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Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

ALKM-MEDI IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee

Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen 

hartchirurgie aan. Dit is ook in de toelichting 

van de IGZ tool vermeld.

ALKM-MEDI IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee

Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen 

hartchirurgie aan. Dit is ook in de toelichting 

van de IGZ tool vermeld.

ALKM-MEDI IGZ 60490
Oncologie - 

Borstkanker

Wachttijd tussen diagnose en aanvang 

neo-adjuvante chemotherapie bij 

borstkanker patiënten

Teller: Aantal patiënten in het verslagjaar met 

een nieuw gediagnosticeerd M0 

mammacarcinoom dat uiterlijk 5 weken na 

de PA-diagnose is gestart met neo-adjuvante 

chemotherapie.

24 29 nee

Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit 

gegeven nog niet definitief was. De NABON 

heeft na de deadline van de IGZ aanlevering 

nog correcties toegepast en doorgeladen naar 

NBCA.

ALKM-MEDI IGZ 60491
Oncologie - 

Borstkanker

Wachttijd tussen diagnose en aanvang 

neo-adjuvante chemotherapie bij 

borstkanker patiënten

Noemer: Totaal aantal patiënten in het 

verslagjaar met als primaire behandeling neo-

adjuvante chemotherapie voor een nieuw 

gediagnosticeerd invasief M0 

mammacarcinoom.

32 32 nee

Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit 

gegeven nog niet definitief was. De NABON 

heeft na de deadline van de IGZ aanlevering 

nog correcties toegepast en doorgeladen naar 

NBCA. Er zijn in de noemer 5 patiënten 

bijgekomen en 5 andere patiënten af gegaan. 

Toevallig komt de noemer daarmee op dezelfde 

uitkomst uit: 32 patiënten.

ALKM-MEDI IGZ 60492
Oncologie - 

Borstkanker

Wachttijd tussen diagnose en aanvang 

neo-adjuvante chemotherapie bij 

borstkanker patiënten

Percentage patiënten met een nieuw 

gediagnosticeerd mammacarcinoom waarbij 

binnen maximaal 5 weken na PA-diagnose 

gestart is met neo-adjuvante chemotherapie 

(wordt automatisch berekend):

75 90,6 nee

Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit 

gegeven nog niet definitief was. De NABON 

heeft na de deadline van de IGZ aanlevering 

nog correcties toegepast en doorgeladen naar 

NBCA. Het correcte antwoord is 90.6% 

(29/32).

ALKM-MEDI ZI INID000532 Heupprothese
Konden alle voorbereidende 

onderzoeken plaatsvinden op één dag?

Konden alle voorbereidende onderzoeken 

plaatsvinden op één dag?
nee ja nee

Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het 

antwoord moet ja zijn. 

ALKM-MEDI ZI INID000595 Knieprothese
Konden alle voorbereidende 

onderzoeken plaatsvinden op één dag?

Konden alle voorbereidende onderzoeken 

plaatsvinden op één dag?
nee ja nee

Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het 

antwoord moet ja zijn. 

ALKM-MEDI ZI INID000691 Lage Rug Hernia

Hoeveel patienten met lage rug hernia 

zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd 

in het verslagjaar? 

Hoeveel patienten met lage rug hernia zijn 

op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het 

verslagjaar? 

286 nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID000693 Lage Rug Hernia

Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- 

en orthopedisch chirurgen) opereren 

patienten met lage rug hernia op 

peildatum, per ziekenhuislocatie? 

Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en 

orthopedisch chirurgen) opereren patienten 

met lage rug hernia op peildatum, per 

ziekenhuislocatie? 

7 nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern
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ALKM-MEDI ZI INID000694 Lage Rug Hernia
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

multidisciplinair rugteam? 

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

multidisciplinair rugteam? 
ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID000697 Lage Rug Hernia
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

zorgpad lage rug hernia? 

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

zorgpad lage rug hernia? 
ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID000704 Lage Rug Hernia
Percentage re?operaties binnen 30 

dagen
Percentage re?operaties binnen 30 dagen 0,2 nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001590 Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen 

(neuro- en orthopedisch chirurgen) in 

uw ziekenhuis in de DSSR? 

Geinstrumenteerde chirurgie ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001591 Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen 

(neuro- en orthopedisch chirurgen) in 

uw ziekenhuis in de DSSR? 

Ongeinstrumenteerde chirurgie nee nee
Dit antwoord blijft nee. Dit antwoord was 

ingevuld in de OmniQ portal van het concern.

ALKM-MEDI ZI INID001592 Lage Rug Hernia
Aantal nieuw geopereerde patienten per 

operatietechniek. 

Per chirurgische procedure lumbaal 

geinstrumenteerd: Getal
51 nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001593 Lage Rug Hernia
Aantal nieuw geopereerde patienten per 

operatietechniek. 

