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Maart 2022 
 

Voor u ligt de nieuwsbrief van de QRNS registratie. Graag brengen wij u op de hoogte van het laatste 
nieuws rondom de registratie.  
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Resultaten QRNS Wintermeeting 2021 
Tijdens de Wintermeeting zijn de laatst QRNS data gepresenteerd. Hierbij kwamen met name voor 
de glioblastoom en hypofyse interessante data naar voren. U kunt de presentaties op de website van 
de NVvN vinden op het afgeschermde deel (www.nvvn.org).  
 
Nieuwe jaarplanning 2022 
In 2021 is de jaarplanning voor de QRNS aangepast. Hierdoor worden de data pas bij de 
Wintermeeting gepresenteerd in plaats van bij de Themadagen. Met de nieuwe jaarplanning wordt 
alle data van het voorgaande jaar meegenomen en is er voldoende tijd om de ontbrekende data aan 
te vullen.  
 

 Taak Wie Datum 2022 

1 Doorgeven welke items van belang zijn voor dit 
jaar / presentatie 

Thematrekker vóór 1 juni 

2 Lijst met missings aanleveren aan centra IVZ vóór 8 juni 

3 Data compleet Centra vóór 1 augustus 

4 Laatste terugkoppeling missings & aanvullen data IVZ & centra augustus  

5 Database sluiten IVZ 1 september 

6 Datadump naar statisticus & thematrekkers IVZ 2 september 

7 Analyses statisticus IQ healthcare vóór 1 oktober 

8 Input jaarrapport naar IVZ Thematrekker vóór 1 oktober 

9 Aanpassingen jaarrapport IVZ IVZ & Thematrekker oktober 

10 Check thematrekker & terugkoppeling statisticus IQ healthcare & thematrekker vóór 1 november 

11 Analyses compleet, presentatie maken Thematrekker 1 – 15 november 

 
Jaarrapport 
Het jaarrapport met alle data van het jaar 2020 is gereed. Het jaarrapport kan opgevraagd worden 
door de visitatiecommissie en gebruikt worden bij de visitaties. Het doel is om aan de hand van de 
data inzage te krijgen in hoe het eigen centrum het doet op de vier registraties ten opzichte van de 
andere centra. Het jaarrapport over 2019 is medio juli 2021 naar de afdelingshoofden en centrum-
vertegenwoordigers gestuurd. De jaarrapporten over het jaar 2020 [LW1]worden in het voorjaar van 
2022 verwacht.  
 

http://www.nvvn.org/


 
 
 

Geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom (GDLW) 
In maart 2022 zal een nieuwe registratie gestart worden: Geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale 
wervelkolom (GDLW). Deze registratie was eerst bij DICA ondergebracht (DSSR). De registratie zal 
door IVZ in de QRNS worden ondergebracht. De thematrekker van dit onderdeel is  
Dr. Ellen Mandl, neurochirurg in het Amsterdam UMC.  
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze nieuwe registratie.  
 
Deep Brain Stimulation (DBS)  
In 2022 zal ook een tweede nieuwe registratie gestart worden: Deep Brain Stimulation (DBS). Op dit 
moment wordt de itemlijst vastgesteld en wordt een thematrekker aangesteld. We houden u op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Herziening dataset Hypofyse 
De huidige hypofyse itemlijst is de afgelopen maanden grondig herzien. De werkgroep heeft de tijd 
genomen om alle vragen te onderzoeken naar bruikbaarheid. Het resultaat is een aanzienlijk 
aangepast lijst. De huidige antwoorden zijn bevroren en zullen worden bewaard. Het zou mooi zijn 
als met terugwerkende kracht vanaf 1 januari de patiënten volgens de nieuwe items aangevuld 
worden. 
 
Glioblastomen – uitbreiding vragen follow-up 
De follow-up vragenlijst is uitgebreid met vragen over heroperatie en aanvullende therapie.  
 
De vernieuwde/nieuwe lijsten (het invulformulier) vindt u op de website van de QRNS: 
www.qrns.nl/documenten   
 
Aanleveren via batch 
Heeft uw ziekenhuis interesse om batch aanleveringen van de QRNS te gaan doen, dan kunt u een 
bericht sturen naar de Servicedesk: servicedesk-qrns@sivz.nl. We zullen dan de mogelijkheden met u 
doornemen. 
 
Actuele stand van zaken 

 
Figuur 1:  Totaal aantal patiënten per registratie ingevoerd in de QRNS sinds januari 2015; deze wordt per kwartaal 
ververst www.qrns.nl/stand-van-zaken  
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QRNS geïnstrumenteerde degeneratieve lumbale wervelkolom (GDLW) 
Het doel van kwaliteitsregistraties is om de kwaliteit van geleverde zorg in Nederland te bewaken en 
te verbeteren. Ons doel is om in 2022 weer een registratie op te starten ten aanzien van de 
geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie voor degeneratieve lumbale aandoeningen. Het 
uiteindelijke doel zou moeten zijn om alle wervelkolomaandoeningen te registreren ten aanzien van 
kwaliteitsbevordering en het uitbannen van de praktijkvariatie binnen de neurochirurgische praktijk 
in Nederland.  
Derhalve starten we in eerste instantie opnieuw (voorheen via de DSSR) met het verzamelen van 
data ten aanzien van de geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie voor degeneratieve lumbale 
aandoeningen. De centra die voorheen deelnamen aan de DSSR zullen opnieuw aangeschreven 
worden om deel te nemen aan de QRNS GDLW. Behandelcentra die sinds het beëindigen van de 
registratie via de DSSR (juni 2020) deze ingreep zijn gaan uitvoeren zullen natuurlijk ook uitgenodigd 
worden om deel te nemen aan deze registratie. 
Omdat de registratie via de QRNS gaat verlopen zal er een thematrekker worden aangesteld die 
verantwoording aflegt ten aanzien van de registratie aan het SKN-bestuur. Verder is de thematrekker 
de voorzitter van de ziekte-specifieke werkgroep en zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
inhoud van de registratie. Deze werkgroep moet nog worden samengesteld en bestaat uit 
vertegenwoordigers van de deelnemende centra die deze te operatie uitvoeren (soms in combinatie 
met een orthopedisch chirurg). Aangezien dit ongeveer 30 centra zijn, zullen we moeten zoeken naar 
een eerlijke, breed-gedragen vertegenwoordiging vanuit deze centra die maximaal 10-12 leden 
bevat. 
 
De QRNS GDLW zal net als de andere registraties van de QRNS jaarlijks zijn data en bevindingen 
delen met de leden van de NVvN. 
 

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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