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Nieuwsbrief
Uitvraag kwaliteitsindicatoren 2016 afgerond
De afgelopen weken zijn alle zorgaanbieders druk bezig geweest met het compleet maken van de LROI gegevens over
registratiejaar 2016. Dit jaar zijn alle indicatoren via de LROI aangeleverd aan het indicatorenportaal van OmniQ voor de
ziekenhuizen en aan het indicatorenportaal van DESAN voor de klinieken. Ondanks de recente overgang naar de nieuwe
database van Reports is ook dit jaar de aanlevering van de kwaliteitsindicatoren voor alle zorgaanbieders weer geslaagd.

Compleetheidsonderzoek LROI 2016
In de LROI wordt ieder jaar de compleetheid per orthopedische instelling vastgesteld. Deze compleetheid wordt berekend uit
het aantal ingrepen (heup-, knie-, enkel-, schouder- en elleboogprothesen) dat in de LROI is geregistreerd ten opzichte van het
aantal ingrepen dat daadwerkelijk is uitgevoerd. Alle LROI-contactpersonen hebben op 11 april 2017 het verzoek gekregen om
het aantal ingrepen gebaseerd op hun ziekenhuisinformatiesysteem door te geven aan de LROI. De resultaten zullen
meegenomen worden in zowel de jaarrapportage als bij een eventuele kwaliteitsvisitatie van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging.

Project ‘Dataoptimalisatie’ LROI
Nog vóór de zomer van 2017 gaat het project ‘Dataoptimalisatie’ van start. Met het nieuwe registratiesysteem in Reports is
geprobeerd zoveel mogelijk van de veelvoorkomende registratiefouten te ondervangen. De registratie kan voor eerdere jaren
op deze punten echter nog geoptimaliseerd worden. Een onderdeel hiervan is de volledigheid van de LROI registratie: het
percentage geregistreerde ingrepen waarbij de gegevens volledig zijn ingevoerd. Daarnaast kunnen onmogelijke combinaties
zich voordoen in de LROI. De LROI wil daarom kijken naar de datakwaliteit binnen de LROI-registratie van uw instelling.
Hiertoe zal de LROI voor alle zorgaanbieders een bestand voorbereiden met daarin de gegevens van onmogelijke (combinatie
van) waarden. Deze onmogelijke waarden moeten dan nog wel gecorrigeerd worden binnen uw registratie. Graag horen wij
wie binnen uw instelling de geschikte persoon is om dit project uit te voeren en wanneer diegene de voorbereide gegevens bij
voorkeur zou willen ontvangen. Verstuurt u diens contactgegevens naar lroi@orthopeden.org. Bij voorbaat hartelijk dank!

Van Rens Fonds subsidieronde 2018
U heeft nog enkele dagen om uw projectaanvraag voor de Van Rens Fonds subsidieronde 2018 in te dienen. De deadline is
maandag 1 mei 2017 om 14:00 uur. Deze subsidieronde heeft dit jaar als onderzoekstopic LROI als basis om samen
onderzoek te doen. Hierbij wordt aanbevolen het onderzoek als multicentre randomized controlled trial ‘nested’ in de LROI uit
te voeren. Nieuw dit jaar is dat het is toegestaan om extra variabelen toe te voegen aan de LROI-data waarmee u onderzoek
doet. Meer informatie is te vinden op www.lroi.nl.

LROI dashboard uitgebreid
Het nieuwe dashboard van de LROI is vanaf december 2016 beschikbaar. Het dashboard wordt nog altijd uitgebreid.
Recent is hier het 1-jaarsrevisiepercentage van heup – en knie-ingrepen bijgekomen. Daarnaast zijn ook de PROMs heup
en PROMs knie toegevoegd. De handleiding van het LROI dashboard vindt u hier.

Nieuwe website LROI
Vanaf begin maart 2017 heeft de LROI een nieuwe website. Met de zoekfunctie kunt u alle onderwerpen heel snel vinden. Een
belangrijke wijziging is de link voor patiënten om de PROMs vragenlijst digitaal in te vullen. Deze is nu te vinden op
http://www.lroi.nl/patienten/vragenlijsten. Uiteraard kunt u de patiënt ook verwijzen naar https://vragenlijst.lroi.nl. Heeft u vragen
of opmerkingen over de nieuwe website, bijvoorbeeld wanneer u termen in de zoekfunctie mist, dan horen wij dit graag.

LROI-bureau op 28 april, 12 mei en 26 mei niet bereikbaar
In 2017 bestaat de LROI 10 jaar! Daarom is er extra aandacht voor de LROI op alle NOV congressen.
Omdat het LROI-bureau op 12 mei 2017 bij het NOV voorjaarscongres aanwezig is, zijn wij op deze dag telefonisch niet
bereikbaar. Dit geldt ook voor de dag na koningsdag (vrijdag 28 april) en de dag na hemelvaart (vrijdag 26 mei). U kunt ons wel
een e-mail sturen. Wij zullen deze zo spoedig mogelijk beantwoorden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het LROI-bureau:

Bruistensingel 216, ‘s-Hertogenbosch
T: +31 (0)73 700 3420
E: lroi@orthopeden.org; W: www.lroi.nl