Per chirurgische procedure hernia operatie: 

Getal
235 nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001594 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

 Neurochirurg ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001595 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Orthopedisch chirurg ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001596 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Neuroloog ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001597 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Anesthesioloog ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001598 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Reumatoloog ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001599 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Traumachirurg ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001600 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Radioloog ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001601 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

 Revalidatie arts ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001602 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

(Pijn)Psycholoog ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern
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ALKM-MEDI ZI INID001603 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Fysiotherapeut ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001604 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Ergotherapeut ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001605 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Physician assistant ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001606 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Gespecialiseerd verpleegkundige ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001607 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Transfer verpleegkundige ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001608 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Anders, namelijk ….

op indciatie: 

gespecialiseerd 

oncologie 

verpleegkundige, 

internist - 

oncoloog, 

radiotherapeut

nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001609 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001610 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Microscopische

discectomie

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001611 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001613 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001614 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern
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ALKM-MEDI ZI INID001615 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Anders, 

namelijk …
Spondylodese nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001616 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001617 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee ja ja

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001618 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001619 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001620 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001621 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID001622 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002255 Lage Rug Hernia

Hoeveel patiënten met lage rug stenose 

zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd 

in het verslagjaar? 

Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn 

op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het 

verslagjaar? 

131 nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002256 Lage Rug Hernia

Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- 

en orthopedisch chirurgen) opereren 

patienten met lage rug stenose op 

peildatum, per ziekenhuislocatie? 

Hoeveel wervelkolomchirurgen (neuro- en 

orthopedisch chirurgen) opereren patienten 

met lage rug stenose op peildatum, per 

ziekenhuislocatie? 

7 nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002258 Lage Rug Hernia
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

zorgpad lage rug stenose? 

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

zorgpad lage rug stenose? 
ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002259 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern
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ALKM-MEDI ZI INID002261 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002263 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002264 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002265 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Anders, 

namelijk …
Spondylodese nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002266 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002267 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002268 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002269 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002270 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002271 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee ja nee

Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern

ALKM-MEDI ZI INID002272 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie nee ja nee
Dit antwoord was ingevuld in de OmniQ portal 

van het concern
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ALKM-MEDI ZI INID002273 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Anders, 

namelijk …

Multidisciplinair 

pijnteam
nee

ALKM-MEDI ZI INID000921 Mammacarcinoom
Worden er op uw ziekenhuislocatie 

patiënten met borstkanker behandeld? 

Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten 

met borstkanker behandeld? 
ja nee

ALKM-MEDI ZI INID000922 Mammacarcinoom

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met 

invasief borstkanker of DCIS dat op 

uw ziekenhuislocatie is behandeld door 

chirurg en/of medisch oncoloog in de 

periode 1 oktober 2014 tot en met 30 

september 2015? 

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met invasief 

borstkanker of DCIS dat op uw 

ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg 

en/of medisch oncoloog in de periode 1 

oktober 2014 tot en met 30 september 2015? 

450 nee

ALKM-MEDI ZI INID000923 Mammacarcinoom

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met een 

lokaal, regionaal of afstandsrecidief van 

hun borstkanker dat op uw 

ziekenhuislocatie is behandeld door 

chirurg en/of medisch oncoloog in de 

periode 1 oktober 2014 tot en met 30 

september 2015? 

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, 

regionaal of afstandsrecidief van hun 

borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is 

behandeld door chirurg en/of medisch 

oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot 

en met 30 september 2015? 

6 nee

ALKM-MEDI ZI INID000924 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie? 
18 nee

ALKM-MEDI ZI INID000925 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel van deze internisten behandelen 

nieuwe patiënten met borstkanker? 
7 nee

ALKM-MEDI ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
6 nee

ALKM-MEDI ZI INID000927 Mammacarcinoom Internist oncologen 

Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in 

het verslagjaar borstkankerpatiënten 

behandeld?

6 nee

ALKM-MEDI ZI INID000928 Mammacarcinoom Chirurgen 
Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam 

op uw ziekenhuislocatie?
21 nee

ALKM-MEDI ZI INID000929 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel NVvH-chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie behandelen nieuwe 

patiënten met borstkanker?

6 nee

ALKM-MEDI ZI INID000930 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-

oncologen zijn er werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie?

9 nee

ALKM-MEDI ZI INID000931 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-

oncologen, werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar 

borstkankerpatiënten behandeld?

6 nee
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ALKM-MEDI ZI INID000932 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

uw ziekenhuis?
5 nee

ALKM-MEDI ZI INID000933 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 

Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

de behandeling van nieuwe patiënten met 

borstkanker?

5 nee

ALKM-MEDI ZI INID000934 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten hebben als 

aandachtsgebied borstkanker?
5 nee

ALKM-MEDI ZI INID000935 Mammacarcinoom

Is de voorziening tot invriezen van 

tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie 

aanwezig?

Is de voorziening tot invriezen van 

tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie 

aanwezig?

ja nee

ALKM-MEDI ZI INID000937 Mammacarcinoom

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle 

patiënten met borstkanker de behoefte 

aan psychosociale zorg standaard en bij 

herhaling in kaart gebracht met een 

gevalideerd signaleringsinstrument? 

