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QP-registratie van proefpersonen in het RIS 

Introductie 

Vanaf 01/03/2017 moet elke participant die wordt gescand in het kader van een wetenschappelijk onderzoek 

met behulp van MRI op de locatie ‘MR dwarsgebouw’ anoniem geregistreerd worden in het Radiologisch 

Informatiesysteem (RIS) van het ziekenhuis door middel van een QP-identificatienummer en een MRI-aanvraag. 

Alle beelden komen op het Picture Archiving and Communication System (PACS) van het ziekenhuis terecht. De 

3D-T1 wordt nagekeken door een bevoegd neuroradioloog, zoals vermeld in het informed consent. 

 

 

Dit document beschrijft enerzijds hoe men een participant eenmalig registreert en anderzijds hoe men per 

onderzoek een MRI-aanvraag opmaakt met behulp van IMPAX ® RIS QDoc (Agfa Healthcare N.V.).  

Een papieren versie van dit document is beschikbaar in het MR-gebouw in een map getiteld GIfMI. 

Contacteer voor meer informatie de GIfMI Research assistent (stephanie.bogaert@uzgent.be) of GIfMI Site 

Manager (pieter.vandemaele@ugent.be).   
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I. Aanmelden bij IMPAX ® QDOC 

 

1. Start de UZ-PC met nummer UZ-11815 op. 

De PC gebruikt “auto log-in” waardoor een login en wachtwoord niet nodig zijn. 

 

2. Dubbelklik op het bureaublad op de snelkoppeling naar QDoc voor de IMPAX®RIS registratie. 

   

 

3. Log in  

• Gebruiker GIFMI 

• Wachtwoord gifmi 

• Affiliatie Laat dit veld leeg 
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4. U bevindt zich in de browser van IMPAX® RIS QDoc. U kunt nu een QP-identificatienummer aanmaken voor 

de participant (zie partim II). 
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II. Een uniek QP-identificatienummer voor een participant aanmaken 

 

U dient maar één QP-identificatienummer per participant aan te maken! Sla partim II over 

indien al een QP-identificatienummer werd aangemaakt voor de betreffende participant 

(die komt voor een vervolgonderzoek binnen dezelfde studie). Zoek in dat geval het QP-

identificatienummer op in uw administratie en ga meteen naar partim III. 

Een QP-identificatienummer is specifiek voor een enkele participant in een enkele studie. 

Indien een participant ook deelneemt aan andere studies moet voor elke studie apart een 

QP-identificatienummer aangemaakt worden. 

 

1. Klik op het icoon ‘…’ en vervolgens op de knop ‘Nieuw’. 

 

 

  

1 

2 
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2. Vul enkel volgende velden in: 

 

Omwille van de bescherming van de privacy is het niet toegelaten om persoonlijke gegevens 

van de participant te gebruiken (naam, adres en contactinformatie). 

 

• Familienaam GIFMI_GSBxx.xxx (xx.xxx is uniek GSB number, verplicht) 

Suffix is het unieke GSB nummer (verplicht) 

• Voornaam Vrij te kiezen (vb SUB001) 

• Geboortedatum Echte geboortedatum 

• Geslacht Echte geslacht 

• Opmerking U kunt voor uw eigen administratie hier vrije tekst invullen 

 

Bevestig door op ‘OK’ te klikken. 

 

 

3. Noteer in uw administratie de naam en het QP-identificatienummer die toegewezen werd aan deze 

participant. U dient dit nummer voor elk vervolgonderzoek van deze participant te gebruiken.  

Bevestig door op ‘OK’ te klikken.  

1 

4 

2 

5

6 

3 
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U dient nu een MRI-aanvraag op te maken voor deze participant door middel van het toekende QP-

identificatienummer voordat u deze participant kan scannen (zie partim III). 
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III. Een aanvraag aanmaken op basis van het QP-identificatienummer 

 

1. Vul het unieke QP-identificatienummer van de participant in (paars veld) en druk op de tabtoets. De 

subjectnaam en geboortedatum van de participant worden automatisch aangevuld (groen veld). Controleer 

of dit correct is. 

