
 

 

 

e-rapportering van zeldzame endocriene aandoeningen (e-REC) 
 
Wat zijn Endo-ERN & EuRRECa 
Endo-ERN staat voor European Reference Network on Rare Endocrine Conditions (www.endo-ern.eu) 
(Europees referentienetwerk voor zeldzame endocriene aandoeningen). Dit netwerk vertegenwoordigt een 
groep ziekenhuizen die door de EU zijn goedgekeurd om zorg te dragen voor een reeks zeldzame 
endocriene aandoeningen die op haar website worden vermeld. De belangrijkste missie van Endo-ERN is 
het verminderen van ongelijkheid in de zorg voor patiënten met zeldzame endocriene aandoeningen, door 
kennisuitwisseling en het verbeteren van gezondheidszorg en onderzoek. Om de behoeften van Endo-
ERN te dienen, heeft de EU ook een ander project gefinancierd, nl. de Europese registers voor zeldzame 
endocriene aandoeningen (EuRRECa). Beide projecten worden ook ondersteund door de European 
Society for Pediatric Endocrinology en de European Society of Endocrinology. 
 
Wat is e-rapportering van zeldzame endocriene aandoeningen (e-REC) 
Veel klinische en wetenschappelijke netwerken voor zeldzame aandoeningen hanteren een elektronisch 
rapporteringsysteem om activiteiten vast te leggen en om het optreden van deze zeldzame aandoeningen 
te begrijpen. Een elektronisch rapporteringsysteem dat regelmatig wordt uitgevoerd, stelt netwerken zoals 
Endo-ERN in staat om te begrijpen hoeveel mensen met zeldzame endocriene aandoeningen door haar 
leden worden aangetroffen. Hierdoor kunnen artsen ook meer informatie verzamelen over deze zeldzame 
aandoeningen en over de zorg die de mensen met deze aandoeningen krijgen. Deelname aan dit project 
staat open voor alle centra, inclusief centra die geen lid zijn van Endo-ERN. 
 
Wie zijn wij 
e-REC maakt deel uit van het EuRRECa-project dat wordt gecoördineerd door professor Faisal Ahmed 
van het Office for Rare Conditions aan 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 e-REC rapporteringsproces  
De elektronische rapporteringskaart die de artsen elke maand zullen ontvangen, zal vragen of ze de 
afgelopen maand een nieuw geval zijn tegengekomen van één  van de aandoeningen die zijn opgenomen 
in Endo-ERN (www.endo-ern.eu). Bij ontvangst van de kaart selecteert de arts het vakje voor de 
aandoening en het aantal mensen met die aandoening dat hij/zij is tegengekomen, waarna de kaart wordt 
teruggestuurd naar het Office For Rare Conditions. Bij het rapporteren van een geval, zal geen enkele 
identificeerbare of gedeeltelijk identificeerbare informatie worden verstrekt aan het kantoor in Glasgow. 
Het kantoor zal de rapporterend arts echter voorzien van een unieke ID voor het gerapporteerde geval.  
Deze ID wordt lokaal bij de rapporterend arts opgeslagen om te kunnen koppelen met het feitelijke geval. 
U vindt informatie over centra die momenteel deelnemen aan e-REC op eurreca.net/e-rec/. 
 
Informatiebeheer 
De gerapporteerde gegevens zijn persoonlijk niet-identificeerbaar en worden opgeslagen op een 
beveiligde server aan de Universiteit van Glasgow. 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.   
 
Verspreiding van resultaten 
Gegevens die uit dit werk worden gegenereerd, zullen beschikbaar zijn voor alle belanghebbenden na 
goedkeuring door de Data Access Committee (commissie voor gegevenstoegang) van het EuRRECa-
project. 
 
Financiering 
EuRRECa is een project dat mede wordt gefinancierd door het Gezondheidsprogramma van de 
Europese Unie (2014-2020).  
Endo-ERN is een Europees Referentienetwerk dat mede wordt gefinancierd door de Europese 
Commissie 
 
Voor meer informatie, bezoek 
eurecca.net/e-rec 
endo-ern.eu  

http://www.eurecca.net/
https://endo-ern.eu/
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