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1.START REGISTRATIE EN INLOGGEN:

Inloggegevens ontvangt u middels het formulier: accountaanvraag, te vinden op de website
www.ncdr.nl
U ontvangt een username en wachtwoord voor de NCDR ACS_PCI database.
Ga naar URL: https://ncdr.reports.nl/ of login via www.ncdr.nl middels de donkerrode button PCI.
U komt op de inlogpagina terecht, vul uw inloggegevens in.

U ziet vervolgens de voorwaarden waar u mee akkoord dient te gaan voor u een token ontvangt om
verder te kunnen gaan.

De voorwaarden dienen gelezen te worden (naar beneden gescrold) en "Ik heb de voorwaarden
gelezen en ga ermee akkoord" moet aangevinkt worden.
Dan wordt het volgende scherm getoond:

De gebruiker kan controleren dat de juiste gebruiker is ingelogd en naar welk E-mail adres het token
wordt verstuurd.
Vervolgens moet de knop "Verzenden" gebruikt worden.

Er wordt dan naar het aangegeven E-mail adres een E-mail verstuurd met de volgende inhoud:

De link in dit mailtje kan gebruikt worden om het token te activeren en vervolgens in te loggen.
(het token is 4 uur geldig en alleen in dezelfde browser op de PC van waar het is aangevraagd)
Nu komt u voor een inlogscherm, (het kan zijn dat u een melding van het programma Silverlight in uw
scherm krijgt, deze melding kunt u gewoon uitvoeren)
Nadat u heeft ingelogd ziet u het volgende:
 ACS/PCI niet-electief: Dit deel van de registratie betreft spoed PCI’s voor patiënten die niet
ingepland zijn. zie hiervoor bijsluiter ACS registratie
 PCI electief: Electief=Professional kan tijdstip ingreep bepalen
 Dashboard:. In het dashboardscherm staan gele driehoeken. Dat komt omdat er nog geen patiënten
zijn ingevoerd en er dus geen data bekend is. Voor verdere uitleg dashboard en schriftelijke
verslaglegging zie bijsluiter ACS registratie.

2. INVOEREN VAN EEN ELECTIEVE PCI PROCEDURE
U klikt op het PCI-electief button vervolgens komt u in dit scherm:

U klikt op zoeken indien de patiënt reeds bekend is of op toevoegen wanneer het een nieuwe patiënt
betreft. Vervolgens kunt u de data velden invullen en opslaan.

Er is slechts 1 invoerscherm per tab, vult u de velden in, startend bij de basiskenmerken patiënt.

Vervolgens gaat u naar risicofactoren etc.

3. Definities van de velden
Als de invoervelden nadere toelichting vereisen staat er een blauw i icoon bij.

Als u daar met uw muis overheen gaat, ziet u de definitie van het bijbehorende invoer veld.

