QRNS nieuwsbrief februari 2015
Hierbij een update over de voortgang van de Quality Registry NeuroSurgery.
Dashboard
Vanaf 20 februari zal het dashboard voor alle gebruikers zichtbaar zijn. Nog niet alle rapporten zijn
klaar, maar deze zullen verder ontwikkeld worden in de komende weken.
De afgelopen twee weken zijn alle ziekenhuizen benaderd met de vraag wie toegang mag hebben tot
de rapportages. Nog niet iedereen heeft hier op gereageerd en namen doorgegeven.
Mocht u nog niet hebben doorgegeven wie er bij uw ziekenhuis de rapportages mag inzien dan
verzoeken wij u om dit kenbaar te maken aan de Servicedesk via servicedesk-qrns@sivz.nl. Voor
vragen over het dashboard kunt u bellen met de Servicedesk onder kantoortijden.
Toegang voor neurologen, radiologen
Zoals op 8 januari tijdens het neurovasculair genootschap besproken is zal voor de SAB ook toegang
verleend worden aan neurologen en neurointerventieradiologen. Zij kunnen een aparte inlog vragen
voor het invoersysteem Questmanager en voor het dashboard waarbij zij alleen SAB data (en dus niet
van de andere ziektebeelden te zien krijgen).
Voor de toegang tot Questmanager én de rapportages in het dashboard kan een verzoek worden
gestuurd naar de Servicedesk (servicedesk-qrns@sivz.nl). Toegang tot het registratieportaal
Questmanager kunt u aanvragen via het aanmeldingsformulier dat u hier kunt vinden.
Veel voorkomende vraag
Eenmaal ingelogd in Questmanager kunt u zoeken in de lijst van patiënten óf nieuwe patienten
toevoegen. Door te zoeken in het tabblad 'openstaande registraties' of 'alle registraties' kunt u uw
patiënten en bijbehorende dossiers vinden. Let op: dus niet door op de knop 'nieuwe patiënt' of
'bestaande patient' te klikken! Hiermee maakt u nieuwe vragenlijsten aan voor nieuwe of bestaande
patiënten! Meer informatie over het gebruik van Questmanager kunt u vinden in de Documenten en
de Veelgestelde Vragen op www.qrns.nl.
Onderhoud
Wij willen u er op wijzen dat op 18 februari vanaf 11:30 het invoersysteem niet bereikbaar is
wegens onderhoud. Tijdens dit onderhoud worden enkele kleine aanpassingen in het systeem
aangebracht na aanleiding van wensen van gebruikers. De volgende uitgebreide nieuwe versie van
het invoersysteem zal begin april beschikbaar komen. Hierin worden veel gemelde wensen van
gebruikers doorgevoerd.
Let op: De deadline voor het invoeren van de gegevens van 2014 voor de analyse van Garderen 2014
is 1 april!
Ook willen wij u verzoeken de gegevens van 2012 en 2013 zo compleet mogelijk te maken.
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