Tips invullen LROI-formulier
Aandachtspunt

Uitleg

Hanteer de juiste definities

Primaire prothese: De eerste (primaire) plaatsing van een prothese
ter vervanging van het oorspronkelijke gewricht;


Heup: totale of kophals heupprothese





Knie: totale, unicondylaire of patellofemorale knieprothese
Enkel: totale enkelprothese
Schouder: totale anatomische, reversed of hemi
schouderprothese
Elleboog: totale, radiocapitellaire, distale hemihumerale of radiuskop elleboogprothese



Revisie prothese: Elke verandering (plaatsing, vervanging en/of
verwijdering) van één of meerdere componenten van de prothese;

Verwijder een verkeerd
aangemaakt record
BSN



Een verandering van een kophalsprothese naar een totale
heupprothese is een revisie-ingreep



De toevoeging van een patellacomponent aan een totale
knieprothese is een revisie-ingreep



Wanneer tijdens een operatie de prothese wordt verwijderd
en op een ander moment een nieuwe prothese wordt
teruggeplaatst, moeten beide ingrepen geregistreerd worden
in de LROI



Na verwijdering inbrengen van nieuwe prothese:
o Heup revisie: ‘Reason for revision'= ‘Girdlestone'
'Type of operation' = Total system revision'
o Knie revisie: ‘Reason for revision'= ‘Revision after
knee removal'= ‘Yes' ‘Type of operation' = ‘Total
system revision'
o Enkel, Schouder en Elleboog revisie: 'Reason for
revision'= 'other reason for revision'= 'Yes'.
Specificeren dat het gaat om een revisie na
protheseverwijdering. 'Type of operation'= 'Total
system revision'.



Het vervangen van een inlay/lager geldt als partiële revisie
(met of zonder spoelen van het gewricht)

Indien een record is aangemaakt in de verkeerde categorie,
bijvoorbeeld een heup ipv een knie, verwijder deze OK dan. Klik hier
om te lezen hoe u een record kunt verwijderen.
BSN is een essentieel nummer. Dit nummer wordt direct versleuteld
via een Trusted Third Party (ZorgTTP). Deze versleuteling maakt het
BSN onleesbaar voor iemand die hier geen recht toe heeft. Het

Ziekenhuisnummer
Andere locatie

Nieuwe variabelen

Diagnose

ASA classificatie

Productnummers (REF- en
LOT)

Variabele invullen
Variabelen lavage, vacuum,
pressurising

Onnodige stickers

Volgorde stickers

versleutelde BSN is echter belangrijk voor het koppelen van de
primaire en revisie-ingrepen bij één patiënt in verschillende
ziekenhuizen en voor het toevoegen van de overlijdensdatum. Graag
aandacht voor het correct invullen van dit nummer.
Dit nummer is het patiëntnummer van de patiënt in uw ziekenhuis.
Indien de operatie is uitgevoerd op een andere locatie dan de locatie
waarbinnen geregistreerd is, geeft u dat dan aan in het veld ‘Hospital
where the operation took place'.
Graag uw aandacht voor het invoeren van de nieuw variabelen
‘roken', ‘postcode', ‘BMI' en ‘Charnley score'. Deze variabelen zijn
belangrijk om de casemix (patiëntenverschillen) van uw ziekenhuis te
vergelijken met de landelijke casemix.
De diagnose betekent de primaire reden voor protheseplaatsing. Er
kan maximaal één diagnose worden geregistreerd, registreert u dus
de meest primaire te achterhalen diagnose.
Graag aandacht voor de variabele ASA-classificatie. Mogelijk kan het
LROI-formulier al mee naar het POS-gesprek (Pre-operatieve
screening) voor het invullen van (onder andere) deze variabele.
Graag aandacht voor de REF-(/product)nummers en LOT-nummers.
Let op dat deze nummers op de juiste plek worden geregistreerd, bij
het juiste component, niet verkeerdom en dat u het nummer correct
invoert. Indien het product bij een REF-nummer niet herkend wordt,
controleer dan of u het nummer goed heeft ingevoerd. Indien u er
zeker van bent dat het nummer correct is ingevoerd en het toch niet
herkend wordt, geeft u dit dan door aan het LROI-bureau.
Wanneer het juiste antwoord ‘NO' is vragen wij u dit ook in te voeren.
Met name bij de reden voor revisie wordt dit vaak leeggelaten.
De variabelen lavage, vacuum en pressurising duiden op de manier
waarop het cement is gebruikt. Deze variabelen hoeven dus alleen te
worden ingevuld indien de fixatie gecementeerd of (omgekeerd)
hybride is.
Plak alleen de stickers van de componenten die geregistreerd moeten
worden op het formulier. Spacers, centralizers, hole eliminators,
plugs, augmentation blocks, sleeves, cables, claws, screws, head
adapters en wedges hoeven niet te worden geregistreerd. Door de
stickers op het formulier te plakken kan er verwarring plaatsvinden
bij de mensen die invoeren.
Om het invoeren makkelijker te maken, is het handig als de stickers in
de volgorde van het formulier geplakt worden;






Heup: Cement, acetabulum (cup), inlay (insert), femur (evt.
neck en stem extention), femurkop (zowel uni als bipolar)
Knie: Cement, femur, tibia, inlay (insert), patella
Enkel: Cement, tibia, talus, inlay (insert)
Schouder: Cement, humerus, humeruskop, glenoïd, humeral
baseplate, glenoïde liner
Elleboog: Cement, humerus, ulna, radiuskop en/of steel