(bijvoorbeeld met behulp van de LAST-

meter)

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle 

patiënten met borstkanker de behoefte aan 

psychosociale zorg standaard en bij herhaling 

in kaart gebracht met een gevalideerd 

signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met 

behulp van de LAST-meter)

ja nee

ALKM-MEDI ZI INID000938 Mammacarcinoom

Maakt op uw ziekenhuislocatie een 

klinisch psycholoog onderdeel uit van 

het multidisciplinaire mammateam (vast 

of op afroep)?

Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch 

psycholoog onderdeel uit van het 

multidisciplinaire mammateam (vast of op 

afroep)?

ja nee

ALKM-MEDI ZI INID000939 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de 

informatie in de registratie volledig is

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de informatie in 

de registratie volledig is

98,444 98,4 nee

ALKM-MEDI ZI INID000962 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie
75 90,6 nee

Na publicatie in de IGZ tool is gebleken dat dit 

gegeven nog niet definitief was. De NABON 

heeft na de deadline van de IGZ aanlevering 

nog correcties toegepast en doorgeladen.

ALKM-MEDI ZI INID002511 spoedeisende hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT 

inclusief CTA inzetbaar en worden 

deze direct aansluitend door een 

hiervoor bekwaam medisch specialist 

beoordeeld en vastgelegd in het 

medisch dossier?

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT 

inclusief CTA inzetbaar en worden deze 

direct aansluitend door een hiervoor 

bekwaam medisch specialist beoordeeld en 

vastgelegd in het medisch dossier?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID002512 spoedeisende hulp
Bent u een level 1 traumacentrum 

conform de levelcriteria van de NVT?

Bent u een level 1 traumacentrum conform 

de levelcriteria van de NVT?
ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID002513 spoedeisende hulp

Zo ja, is er in uw traumacentrum 24/7 

een traumateam beschikbaar conform 

de levelcriteria van de NVT?

Zo ja, is er in uw traumacentrum 24/7 een 

traumateam beschikbaar conform de 

levelcriteria van de NVT?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
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ALKM-MEDI ZI INID000208
Zwangerschap en 

bevalling

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) 

bindende afspraken gemaakt over het 

direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de 

noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) bindende 

afspraken gemaakt over het direct na een 

spoedmelding van de eerste lijn opstarten 

van de noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000209
Zwangerschap en 

bevalling

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) 

bindende afspraken gemaakt over het 

direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de 

noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

Indien ja bij 1a,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in 

een protocol? 

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000210
Zwangerschap en 

bevalling

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) 

bindende afspraken gemaakt over het 

direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de 

noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

Indien ja bij 1b,

Zijn in dit protocol levensbedreigende 

condities voor moeder en kind benoemd 

waarbij, na een spoedmelding van de eerste 

lijn, de noodzakelijke voorbereidingen 

worden opgestart? 

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000211
Zwangerschap en 

bevalling

Worden er gemeenschappelijke 

scholingen georganiseerd voor 

gynaecologen, eerste en tweedelijn 

verloskundigen en/of verloskundig 

actieve huisartsen?

Worden er gemeenschappelijke scholingen 

georganiseerd voor gynaecologen, eerste en 

tweedelijn verloskundigen en/of 

verloskundig actieve huisartsen?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000212
Zwangerschap en 

bevalling

Zijn er afspraken gemaakt over 

uniforme voorlichting over 

pijnbestrijding door de eerste en tweede 

lijn?

Zijn er afspraken gemaakt over uniforme 

voorlichting over pijnbestrijding door de 

eerste en tweede lijn?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000213
Zwangerschap en 

bevalling

Indien ja bij 1e,

Zijn deze afspraken schriftelijk 

vastgelegd in een protocol?

Indien ja bij 1e,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in 

een protocol?

ja nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000214
Zwangerschap en 

bevalling

Percentage primaire sectio’s bij aterme 

iparae met eenling in hoofdligging

Percentage primaire sectio’s bij aterme iparae 

met eenling in hoofdligging
1,3 nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000215
Zwangerschap en 

bevalling
De VOKS-percentiel primaire sectio’s De VOKS-percentiel primaire sectio’s 30 nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.

ALKM-MEDI ZI INID000216
Zwangerschap en 

bevalling

Percentage patiënten met epiduraal 

analgesie (PDA) of gecombineerd 

spinale-epidurale (CSE) dat ’s nachts 

(23-11 uur) en in het weekend is 

bevallen

Percentage patiënten met epiduraal analgesie 

(PDA) of gecombineerd spinale-epidurale 

(CSE) dat ’s nachts (23-11 uur) en in het 

weekend is bevallen

30,8 nee Dit antwoord is gepubliceerd op concernniveau.
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ALME-FLEV IGZ 60950

Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij 

ouderen

Screening op kwetsbaarheid bij 

colonchirurgie

Teller: Aantal patiënten van 70 jaar en ouder 

met indicatie colonchirurgie dat voor de 

ingreep is gescreend met een gevalideerd 

instrument voor kwetsbaardheid.

