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Geachte SKML-deelnemer,  
 
 
Zoals u op 20 april jongstleden per brief werd gemeld, zijn we in een vergevorderd 
stadium aangaande de data-automatisering van de parasitologische rondzendingen. 
Hiermee zal de mogelijkheid komen te vervallen om per post, fax of e-mail de 
resultaten in te sturen.  
 
Met ingang van rondzending 2006-3, dat is augustus aanstaande, zullen alle 
bevindingen van de parasitologische rondzendingen met behulp van QBase worden 
ingevoerd. QBase is een door de SKML ontwikkeld software programma, dat 
kosteloos door de SKML beschikbaar wordt gesteld en technisch wordt ondersteund.  
 
Binnen de SKML maakt een toenemend aantal secties al sinds geruime tijd gebruik 
van QBase. De SKML streeft ernaar om de komende periode praktisch alle secties 
op dit geautomatiseerde systeem te laten overgaan. Het is daarom zeer 
waarschijnlijk dat er binnen uw ziekenhuis, instituut of zelfs afdeling, al van QBase 
gebruik wordt gemaakt voor deelname aan andere – niet-parasitologische – 
rondzendingen. Zo wordt binnen de verwante sectie infectieziekten serologie sinds 
januari 2005 met QBase gewerkt.  
 
Om de overgang van papieren administratie naar QBase voor u zo soepel mogelijk te 
laten verlopen, willen wij de volgende punten onder uw aandacht brengen: 
 verzeker uzelf ervan dat QBase op uw afdeling is geïnstalleerd. Indien dit niet 

het geval is verzoeken wij u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het 
Centraal Facilitair Bureau (CFB) van de SKML te Nijmegen voor assistentie bij de 
installatie. Het programma is te downloaden van http://www.skml.nl/dp/Downloads 
(versie 4.1). Op deze pagina zijn tevens diverse handleidingen te vinden. 

 verzeker uzelf ervan dat de medewerkers op uw afdeling, die gewoonlijk belast 
zijn met het uitsturen van de resultaten van de parasitologische rondzendingen, 
vóór augustus 2006 toegang hebben tot QBase. De toegangscode is 
laboratorium specifiek en dus niet afhankelijk van het type rondzending waaraan 
u deelneemt.  
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Begin augustus zullen wij u schriftelijk informeren hoe u binnen QBase bij de 
parasitologie module komt, en hoe u van de juiste handleiding gebruik kunt maken. 
Volgens plan zult u rond 18 augustus de monsters ter beoordeling ontvangen. In de 
periode van 21 augustus tot 1 september dient u via QBase uw bevindingen in te 
voeren. Vanaf dat moment zullen de medewerkers van het CFB u te woord staan 
indien u problemen ondervindt bij het invoeren van de resultaten of bij het oproepen 
van de rapportage. Ook de verdiepingsvragen worden vanaf rondzending 2006-3 via 
QBase ingevoerd.  
 
Wij hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Zoals gemeld kunt 
u voor vragen of opmerkingen altijd contact opnemen met het CFB te Nijmegen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de sectie parasitologie   Namens het CFB van de 
van de SKML     SKML 
 
 
 
 
 
Dr. L. van Lieshout     Dhr. W. de Jongh 
Sectievoorzitter     Projectmanager  
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