S TA P P E N P L A N D I C A

GEBRUIK DEZE HANDLEIDING VOOR DE KOPPELING AAN DE CENTRALE
DATABASE EN DICA

De volgende algemene stappen zijn noodzakelijk voor de koppeling aan de
Centrale database en DICA.
Achter de stappen staat de naam van de uitvoerder
1. Order geven aan Olympus (opdrachtgever)
2. Tekenen van contracten en opsturen naar de heer G. H. J. van der Hoorn,
Olympus (opdrachtgever)
3. Installatie van de laatste update van de tekstblokken, standaard verslagen en
boomstructuur in Endobase (maart 2016 release), indien niet reeds
uitgevoerd (Olympus)
4. Installatie van de koppelingssoftware op de Endobase server (Olympus)
5. Naam functioneel beheerder/ contactpersoon Endobase telefoonnummer en
email adres van het ziekenhuis (opdrachtgever).
De volgende specifieke stappen zijn noodzakelijk om te doorlopen voor de
koppeling van de colonoscopie registratie met MRDM/DICA.
1. Inschrijving voor de koppeling Endobase/DGEA bij DICA aanmelden bij MRDM
(opdrachtgever) DGEA registratie aanmelding
2. Beschikbaar stellen van account (e-mail adres) en password van de MRDM
functioneel beheerder/contactpersoon tbv de upload van gegevens aan
Olympus (opdrachtgever)
3. Activatie van de koppelingssoftware op de Endobase server (Olympus)
4. Testen van de koppeling in overleg met MRDM (MRDM en opdrachtgever)
5. Na succesvolle test doorgeven aan Olympus dat koppeling naar productie kan
(MRDM)
6. Koppeling omzetten naar productie (Olympus)
7. Invoer van alle indicatoren colonoscopieën door gebruiker in endobase
(gebruiker)
8. Controle door contactpersoon van de maandelijkse rapportage vanuit MRDM
(opdrachtgever)
9. Correctie n.a.v. de rapportage MRDM in Endobase door contactpersoon of
verantwoordelijk MDL-arts (opdrachtgever)

Procedure
In het kader van kwaliteitsregistratie zijn alle MDL-artsen verplicht vanaf 2016 een
aantal variabelen bij een verrichte colonoscopie te registreren en te versturen naar
de DICA.
De Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit (DGEA) is een initiatief van de
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werkgroep heeft als doel inzicht in de kwaliteit van coloscopieën te verkrijgen en
verbetertrajecten te stimuleren door spiegelinformatie terug te koppelen aan de
deelnemende centra. Het uitgangspunt van de werkgroep is daarbij dat de
registratielast tot een minimum beperkt moet blijven. In de DGEA wordt een
beperkte set internationaal geaccepteerde kwaliteitsindicatoren van alle
coloscopieën in Nederland automatisch geregistreerd.
Voor de reguliere coloscopieën gebeurt dit automatisch via een koppeling van
Endobase met de database. De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd,
waarna de informatie gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, zoals het
onderling vergelijken van deze indicatoren tussen ziekenhuizen en het starten van
verbetertrajecten.
In samenwerking MRDM, TransIT, Radventure en Olympus is een automatische
koppeling vanuit Endobase naar MRDM gerealiseerd. Eenmaal per maand zullen de
vereiste gegevens van alle verrichte colonoscopieën automatisch verzonden worden
naar MRDM. Deze instantie controleert de gegevens en verstuurd een rapport naar
de contactpersoon van het ziekenhuis met eventueel ontbrekende of onjuiste
gegevens. De contactpersoon van het ziekenhuis kan in de bron (Endobase) de
gegevens controleren en aanpassen of overleggen met de scopist, die het verslag
heeft gemaakt. Bij de volgende zending worden de juiste gegevens verstuurd.
Aanmelden ziekenhuis of vragen over DGEA/DICA
Voor vragen of het aanmelden van uw ziekenhuis bij de DGEA, kunt u contact
opnemen met de
Servicedesk
Telefonisch: 088 – 570 00 10 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur
Per e-mail: DICA-servicedesk@mrdm.nl.
Praktische informatie:
Onder Documenten treft u het digitale formulier voor het aanmelden voor de DGEA
registratie.
In- en exclusiecriteria:
Inclusie
Alle patiënten die een coloscopie ondergaan in Nederland, zowel diagnostisch als
therapeutisch
• Alle leeftijden
•

Alle patiënten, onafhankelijk van ASA-classificatie en indicatie (BVO en niet
BVO)

•

Ook patiënten die een coloscopie ondergaan op een bewaakte afdeling

Exclusie
Patiënten, bij wie de intentie tot coloscopie bestaat, maar door verschillende
redenen er geen coloscopie plaatsvindt.
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Olympus
1. si-helpdesk@olympus.nl: e-mailadres t.b.v. aanmelden Olympus
2. Handleiding registratie colonoscopie voor DGEA Handleiding hoe de gegevens
in Endobase moet worden vastgelegd
3. Handleiding controle verslagen DGEA

Betekenis
DGEA Dutch Gastrointestinal Endoscopy Audit
DICA Dutch Institute of Medical Audit
MRDM Medical Research Data Management
Olympus Leverancier en ondersteuner van Endobase en koppelingen
Radventure Ontwikkelaar koppelingen Endobase en andere partijen
Transit Stichting van samenwerkende Mdl artsen met als doel verbetering van de
verslaglegging middels endobase binnen MDL.
Support vanuit MRDM
Postadres
Leeuwenbrug115
Postbus 90
7400AB Deventer
Service desk : T: 088 – 5700030
Email E: info@mrdm.nl
www.MRDM.nl
Support vanuit DICA
E-Mail: DICA-servicedesk@mrdm.nl
De servicedesk: 088-57 00 010.
Support vanuit Olympus
Bij vragen over endobase of problemen met de koppeling aangaande centrale
database of Vrest.
Supportdesk - Systems Integration
Medical Systems Division
OLYMPUS Nederland BV
Industrieweg 44
2382 NW ZOETERWOUDE
NEDERLAND
- - 3 - - Stappenplan DICA module binnen Endobase.doc

phone: 071 5450819
mailto: si-helpdesk@olympus.nl
Trans.IT
Voor algemene informatie over Transit
http://www.trans-it.org/
info@transit.org
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