399 50 ja

Bij het opnieuw draaien van de query bleek dat 

het in eerste instantie opgegeven getal (399)het 

totaal aantal gescreende patiënten van chirurgie 

te zijn   

Hierop moest nog de volgende selectie 

plaatsvinden:

-	Leeftijd (70+)

-	Colonchirurgie

ALME-FLEV IGZ 60951

Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij 

ouderen

Screening op kwetsbaarheid bij 

colonchirurgie

Noemer: Aantal opgenomen patiënten van 

70 jaar en ouder met indicatie colonchirurgie.
452 52 ja

Bij het opnieuw draaien van de query bleek dat 

het in eerste instantie opgegeven getal (452)het 

totaal aantal gescreende patiënten van chirurgie 

te zijn   

Hierop moest nog de volgende selectie 

plaatsvinden:

-	Leeftijd (70+)

-	Colonchirurgie

ALME-FLEV IGZ 60952

Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij 

ouderen

Screening op kwetsbaarheid bij 

colonchirurgie

Percentage gescreende patiënten van 70 jaar 

en ouder met indicatie colonchirurgie (wordt 

automatisch berekend):

88,3 96,15 nee

Doordat de teller en noemer van deze indicator 

niet klopten is een verkeerde percentage 

berekend. De teller en noemer zijn nu ook 

gecorrigeerd.

ALME-FLEV IGZ 60926

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding 

geriatrische patiënten

Screening ondervoeding geriatrische 

patiënten

Is het aantal geriatrische patiënten bekend 

die voor het eerst een bezoek brengen aan de 

geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op 

de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is 

gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument voor het vas

nee* Ja ja

Het Flevoziekenhuis heeft sinds december 2015 

een geriatrische polikliniek waar patiënten op 

ondervoeding worden gescreend (door NMA 

instrument. Er is geen steekproef hiervan 

genomen.

ALME-FLEV ZI INID001248 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee 

over diagnose, adviezen en 

hulpverleningsmogelijkheden in de regio

nee ja ja

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID001249 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig 

een indicatie bij het CIZ aan
nee ja nee

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID003719 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?

 - Hulp, ondersteuning en informatie van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

nee ja ja

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID003725 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulpmiddelen nee ja nee

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID003726 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Autorijden nee ja nee

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.
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ALME-FLEV ZI INID003729 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulp en ondersteuning van Alzheimer 

Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon

nee ja nee

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID003730 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Informatie van Alzheimer Nederland: 

website, brochures, boeken, dvd
nee ja ja

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID003732 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Patiëntenversie van de zorgstandaard 

Dementie
nee ja nee

bij het navragen van deze indicator bleek dat 

het eerder ingevulde antwoord (nee) onjuist 

was.

ALME-FLEV ZI INID004677 Varices

Maakt een zogenaamde Time Out-

procedure standaard onderdeel uit van 

de volgende behandelingen? 

B. Crossectomie (met of zonder strippen) n.v.t. ja ja

Door een misverstand is deze vraag in eerste 

instantie verkeerd beantwoord. Crossectomie 

wordt wel uitgevoerd en bij alle crossectomie 

patiënten wordt de Time-Out procedure 

standaard toegepast.

AMST-AMST ZI INID000416
Baarmoederhalsafwijki

ngen

Percentage patiënten dat behandeld is 

voor CIN 2-3 (op basis van biopt of de 

excisie zelf), met een normale 

cervixcytologie binnen 3 tot 9 maanden 

na behandeling

Percentage patiënten dat behandeld is voor 

CIN 2-3 (op basis van biopt of de excisie 

zelf), met een normale cervixcytologie 

binnen 3 tot 9 maanden na behandeling

29,825 56,14 ja

In verslagjaar 2015 zijn 57 patiënten behandeld 

waarvan voor 27 patiënten de cytologie controle 

in 2016 gepland stond. Die controle heeft 

inmiddels voor 20 van deze patiënten 

plaatsgevonden. Bij 15 vrouwen van deze groep 

patiënten is een normale pap waarde 

geconstateerd. Dat betekent dat we nu kunnen 

stellen dat van de 57 behandelde patiënten in 

2015 er 32 een normale cervixcytologie hebben. 

Dat brengt het percentage op 56,14%. Ten tijde 

van het aanleveren van de gegevens in het 

OmniQ portaal was dit gegeven nog niet 

bekend.   

AMST-BOVE IGZ 60270

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 

dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd

Percentage (wordt automatisch berekend): 0 0 ja

Uiteraard wordt de medicatie van kinderen bij 

opname op de kinderafdeling geverifieerd. Dit 

gebeurt onder verantwoordelijkheid van de 

kinderarts. Op dit moment vindt alleen bij 

electieve opnames een 

medicatieverificatiegesprek plaats door de 

ziekenhuisapotheek. In het BovenIJ ziekenhuis 

worden zelden kinderen electief opgenomen.

