
 

 

 

e-rapportering van zeldzame endocriene aandoeningen (e-REC) 
Achtergrond 
Veel klinische en wetenschappelijke netwerken voor zeldzame aandoeningen werken met een 
elektronisch rapporteringsysteem om activiteiten te registreren en de incidentie, prevalentie en natuurlijke 
voorgeschiedenis te begrijpen. Een elektronisch rapporteringsysteem dat regelmatig wordt uitgevoerd, zal 
netwerken zoals Endo-ERN in staat stellen om zich aan zijn verklaarde missie te houden: het objectief in 
kaart brengen van de aandoeningen, de diensten en andere gerelateerde activiteiten terwijl 
onderzoeksactiviteiten worden ondersteund. Het e-REC-project maakt deel uit van het project European 
Registries for Rare Endocrine Conditions (eurreca.net), dat wordt ondersteund door de EU, ESPE en ESE 
en dat open staat voor alle endocriene centra buiten Endo-ERN. 
 
Wie zijn wij 
e-REC maakt deel uit van het EuRRECa-project dat wordt gecoördineerd door professor Faisal Ahmed in 
het Office for Rare Conditions van de University of Glasgow. Endo-ERN wordt gecoördineerd door 
Professor Alberto Pereira in Leiden en Professor Olaf Hiort in Lübeck. Gegevens van de Project Governing 
Board van EuRRECa zijn beschikbaar op eurreca.net/project-governing-board/.  
 
Het rapporteringproces  
De elektronische rapporteringskaart die u elke maand ontvangt, zal vragen of u de afgelopen maand een 
nieuw geval bent tegengekomen van een van de aandoeningen die zijn opgenomen in Endo-ERN en 
waarvoor u een erkend referentiecentrum bent. Op basis van andere modellen met rapporteringskaarten, 
kunnen we stellen dat dit formulier in niet meer dan twee minuten kan worden ingevuld. Gezien de reeks 
aandoeningen die zijn opgenomen in Endo-ERN, is het raadzaam dat er in elk centrum verschillende clinici 
worden aangeduid om te rapporteren over specifieke aandoeningen of dat er één teamlid is dat wordt 
aangeduid om de rapporteringskaart te ontvangen en rapporteert namens alle clinici in het centrum. Bij 
het rapporteren van een geval, zal geen enkele identificeerbare of gedeeltelijk identificeerbare informatie 
worden verstrekt aan het Office for Rare Conditions in Glasgow. Dit kantoor zal de rapporterend arts echter 
unieke ID's verstrekken voor de gerapporteerde gevallen en deze worden lokaal opgeslagen in het 
centrum van de behandelend arts om de link met het geval te bewaren. Later zal een afzonderlijke oefening 
worden uitgevoerd om bestaande gevallen in kaart te brengen. Het is raadzaam om verdachte nieuwe 
gevallen in dit rapporteringsproces op te nemen. Koppelen aan de unieke ID zal zeker in een later stadium 
verduidelijking van diagnostiek mogelijk maken. 
 
Informatiebeheer 
Endo-ERN e-rapportering maakt gebruik van het gevalideerde RedCap-systeem en de gerapporteerde 
gegevens die persoonlijk niet identificeerbaar zijn, worden opgeslagen op een beveiligde server aan de 
universiteit van Glasgow.  In het VK vereist deze activiteit geen geïnformeerde toestemming van patiënten. 
Het project voldoet aan de GDPR van de EU en is goedgekeurd in het VK door de autoriteiten voor 
informatiebeheer van de NHS Greater Glasgow & Clyde Health Board en de National Research Ethics 
Service.  U krijgt echter het advies om contact op te nemen met uw lokale informatiebeheerder of ethische 
commissie.  
 
Verspreiding van activiteiten & resultaten 
Het e-REC-project zal openlijk worden gepubliceerd, zodat alle belanghebbenden, inclusief patiënten, 
volledig op de hoogte zijn. Dit informatieblad en het openbare informatieblad zullen in verschillende talen 
beschikbaar zijn. Gegevens die uit dit project worden gegenereerd, zullen beschikbaar zijn voor alle 
belanghebbenden na goedkeuring door de Data Access Committee (commissie voor gegevenstoegang) 
van het EuRRECa-project. 
 
Het intekenformulier 
Om deel te nemen aan het e-REC-project, bezoekt u de volgende link en vult u het formulier zelf in en/of 
u stuurt het door naar anderen in uw centrum om het in te vullen en in te dienen. Door het formulier in te 

vullen bereikt e-REC alleen mensen die aan het project wensen deel te nemen. 
 

Klik op e-REC intekenformulier 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCUt81mpJ-hdNCt_bSIgduwSgNOY4asoQa27ATAW5mVc0BKA/viewform?c=0&w=1

