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Je wilt deelnemen aan DQRA (Dutch Quality Registry of 
Rheumatoid Arthritis)  via SKR (Stichting 

Kwaliteitsbevorderling Reumatologie) Nederland: 

Stel je de vraag:  

Neemt ons ziekenhuis deel aan Landelijke basisregistratie 
van ziekenhuiszorg (LBZ) en is dus aangesloten bij Dutch 

Hospital Database.   

(Vraag dit na bij Kwaliteit en Veiligheid of bij Raad van 
Bestuur (RvB) in je ziekenhuis)

Data Transfer Agreement ziekenhuis –
SKR versie aug 2019  

Laat het ondertekenen door RvB en 
retourneer het per email naar 

dqra@nvr.nl, dan wordt het getekend 
door SKR vertegenwoordiger en wordt 

per email  aan RvB ziekenhuis 
geretourneerd met kopie aan afdeling 

reumatologie.

Casemix variabelen

(tabel 1)

Verzenden naar DHD via 
beveiligde omgeving. 
(Dus niet per email).

Bij info@dhd.nl is  op te 
vragen wie toegang heeft 

binnen uw instelling.

DAS28 gegevens

(tabel 2)

Verzenden naar DHD via 
beveiligde omgeving. (Dus 

niet per email).

Bij info@dhd.nl is  op te 
vragen wie toegang heeft 

binnen uw instelling.

Opdrachtformulier DHD voor 
ziekenhuis RA data naar SKR .

Laat deze tekenen door RvB en 
retourneer per email naar 

dqra@nvr.nl 

SKR zal aan DHD een kopie 
verstrekken van de verkregen 

toestemming.

Data Transfer Agreement ziekenhuis – SKR versie 
aug 2019 

Laat het ondertekenen door RvB en retourneer het 
per email naar dqra@nvr.nl, dan wordt het 

getekend door SKR vertegenwoordiger, en wordt 
het orgineel per post aan RvB ziekenhuis 

geretourneerd met kopie aan afdeling 
reumatologie.

Aanleverspecificaties voor 
niet LBZ aanleverende DHD 

ziekenhuizen

DAS28 gegevens 

(bestand 5) 

Verzenden via beveiligde 
tijdelijke DHD toegang. (Dus 

niet per email)

Vraag hiervoor zonodig een 
licentie via dqra@nvr.nl 

Aanleverspecificaties voor niet 
LBZ aanleverende DHD 

ziekenhuizen

Casemix variabelen

(bestand 1)

Verzenden via beveiligde 
tijdelijke DHD toegang. (Dus 

niet per email)

Vraag hiervoor zonodig een 
licentie via dqra@nvr.nl 

Aanleverspecificaties voor niet LBZ 
aanleverende DHD ziekenhuizen 

In onderling overleg afstemmen wat in 
uw ziekenhuis mogelijk is om bijeen te 

brengen aan data. (Bestand 2,3,4)

Stuur een mail naar Dqra@nvr.nl dan 
zal na telefonisch contact een itemlijst 

worden opgesteld voor uw kliniek.

Verzenden via beveiligde tijdelijke DHD 
toegang. (niet per email)  Licentie via 

dqra@nvr.nl 

Ja Nee 