AMST-SLOO IGZ 60720

Hart en vaten - 

Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Implanteren en/of wisselen van 

pacemakers en ICD's

Toetst u uw eigen gegevens aan externe 

referenties (dit kan ook gebeuren door eigen 

gegevens naar een landelijk punt te sturen 

waar deze toetsing wordt verricht, mits 

hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd)? Indien u een antwoord geef

nee* ja ja
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AMST-SLOO ZI INID001282 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in 

de persoonlijke zorg van de patiënt met 

dementie

nee ja ja

AMST-SLOO ZI INID001283 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoeken van de patiënt met dementie is 

mogelijk buiten de vaste bezoektijden
nee ja ja

AMST-SLOO ZI INID004133 Heupprothese

Percentage femurcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose?

 Percentage femurcomponenten in categorie 

1A.
0,741 94,8 ja

AMST-SLOO ZI INID004135 Heupprothese

Percentage femurcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose?

 Percentage femurcomponenten in categorie 

overig?
94,815 0,74 ja Indicator was omgedraaid

AMST-SLOO ZI INID000335 Osteoporose

Percentage patiënten tussen de 50 en 80 

jaar met een recente fractuur waarbij 

een BMD meting van de lumbale 

wervelkolom en de heup is uitgevoerd 

tenminste eenmaal in de periode één 

jaar voorafgaand aan de fractuur tot 

drie maanden na de fractuur

Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar 

met een recente fractuur waarbij een BMD 

meting van de lumbale wervelkolom en de 

heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de 

periode één jaar voorafgaand aan de fractuur 

tot drie maanden na de fractuur

23,877 31,6 nee 3 maanden na was niet meegenomen

AMST-VUME IGZ 60980

Algemeen 

kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van 

medisch specialisten

IFMS

Is IFMS, zoals beschreven in het 

Orderapport d.d. 21 april 2008, in volle 

omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne 

toelichting welke modificaties zijn 

uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord

nee* antwoord blijft nee ja

VUmc kent als UMC geen maatschapstructuur, 

alle medisch specialisten zijn in loondienst. 

Functioneren van medisch specialisten vindt 

structureel plaats middels jaargesprekken met 

de leidinggevende.

AMST-VUME IGZ 60635

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI

5. Hoeveel PCI-procedures bij patiënten met 

een ST-elevatie acuut myocardinfarct werden 

er in het verslagjaar uitgevoerd?

200 379 nee

Bij nadere interne analyse is het aantal van 200 

PCI-procedures een vergissing. In het 

verslagjaar zijn er 379 PCI-procedures 

uitgevoerd.

AMST-VUME ZI INID001095 Blaascarcinoom

Binnen welke maximale termijn vinden 

onderstaande onderzoeken/afspraken 

plaats volgens het zorgpad?

 Start behandeling (uitvoering cystectomie) 84 42 ja
Per ongeluk is de maximale termijn ingevoerd, 

terwijl de werkelijke termijn wordt gevraagd. 
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AMST-VUME ZI INID003969 Heupprothese

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na 

primaire THP ingreep (volgens definitie 

PREZIES).

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na primaire 

THP ingreep (volgens definitie PREZIES).

9,859 0,06 ja

Bij nadere analyse in VUmc blijkt dat er in 2015 

sprake is van 6 postoperatieve wondinfecties bij 

100 patiënten na een primaire THP.

AMST-VUME ZI INID000925 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel van deze internisten behandelen 

nieuwe patiënten met borstkanker? 
10 2 ja

Er zijn in VUmc 10 gecertificeerde internist 

oncologen werkzaam, waarvan er 2 internist 

oncologen nieuwe patiënten met borstkanker 

behandelen.

AMST-VUME ZI INID000714
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse 

consultatie van een vertegenwoordiger 

van het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse 

consultatie van een vertegenwoordiger van 

het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

n.v.t. ja ja
VUmc is zelf referentiecentrum voor slokdarm- 

maagcarcinoom

APEL-GELR-B ZI INID001674 Heupprothese

Aantal femurcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder 

dat hierbij

deelgenomen werd aan 

wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]

Aantal femurcomponenten per categorie die 

gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire 

THP bij patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder dat 

hierbij

deelgenomen werd aan wetenschappelijk 

onderzoek? [Ja/Nee]

ja nee ja

ARNH-ALYS IGZ 60834
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Hadden deze interventies het gewenste 

resultaat?
nee ja ja

De interventie is uitgevoerd en heeft tot 

gewenst resultaat geleid nl. verbetering van de 

infectiecijfers.

ARNH-ALYS IGZ 60309
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg

Diabetische voetwonden geclassificeerd 

volgens de Texas-classificatie

Registreert uw ziekenhuis patiënten met 

diabetische voetwonden volgens de Texas-

classificatie?

nee ja ja

Alle nieuwe patiënten worden volgens Texas 

geclassificeerd en dit wordt in dossier 

vastgelegd.

ARNH-ALYS ZI INID000320 Ovariumcarcinoom

Krijgen alle patiënten met een 

oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard 

psychosociale zorg aangeboden?

Krijgen alle patiënten met een oncologische 

aandoening op uw ziekenhuislocatie 

standaard psychosociale zorg aangeboden?

nee ja ja

Psychologische zorg wordt aangeboden als dit 

nodig is. De vraag kan daarmee ook met ja 

beantwoord worden.