Noot: Indien in het verleden al een QP-identificatienummer werd aangemaakt voor de participant maar u dit niet 

terugvindt in uw administratie, kunt u dit makkelijk terugvinden door de subjectnaam (type GIFMI_STU…, SUB…) in te 

vullen (groen veld) en op de tabtoets te drukken. Het QP-identificatienummer zal  automatisch ingevuld worden. 

 

 

 

2. Klik op het icoon ‘nieuwe aanvraag’.  
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3. Selecteer het tabblad ‘Algemeen’. 

 

 

4. Vul enkel volgende gegevens in (gebruik de exacte gegevens hieronder beschreven): 

• LUIK A (FACTURATIE) 

o Aanvragende arts: +ACHTEE + tabtoets 

→ Prof. Achten E. wordt automatisch ingevuld 

o Status: Studies en dergelijke 

o Betalingswijze: B Studie 

 

• LUIK B (AANVRAAG ONDERZOEK) 

o Studie: S 

o Onderzoek: 7111 + tabtoets 

→ ‘MR hersenen (structuur alleen)’ wordt automatisch ingevuld bij ‘naam 

onderzoek’ 

Indien u géén hersenen scant, plaats dan de cursor in het veld ‘Naam onderzoek’ en 

druk op toets ‘F3’ voor de keuzeboom of vraag advies aan de GIFMI research assistent. 

o Zaal: MR Z4 

o Technicus: GIfMI 

o Behandelend arts: +ACH + tabtoets 

→ +ACHTEE wordt automatisch ingevuld 

 

• Klik op het icoon ‘Opslaan’ om de aanvraag te bewaren en terug te keren naar de browser. 
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5. Klik op het icoon ‘omschakelen op werklijst’. 

 

A 

B 
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6. Selecteer in de keuzelijst ‘MR Z4’ (MR Dwarsgebouw) en klik op het icoon ‘verversen’. Uw onderzoek staat 

nu gepland in IMPAX® RIS QDoc en u vindt dit nu terug in de scheduler van de MRI scanner (partim IV).  

 

 

Alle administratie is nu rond. U kunt nu uw participant registreren op de scanner console (partim IV).  

1 2 

3 
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IV. OPROEPEN VAN EEN IN IMPAX® RIS QDOC GEREGISTREERD PARTICIPANT OP DE 

SCANNER CONSOLE 

 

Gezien de participant reeds geregistreerd is, hoeft u niet langer alle gegevens manueel te in te voeren op de 

MR-scannerconsole, maar kunt u deze als volgt oproepen: 

1. Open de Patient Browser: 

In het console hoofdmenu       Met het toetsenbord 

 

2. Dubbelklik in de Patient Browser in de linkerkolom op ‘Scheduler’. 

 

3. Dubbelklik in de 3de kolom op het onderzoekstype, hier ‘MR hersenen’, dus niet op de subjectnaam in de 2de 

kolom! 
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4. Het Patient Registration venster wordt getoond. 

Een aantal gegevens zijn reeds ingevuld op basis van de link met IMPAX® RIS QDoc: 

• Last name GIFMI_STU<suffix> 

• First name <ingevoerde voornaam > 

• Patient ID QP-12345678 

• Date of Birth <ingevoerde geboortedatum > 

• Sex <ingevoerde geslacht> 

 

5. Vul de verplichte (vetgedrukte) velden in: 

• Weight Het juiste gewicht van de participant 

• Study Browse om het correct protocol te selecteren 

• Patient position Klik op de keuzelijst om de juiste positionering te selecteren 

 

 

6. De ‘Exam’ knop wordt ingeschakeld wanneer alle noodzakelijke velden werden ingevuld. 

Klik op de knop ‘Exam’ en vervolgens op de knop ‘Confirm’ in het getoonde venster. 

