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Inleiding
In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt-, operatie- en
prothesekenmerken van heup-, knie-, enkel-, schouder-, elleboog-, pols- en vingeringrepen van alle
zorgaanbieders in Nederland geregistreerd. Via het LROI Dashboard kan iedere individuele vakgroep
diens gegevens benchmarken aan de landelijke gegevens. Dit LROI Dasboard is gebouwd in SAS
Visual Analytics (SAS VA).

Het LROI Dashboard biedt u een handige benchmarktool waarop u de trends van uw vakgroep kunt
spiegelen aan landelijke gemiddelden en aan andere zorgaanbieders 1. Daarnaast heeft u de
mogelijkheid om uw informatie te filteren op verschillende variabelen. Indien gewenst kunt u een
overzicht afdrukken naar PDF.

Het LROI Dashboard is gekoppeld aan uw individuele LROI-account.

Nieuw in dit LROI Dashboard is de mogelijkheid om een zogenaamd infovenster met daarin op
ingreepniveau gegevens van de (selectie van) ingrepen waarin u geïnteresseerd bent. Zo kunt u
bijvoorbeeld een tijdsperiode selecteren, zodat u een overzicht heeft van de in de LROI geregistreerde
ingrepen om te vergelijken met uw ziekenhuis informatiesysteem. Ook kunt u een overzicht maken
van onvolledig geregistreerde ingrepen in de LROI. Dit is alleen het geval wanneer u hiertoe de
rechten heeft ontvangen.

Systeemeisen
Het LROI Dashboard draait in SAS Visual Analytics (VA). SAS werkt in de volgende webbrowsers (32bit versie):


Internet Explorer (versies 9, 10 en 11)



Chrome (versie 15)



Firefox (versie 6)

Daarnaast is voor bepaalde onderdelen van SAS VA het programma Adobe Flash Player (versie 11.1)
benodigd. Wanneer Adobe Flash Player niet al geïnstalleerd is en u toegang zoekt tot het LROI
Dashboard zal uw webbrowser u vragen dit te installeren.
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De zorgaanbieders waartegen deze gegevens worden afgezet zijn onherkenbaar gemaakt.

Inloggen LROI portaal
Het LROI invoer-portaal is te bereiken via de website van de LROI www.lroi.nl.
Klik bovenaan de webpagina op ‘LOGIN’ (Afbeelding 1).

Afbeelding 1. Home-pagina LROI-website

Vervolgens voert u bij ‘LROI Gebruikersnaam’ en ‘LROI Wachtwoord’ uw inloggegevens in (zie
Afbeelding 2). Inloggen in ZorgTTP is voor het LROI Dashboard niet nodig.

Inloggen LROI

Afbeelding 2. Inlogscherm LROI
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Zodra u bent ingelogd komt u terecht in het LROI portaal. In het LROI Portaal gaat u vervolgens naar
het LROI Dashboard door te klikken op de knop ‘Dashboard’ (zie Afbeelding 3).

Afbeelding 3. LROI portaal

Vervolgens wordt u doorgestuurd naar het LROI Dashboard (zie Afbeelding 4). U wordt nogmaals
gevraagd om uw gebruikersnaam en wachtwoord ter verificatie. Voer deze in en klik op ‘OK’. Het LROI
Dashboard wordt nu geladen. Let op, het inlogscherm kan er anders uitzien in een andere browser.

Afbeelding 4: Inloggen LROI dashboard (schermafbeelding Microsoft Edge)
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Gebruik maken van het LROI dashboard
De eerste pagina van het LROI Dashboard is de zogenaamde ‘Landing page’. Hier ziet u van welke
gewrichten (blauw) u de geregistreerde gegevens in de LROI kunt bekijken. Op dit moment zijn dat de
heup-, knie-, enkel-, schouder- en elleboogingrepen. In de toekomst zullen hier ook de pols- en
vingeringrepen aan worden toegevoegd.

Klikt u op het gewricht waarin u geïnteresseerd bent (zie Afbeelding 5).