ASSE-WILH ZI INID000627
Meniscus en voorste 

kruisband

Percentage patiënten dat binnen 1 jaar 

na artroscopie een heroperatie aan 

dezelfde knie heeft ondergaan

Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na 

artroscopie een heroperatie aan dezelfde knie 

heeft ondergaan

63,889 3,62 ja

Dit betreft een typefout in de noemer in de 

webportal. Noemer = 636. Percentage: 23/636 

= 3,62%

BEVE-RODE ZI INID004630 Varices

Hoeveel specialisten op uw 

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum behandelen op de 

peildatum varices? 

Interventieradioloog 0 1 nee ten onrechte vergeten te vermelden
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Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

BEVE-RODE ZI INID004646 Varices

Is er bij de diagnose en behandeling 

van patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige veneuze aandoeningen 

(zoals voorheen omschreven als >C4) 

een dermatoloog en/of vaatchirurg 

en/of gecertificeerd fleboloog 

werkzaam? 

Is er bij de diagnose en behandeling van 

patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals 

voorheen omschreven als >C4) een 

dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

n.v.t., op onze 

ziekenhuislocati

e / locatie 

behandelcentru

m worden geen 

patiënten met 

ernstig 

chronische 

oppervlakkige 

veneuze 

aandoeningen 

behandeld

ja ja

Ten onrechte was n.v.t ingevuld i.p.v. ja: op de 

locatie zijn dermatologen en vaatchirurgen 

werkzaam. 

BEVE-RODE ZI INID004653 Varices

Worden de uitkomsten van dit overleg 

altijd (digitaal reproduceerbaar) 

vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo 

veel mogelijk te voorkómen (of de 

argumentatie om geen maatregelen te 

nemen)? 

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd 

(digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, 

waaronder in elk geval de maatregelen om 

deze complicaties zo veel mogelijk te 

voorkómen (of de argumentatie om geen 

maatregelen te nemen)? 

nee ja nee
Hier was per abuis het foutieve antwoord "nee" 

ingevuld, ten onrechte.

BEVE-RODE ZI INID004654 Varices

Worden alle complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd door, of onder 

supervisie van een interventieradioloog 

en/of een vaatchirurg?

Worden alle complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd door, of onder 

supervisie van een interventieradioloog 

en/of een vaatchirurg?

n.v.t., onze  

ziekenhuislocati

e/ locatie 

behandelcentru

m voert geen 

complex diep 

veneuze 

interventies uit

ja nee

Ten onrechte hadden wij een n.v.t. vermeld. 

Complex diep veneuze interventies worden niet

vaak uitgevoerd, maar uiteraard altijd door, of 

onder supervisie van interventieradioloog en 

/of vaatchirurg.

BEVE-RODE ZI INID004673 Varices
Wat was daarvan de datum van de 

laatste update? 
E. Crossectomie (met en zonder strippen)

jan 28 2014 

12:00am
42563 nee Nieuwste update.

CAPP-JSSE IGZ 60670

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
18. Is bekend bij hoeveel patiënten na een 

STEMI hartrevalidatie is verzorgd?
nee Ja ja

CAPP-JSSE IGZ 60834
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Hadden deze interventies het gewenste 

resultaat?
nee Ja ja

CAPP-JSSE ZI INID001278 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gewerkt conform de standaard 

'kwetsbare ouderen VMS'
nee Ja ja

CAPP-JSSE ZI INID001763

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Oncoloog ja, op afroep Ja vast ja
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Oude waarde 
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CAPP-JSSE ZI INID000316 Ovariumcarcinoom

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die 

voldoen aan de inclusiecriteria van de 

DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die 

voldoen aan de inclusiecriteria van de 

DGOA, ingevoerd?

nee n.v.t. ja

CAPP-JSSE ZI INID000714
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse 

consultatie van een vertegenwoordiger 

van het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse 

consultatie van een vertegenwoordiger van 

het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

n.v.t. Ja ja

Ons referentiecentrum is Erasmus MC, we 

hebben ook ja op deze vraag ingevoerd via de 

SONCOS uitvraag. 

DELF-REIN ZI INID001721 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

 Opiaten nee Ja ja

Vraag was geïnterpreteerd als 

voorkeursmethode. Dit wordt niet standaard bij 

alle patiënten gedaan maar is zeker mogelijk.

DELF-REIN ZI INID001722 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

Intraveneus pompsysteem nee Ja ja

Vraag was geïnterpreteerd als 

voorkeursmethode. Dit wordt niet standaard bij 

alle patiënten gedaan maar is zeker mogelijk.

DELF-REIN ZI INID000445 Longcarcinoom

Hoeveel nieuw met longcarcinoom 

gediagnosticeerde patiënten worden er 

in 2015 in uw ziekenhuis behandeld?

Hoeveel nieuw met longcarcinoom 

gediagnosticeerde patiënten worden er in 

2015 in uw ziekenhuis behandeld?

70 168 nee Data was foutief aangeleverd. 

