QRNS – Quality Registry Neuro Surgery
Nieuwsbrief QRNS – Mei 2020
Voor u ligt de nieuwsbrief van de QRNS registratie. Nu de themadagen in mei a.s. worden uitgesteld
willen wij u op deze manier op de hoogte brengen van het laatste nieuws rondom de registraties.
Inhoud:
• Themadagen 2020
• Nieuwe thematrekker voor de Liquor Drain Monitor registratie
• Nieuwe thematrekker voor Hypofyse registratie
• Combinatie login pagina QRNS en Liquor Drain Monitor registratie
• Toestemmingsformulieren
• Batch aanleveringen vanuit HIX
• Actuele stand van zaken
Themadagen 2020
Zoals u wellicht al heeft vernomen, worden als gevolg van de COVID-19 maatregelen in mei geen
themadagen georganiseerd. Voorlopig zijn deze verschoven naar het najaar. De berichtgeving
hierover volgt zodra er meer bekend is. De jaarrapportage zal u worden opgestuurd voor de zomer,
deze wordt tijdens de themadagen besproken.
Nieuwe thematrekker voor de Liquor Drain Monitor (Hydrocephalus) registratie
De nieuwe contactpersoon voor deze registratie, die per 1 januari 2020 live is, is Martine van Bilsen,
werkzaam bij het Radboudumc. Zij doet dit samen met Erik van Lindert eveneens van het
Radboudumc.
Nieuwe thematrekker voor Hypofyse registratie
Afgelopen maand is Marco Verstegen, neurochirurg in het LUMC, begonnen met zijn taak als
thematrekker voor de Hypofyse registratie. Hij volgt hiermee Wouter van Furth op die dit bijna 10
jaar heeft getrokken. Marco Verstegen gaat een plan maken hoe de volledigheid van de registratie
een boost te geven. Hij wil graag in contact komen met de diverse centrumvertegenwoordigers om
het thema verder vorm te geven.
Combinatie login QRNS en Liquor Drain Monitor (Hydrocephalus)
Het login portaal voor de Liquor Drain Monitor per 7 mei toegevoegd aan het QRNS portaal. De url
voor alle ziektebeelden is: https://qrns.sivz.nl.
Voor dit doel is de login pagina uitgebreid met een vinkje om in te kunnen loggen voor de liquor
drain registratie en rapportages. Het aangepaste inlogscherm van de QRNS ziet er nu zo uit:

Figuur 1: Aangepaste inlogscherm QRNS

Toelichting op het inlogscherm:
• Wilt u patiënten invoeren voor SAB, Glioblastoom of Hypofyse of de rapportages bekijken, dan
vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op de blauwe knop “login”.
• Wilt u patiënten invoeren voor de Liquor Drain Monitor of de rapportages bekijken, dan vult u
uw gebruikersnaam en wachtwoord in, vinkt vervolgens het vinkje achter “inloggen voor Drain
Monitor” aan en klikt vervolgens op de blauwe knop “login”.
Uw gebruikersnaam en uw wachtwoord zijn ongewijzigd gebleven. Ook voor de Liquor Drain is nu de
tweeweg authenticatie ingevoerd. Na invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord ontvangt u
een mail met een verificatiecode. Heeft u vragen over uw gebruikersnaam of hoe in te loggen, dan
kunt u contact opnemen met de Servicedesk QRNS.
Batch aanleveringen vanuit HIX voor SAB en Glioblastomen
HIX heeft een module gereed waarmee het mogelijk is een batch aanlevering te maken voor de
Glioblastoom- en de SAB-data. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact op met de
Servicedesk QRNS. Voor de andere ziektebeelden is dit nog in ontwikkeling.
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. Het begin is er, maar er is nog wel een weg te gaan.

Actuele stand van zaken

Figuur 2: 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) – in verband met de corona
omstandigheden is de Servicedesk vooralsnog alleen per e-mail bereikbaar

