
Handleiding Rapportage downloaden voor Postoperatieve wondinfecties (POWI); versie 1.5. 

Het downloaden van de rapportage voor de module POWI kan via de website van PREZIES 
(www.prezies.nl). Het downloaden van de rapportage is mogelijk één nacht na de laatste invoer in 
Osiris1. Dit geldt zowel voor eigen invoer, als voor invoer door een van de datamanagers van PREZIES. 

Selecteren van de gewenste module  
Ga naar de website van PREZIES (www.prezies.nl). Kies bij de onderwerpen voor: 
‘Incidentieonderzoek Postoperatieve wondinfecties’ 

 

Selecteren van de optie rapportage  
Selecteer vervolgens de optie: ‘Besloten rapportages POWI’ 

 

 

1 Rapportage wordt gedownload uit de WEBFocus database. Deze database wordt gevuld vanuit de 
OSIRIS database. Dit gebeurt elke nacht. Vandaar dat de gegevens pas de dag na invoer beschikbaar 
zijn. 
 

                                                           

http://www.rivm.nl/prezies
http://www.rivm.nl/prezies


Scroll nu naar beneden, naar het volgende onderdeel van de pagina: 

 

 

 
 

 

Kies hier welke rapportage u wilt hebben.  

N.B. Operatiegroep. 
Aangezien er van de indicatoroperaties zoals deze vanaf 1 januari 2012 worden geregistreerd nog 
onvoldoende historische gegevens beschikbaar zijn, worden nog (tijdelijk) gegevens uit de oude POWI-
registratie bij de historische gegevens betrokken. Hiertoe zijn groepen aangemaakt, die als volgt worden 
aangeduid: 
Operatiegroep: NAAM+ctg (met specificatie). 

 Bijvoorbeeld een terugrapportage over de indicatoroperatie MAMABL kan gemaakt worden door te kiezen 
voor de operatiegroep “MAMABL+ctg (33920, 33930, MAMABL)”. Dit geeft aan dat voor de landelijke 
spiegelgegevens en uw eigen historische (5-jaars) gegevens de operaties met de operatiecodes 33920, 
33930 èn MAMABL worden gebruikt. Voor uw eigen gegevens over de door u aangegeven 
rapportageperiode worden echter alleen de operaties met de code MAMABL gebruikt.  

N.B. Operatiegroep (2). 
Om rapportage te kunnen maken, geldt de “20-3-100 regel”: Het eigen ziekenhuis moet ten 
minste 20 valide records hebben ingevoerd, er moeten tenminste 3 ziekenhuizen zijn, die elk 
tenminste 20 valide records hebben ingevoerd en er moeten in totaal ten minste 100 valide 
records zijn ingevoerd. Als er voor een bepaalde operatiecode in het eigen ziekenhuis niet 
voldoende gegevens zijn, kan er voor gekozen worden een groepsrapportage te maken, waarin 
meerdere “gelijksoortige” operaties zijn samengevoegd. In onderstaande tabel is aangegeven 
welke operatiegroepen er zijn en welke codes deel uit maken van welke groepen.  

 

 
 

operatiecodes
APPE
+ctg

CHOL
+ctg

COLI
+ctg

CORE
+ctg

COLIREGS
+ctg

COLIREOP
+ctg

LOWA
+ctg

SIGM
+ctg

SIGLOWGS
+ctg

SIGLOWOP
+ctg

COLONGS
+ctg

COLONOP
+ctg

COLON
+ctg

RCAO
+ctg

APPEGS x
APPEOP x
CHOLGS x
CHOLOP x
COLIGS x x x x
COLIOP x x x x
COREGS x x x x
COREOP x x x x
LOWAGS x x x x
LOWAOP x x x x
RCAOEN x
RCAOOP x
SIGMGS x x x x
SIGMOP x x x x

Overzicht welke operatiecodes in welke groep vallen
groepsrapportages



 

Inloggen 
Nadat er een keuze is gemaakt qua rapportage, verschijnt er een inlogscherm. Zoals hieronder wordt 
weergegeven. 

 

 

Log hier in met de Webfocus username en het bijbehorende password.  

Specificeren van het gewenste rapport 
Na het inloggen verschijnt het volgende scherm: 

 



 

Vul hier de gegevens in voor de gewenste rapportage: 

Startdatum: Begindatum rapportage (dd-mm-jjjj). 

Einddatum: Einddatum rapportage  (dd-mm-jjjj). 

N.B. Het betreft de operatiedatums. Bij een selectie van 01-01-2013 t/m 31-12-2013 worden de 
POWI-gegevens getoond van de operaties die plaatsvonden binnen die periode (het jaar 2013). 

CTG-groepcode:  
Door het “pijltje” rechts in het vak aan te klikken verschijnt een keuze lijst! 
 

Eigen ziekenhuis of groep:  
Dit geldt alleen voor ziekenhuizen die voor meerdere locaties gegevens insturen (met elk een 
eigen ziekenhuisnummer). Om voor alle locaties een gezamenlijke rapportage te verkrijgen 
dient er gekozen te worden voor groep.  

Includeren van meldingen in de status ‘Akkoord excl. SNO’: 
Bij de registratie van POWI’s wordt er na de operatie een “wachttijd” (SNO = surveillance na 
operatie) in acht genomen om definitief vast te stellen of er al dan niet sprake is van een 
POWI. In OSIRIS kan een record de status ‘AES’ (Akkoord exclusief SNO) krijgen wanneer alle 
gegevens correct zijn ingevoerd, maar de “wachttijd” nog niet is afgerond. Anders dan 
records met de status ‘voorlopig’, worden records met de status ‘AES’ wel meegenomen in 
de berekeningen als bij ‘Includeren van meldingen in de status “Akkoord excl. SNO”’ gekozen 
wordt voor “Ja”. De in deze laatste situatie verkregen infectie cijfers, geven wellicht geen 
goed beeld van de werkelijkheid. Het betreft immers de best haalbare situatie; nl. als zich 
geen POWI’s voordoen.  



Klik, nadat u de gewenste opties heeft geselecteerd, op ‘verstuur’. De gevraagde rapportage wordt 
gedownload en het volgende scherm zal verschijnen: 

 

Door op de link te klikken verschijnt het rapport, dat u als pdf kunt opslaan. 

Foutmelding 
Helaas verschijnt af en toe ook de volgende foutmelding: 

 

Dit is een performance probleem dat mogelijk optreedt wanneer er tegelijk meerdere rapportages 
worden opgevraagd. Het beste kunt u een stap teruggaan en nogmaals aangeven welk rapport u wilt 
hebben. Teruggaan kan met de standaard “terug”-knop van de webbrowser: 



 

 

Wachtwoord wijzigen 

Voor het wijzigen van uw wachtwoord kunt u terecht op: password.rivm.nl 
 
Wachtwoord vergeten? 

Bent u uw wachtwoord vergeten dan kunt u een email sturen naar: prezies@rivm.nl 
 
Verdere vragen? 

Voor andere vragen over POWI kunt u ook een email sturen naar prezies@rivm.nl. 
 

http://password.rivm.nl/
mailto:prezies@rivm.nl?subject=wachtwoord%20vergeten