DELF-REIN ZI INID004650 Varices

Wordt er op uw  ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum aantoonbaar 

gebruik gemaakt van een 

complicatieregistratiesysteem voor de 

veneuze behandelingen die uw  

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum uitvoert (benoemd 

onder vraag 2C)?

Wordt er op uw  ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum aantoonbaar gebruik 

gemaakt van een 

complicatieregistratiesysteem voor de 

veneuze behandelingen die uw  

ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

uitvoert (benoemd onder vraag 2C)?

ja, een eigen 

registratie

Ja, van de 

wetenschappelijke 

vereniging(en)

nee

Complicatieregistratie is volledig volgens de 

standaarden van de wetenschappelijke 

registratie ingericht in ons EPD.

DENB-JERO IGZ 60422

Verpleegkundige zorg - 

Ziekenhuisbrede 

pijnmeting

Ziekenhuisbrede pijnmeting

Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed 

registratiesysteem/EPD waarin pijnscores 

worden vastgelegd? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt 

u verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* Nee ja

JBZ heeft per 24-6-2016 een electronisch 

patiëntendossier ingevoerd, waarin pijnscores 

geregistreerd worden. 

DENB-JERO ZI INID001095 Blaascarcinoom

Binnen welke maximale termijn vinden 

onderstaande onderzoeken/afspraken 

plaats volgens het zorgpad?

 Start behandeling (uitvoering cystectomie) 90 49 ja

Het JBZ streeft er naar om patiënten binnen 28 

dagen te helpen. 

Patiënten kiezen vaak zelf voor een langere 

doorlooptijd. 

In de praktijk heeft JBZ daarom een 

gemiddelde doorlooptijd van 49 dagen. 

In het zorgpad blaascarcinoom is een termijn 

van 90 dagen opgenomen, om aan deze wensen 

van patiënten tegemoet te komen. 

Dit zorgpad is beoordeeld en goedgekeurd door 

de patiëntenvereniging 'Leven met blaas- of 

nierkanker'. 
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Oude waarde 
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DENB-JERO ZI INID003390
Carpaletunnelsyndroo

m

Percentage patiënten met een 

operatieve ingreep als behandeling van 

het CTS dat binnen 30 dagen na de 

operatie een diepe wondinfectie heeft 

gekregen.

Percentage patiënten met een operatieve 

ingreep als behandeling van het CTS dat 

binnen 30 dagen na de operatie een diepe 

wondinfectie heeft gekregen.

1,563 0,0059 nee

Bij nader onderzoek blijkt dat het door ons 

ziekenhuis aangeleverde % diepe wondinfecties 

bij CTS (zorginhoudelijk indicator 2) niet 

correct is. De uitkomst puzzelde de plastisch 

chirurgen waarna ze verder onderzoek hebben 

gedaan. Hierbij kwamen zij tot de conclusie dat 

door JBZ een verkeerde definitie is gehanteerd. 

De definitie van wondinfecties (PREZIES) is in 

verslagjaar 2015 aangepast van alle infecties 

naar alleen diepe infecties. Het JBZ heeft de 

oude definitie gehanteerd en dus meer infecties 

geïncludeerd dan conform de definitie gevraagd 

wordt. Hiermee wordt de uitkomst van ons 

ziekenhuis onjuist weergegeven. Met de juiste 

definitie hebben wij geconcludeerd dat van de 8 

geconstateerde infecties in 2015 er bij slechts 3 

sprake is van een diepe infectie volgens de 

definitie conform PREZIES 2015. Hiermee is 

het percentage diepe infecties in het JBZ over 

verslagjaar 2015 0,59% (3/512) i.p.v. de 

aangeleverde 1,56% (8/512).Deze wijziging is 

inmiddels ook doorgegeven aan Mediquest 

(IGZ/Zorginstituut). 

DENB-JERO ZI INID001088
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Percentage patiënten overdag 

doordeweeks, opgenomen met een 

beroerte, die intraveneuze behandeling 

(trombolyse) ondergingen. 

Percentage patiënten overdag doordeweeks, 

opgenomen met een beroerte, die 

intraveneuze behandeling (trombolyse) 

ondergingen. 

77,333 77,333 ja

De teller van deze indicator is correct. De 

noemer  is niet compleet. Dit heeft te maken 

met de handmatige registratie van de tijdstippen 

die benodigd zijn om te kunnen vaststellen of 

iemand overdag of in de avond/nacht is 

behandeld. Het juiste aantal is niet te 

achterhalen in de CVAB. M.i.v. 27-06-2016 is 

het JBZ overgegaan op een digitaal dossier 

(EPD) waarin de gevraagde tijdstippen worden 

vastgelegd. 

DENB-JERO ZI INID004385
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn 

IBD worden gevolgd
nee Ja nee

Het keuze is herbeoordeeld. Het antwoord 'De 

aanbevelingen uit de vigerende richtlijn worden 

gevolgd' is van toepassing.

