRNS. In de komende jaren is het
bestuur voornemens om de resultaten frequenter terug te koppelen, de communicatie vanuit de SKN
en QRNS te verbeteren en jaarlijks een rapportage uit te brengen voor iedere deelregistratie.
Data QRNS
Op de website van de QRNS worden de resultaten vanuit de geregistreerde patiëntgegevens
gepresenteerd. Heeft u interesse in de stand van zaken, klik op deze link.

Zichtbaarheid QRNS & SKN
Op de website is op het algemene deel meer informatie over de SKN toegevoegd. Op het besloten
deel vindt u bijvoorbeeld de ziektespecifieke werkgroepen, de jaarverslagen, presentaties van de
themadagen en regels voor declaraties. Benieuwd welke informatie hier staat? Kijk op deze link.
Shunt registratie
Tijdens de themadagen is een presentatie gegeven over de shunt registratie door M.W.T. van Bilsen.
De kwaliteitscommissie is voornemens om deze registratie meer vorm te geven. De leden van de
kwaliteitscommissie hebben aangeven dat zij vanaf januari 2019 de shunts uit hun eigen centrum
zullen registreren. Hierdoor zal het aantal geregistreerde shunts verhoogd worden waardoor variatie
meer inzichtelijk wordt. Tijdens de wintermeeting in 2019 worden de eerste resultaten vanuit de
shunt registratie gepresenteerd. Mocht u niet benaderd zijn om deel te nemen aan de shunt
registratie neemt u alstublieft contact op met erik.vanlindert@radboudumc.nl.

SAB bijeenkomst
Alle centrumvertegenwoordigers en registreerders voor de SAB registratie zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst op maandag 30 september. Tijdens deze bijeenkomst worden onder andere de ideeën
voor een gezamenlijke publicatie vanuit de SAB data besproken.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
mede namens dr. P.W.A. Willems en dr. H. Ardon,

Dr. H.D. Boogaarts
Voorzitter SKN

Indien u vragen heeft over de invoer of wensen of suggesties voor functionele aanpassingen, 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)