Afbeelding 5. Landing page LROI Dashboard

U start op de overzichtspagina van dat gewricht (zie Afbeelding 6). Indien gewenst kunt u hier één of
meerdere selecties of filters op toepassen (zie onderdeel ‘Selecteren en filteren’ op pagina 9). Door
dubbel te klikken op het aantal waarin u geïnteresseerd bent, krijgt u op ingreepniveau gegevens te
zien van de ingrepen die het betreft. U ziet dan een zogenaamd infovenster. Dit ziet u alleen wanneer
u hiertoe de rechten heeft.

Om terug te gaan naar de landing page van het LROI Dashboard, wanneer u bijvoorbeeld een ander
gewricht wil bekijken, klikt u op de pijl naar links (zie Afbeeling 6).
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Afbeelding 6. Overzicht heupingrepen

Maximaliseren van een tabel
Het is mogelijk een tabel te vergroten (maximaliseren). U klikt dan u op de betreffende tabel, waarna
drie figuurtjes boven de tabel verschijnen. Vervolgens klikt u op het rechthoekige figuurtje (Afbeelding
7).

Afbeelding 7. Tabelopties

Rapport datakwaliteit
Door te klikken op een tabblad (zie Afbeelding 8, nummer 1) gaat u naar een andere pagina, in dit
geval de pagina Datakwaliteit. Door dubbel te klikken op het onderdeel van een figuur waarin u
geïnteresseerd bent (zie Afbeelding 8, nummer 2), krijgt u op ingreepniveau gegevens te zien van de
ingrepen die het betreffen in een zogenaamd infovenster. Dit is alleen het geval wanneer u hiertoe de
rechten heeft. Zo kunt u bijvoorbeeld dubbelklikken op de geregistreerde ingrepen in de LROI
waarvan de overall volledigheid onvolledig is. U ziet vervolgens een overzicht van deze ingrepen op
ingreepniveau met rood gearceerd welke variabelen ontbreken of verkeerd geregistreerd zijn. Dit is
met uitzondering van de ingrepen waarbij de operatiedatum en/of de geboortedatum ontbreekt. Deze
kunnen helaas niet rood gearceerd worden.

7

1

2

2

Afbeelding 8. Datakwaliteit
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Selecteren en filteren
Wanneer u niet alle ingrepen tegelijk wilt zien, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot
selecteren en filteren (zie Afbeelding 9). Zo kunt u bijvoorbeeld aangeven welke locaties van uw
zorgaanbieder u wilt zien (nummer 1), of in welke patiëntkenmerken u geïnteresseerd bent (nummer
2). Ook de jaren van operatie die zichtbaar zijn kunt u aanpassen (nummer 3) of u kunt inzoomen
binnen een operatiejaar op een kwartaal, een maand en een operatiedatum door te klikken op het +teken (nummer 4).

Wanneer u een filter of selectie heeft toegepast, krijgt u bij dubbelklikken een infovenster te zien van
dat aantal. U ziet dan gegevens op ingreepniveau van alle ingrepen die binnen uw selectie vallen.
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Afbeelding 9. Overzicht heupingrepen
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Overzichten afdrukken naar PDF
Om gegevens uit een tabel op het LROI Dashboard te behouden heeft u de mogelijkheid om het
overzicht af te drukken naar een PDF.

Gaat u hiervoor met uw cursor in de tabel staan. Vervolgens klikt u met de rechter muisknop op (zie
Afbeelding 10):
1. Klik op ‘patiëntweergave afdrukken naar PDF’ (in dit geval van de heupingrepen)
2. Klik vervolgens op ‘Afdrukken’

3. Optie 2 is om links onderin de patiëntweergave direct te klikken op ‘Afdrukken naar PDF’
4. Klik vervolgens op ‘Afdrukken’

Afbeelding 10. Overzicht afdrukken naar PDF
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Tot slot
Meer vragen?

Het LROI Dashboard wordt steeds verder uitgebreid. Wij willen u dan ook aanraden het LROI
Dashboard regelmatig te bekijken.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over (het gebruik van) het LROI Dashboard dan kunt u contact
opnemen met het LROI-bureau via lroi@orthopeden.org of via 073-7003420.
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