U kan nu starten met scannen. 
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V. EEN ONDERZOEK TRANSFEREREN NAAR HET PACS-SYSTEEM 

 

Indien dit partim wordt overgeslaan zal geen data naar het PACS-systeem getransfereerd 

worden. De data is dan niet beschikbaar als backup en wordt niet door een radioloog 

bekeken! 

 

1. Open de Patient Browser: 

 

In het console hoofdmenu     Met het toetsenbord 

 

2. Dubbelkik in de Patient Browser in de linkerkolom op ‘Local Database’. 

 

3. Dubbelklik in de 3de kolom op het onderzoekstype, hier ‘MR hersenen’ en dus niet op de subjectnaam in de 

2de kolom! Indien er meerdere onderzoeken werden uitgevoerd onder dezelfde subjectnaam zullen deze 

anders allemaal naar het PACS-systeem gestuurd worden. 

  

 

4. Selecteer in het hoofdmenu van de Patient Browser ‘Transfer > Send to VIMPAXWF1P’ 
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5. Om het transfereren van de data te controleren kan u de Network Job status openen: 

o Door op de knop ‘Network Job status’ in het knoppenmenu van de Patient Browser te klikken: 

 

o Door te dubbelklikken op het icoon ‘Network Job status’ onderaan het scherm: 

 

 

6. Het Network Job Status venster wordt getoond. Indien er data wordt getransfereerd zal in het Status veld 

‘Active’ staan en de waarde in het Remain veld zal aftellen naar 0. Indien alle data met success werd 

getransfereerd zal in het Status veld ‘Completed’ staan, bij een fout staat er ‘Failed’. 

Controleer of alle data met succes werd getransfereerd. 

 

Het is mogelijk om de data in real-time van de scanner naar het PACS-systeem te transfereren. Enkel 

wanneer alle onderzoekers zijn overgeschakeld op registratie in RIS (voor elke nieuwe studie na 1/3/2017) 

zal de automatische link met het PACS-systeem geactiveerd worden. Dit wordt u ten gepaste tijde gemeld. 
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VI. HET ONDERZOEK ADMINISTATIEF AFSLUITEN 

1. Open IMPAX® RIS QDoc zoals beschreven in partim I. 

2. Selecteer het betreffende MRI-onderzoek in de lijst. 

3. Verander het Status veld van ‘S’ (Started) naar ‘F’ (Finished) door het vinkje in het ‘OK’ veld aan te vinken. 

 

4. Sluit IMPAX® RIS Qdoc af. 

5. Sluit de PC of of log uit. 
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VII. HET VERSLAG VAN EEN ONDERZOEK OPVRAGEN 
 

Een bevoegd neuroradioloog zal de structurele beelden van de participant controleren en hiervan een minimaal 

verslag opmaken. U kunt dit verslag oproepen in IMPAX® RIS QDoc. 

1. Open IMPAX® RIS QDoc zoals beschreven in partim I. 

2. Vul het QP-identificatienummer van de participant in (paars veld) en druk op de tabtoets. De naam en 

geboortedatum van de participant worden automatisch ingevuld (groen veld). Controleer of dit correct is. 

Noot: Indien in het verleden al een QP-identificatienummer is aangemaakt voor een participant maar u dit niet 

terugvindt in uw administratie, kunt u dit makkelijk terugvinden door de subjectnaam (type GIFMI_STU…, SUB…) in te 

vullen (groen veld) en op de tabtoets te drukken. Het QP-identificatienummer zal in automatisch ingevuld worden. 

3. Open de optie ‘Verslagen’. 

 

4. Rechtsklik op de lijn met de juiste aanvraagdatum en selecteer in het context menu ‘Verslag > Verslag 

weergeven’. 

 

Indien een belangrijke pathologie wordt gezien, neemt de radioloog contact op met de onderzoeker voor 

bespreking van de verdere opvolging. 