DENB-JERO ZI INID004386
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 Niet ja

De aanbevelingen 

uit de vigerende 

richtlijn IBD 

worden gevolgd.

ja

Het keuze is herbeoordeeld. Het antwoord 'De 

aanbevelingen uit de vigerende richtlijn worden 

gevolgd' is beter van toepassing.

DENB-JERO ZI INID001724 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

 Lokale infiltratie anesthesie (LIA) nee Ja ja

Het eerder gegeven antwoord 'nee' is niet 

correct. Het antwoord moet gewijzigd worden 

in 'ja'; in JBZ is lokale infiltratie anesthesie 

(LIA) mogelijk. 

Pagina 15/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 
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DENH-GEMI IGZ 60800
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Zijn naar aanleiding van de surveillance van 

postoperatieve wondinfecties interventies 

gepleegd?

nee n.v.t. nee

Hier had n.v.t. moeten staan i.p.v. nee omdat de 

resultaten van de surveillance geen aanleiding 

gaven tot interventies. 

DENH-GEMI IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee
Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen 

hartchirurgie aan.

DENH-GEMI IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee
Noordwest Ziekenhuisgroep biedt geen 

hartchirurgie aan.

DENH-GEMI IGZ 60827
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van lijnsepsis? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe 

te lichten.

nee* ja nee

Binnen de Noordwest Ziekenhuisgroep wordt 

deelgenomen aan de algemene 

prevalentiemeting van PREZIES. Dit betreft 

een puntprevalentiemeting waarbij algemeen 

wordt gekeken naar het aantal 

ziekenhuisinfecties.

DENH-GEMI IGZ 60879

Maag-darm-lever 

(MDL) - Deelname 

aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

Percentage ERCP's ingevoerd in de 

landelijke kwaliteitsregistratie

Worden er  in uw ziekenhuis ERCP's 

uitgevoerd?
nee n.v.t. nee

Patiënten worden voor een ERCP verwezen 

naar locatie Alkmaar.

DENH-GEMI IGZ 60211

Operatief proces - 

Explantatie 

borstimplantaten

Explantatie borstimplantaten
Worden er in uw ziekenhuizen 

borstimplantaten geïmplanteerd?
nee n.v.t. nee

Deze behandeling wordt alleen gedaan op 

locatie Alkmaar.

DENH-GEMI IGZ 60181

Operatief proces - 

Gebruikersoverleg 

Minimaal Invasieve 

Chirurgie

Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg
Wordt er in uw ziekenhuis minimaal 

invasieve chirurgie uitgevoerd?
nee n.v.t. ja Dit wordt gedaan op locatie Alkmaar

DENH-GEMI IGZ 60916
Perinatale zorg - Audit 

van perinatale zorg
Mate van invoering perinatale audits

Hoeveel lokale audits die aan de 

voorwaarden voldoen zoals benoemd in de 

basisset zijn er in het verslagjaar 

georganiseerd binnen het perinatologisch 

samenwerkingsverband?

0 n.v.t. nee

In overleg met de auditcommissie is besloten 

om geen audit uit te voeren omdat er geen 

enkele casus was die in aanmerking kwam. 

Deze toelichting is ook in de IGZ tool vermeld. 

DENH-GEMI ZI INID001078
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het 

totaal aantal getrombolyseerde 

patienten met een infarct

Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal 

aantal getrombolyseerde patienten met een 

infarct

42 35 nee

De CVAB registratie in de DICA is voor locatie 

Den Helder niet helemaal juist verlopen 

gedurende verslagjaar 2015. Na een 

herberekening van deze indicator blijkt de 

waarde niet 42 maar 35 te zijn. 
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DENH-GEMI ZI INID001079
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het 

totaal aantal getrombolyseerde 

patienten met een infarct

dat tijdens de avonden, nachten en in het 

weekend aankomt op de spoedeisende hulp
41 38,5 nee

De CVAB registratie in de DICA is voor locatie 

Den Helder niet helemaal juist verlopen 

gedurende verslagjaar 2015. Na een 

herberekening van deze indicator blijkt de 

waarde niet 41 maar 38.5 te zijn.

DENH-GEMI ZI INID001080
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het 

totaal aantal getrombolyseerde 

patienten met een infarct

dat overdag doordeweeks aankomt op de 

spoedeisende hulp
42 32 nee

De CVAB registratie in de DICA is voor locatie 

Den Helder niet helemaal juist verlopen 

gedurende verslagjaar 2015. Na een 

herberekening van deze indicator blijkt de 

waarde niet 42 maar 32 te zijn. 

DENH-GEMI ZI INID000532 Heupprothese
Konden alle voorbereidende 

onderzoeken plaatsvinden op één dag?

Konden alle voorbereidende onderzoeken 

plaatsvinden op één dag?
nee ja nee

Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het 

antwoord moet ja zijn. 

DENH-GEMI ZI INID000595 Knieprothese
Konden alle voorbereidende 

onderzoeken plaatsvinden op één dag?

Konden alle voorbereidende onderzoeken 

plaatsvinden op één dag?
nee ja nee

Deze indicator is onjuist geïnterpreteerd. Het 

antwoord moet ja zijn. 

DENH-GEMI ZI INID000596 Knieprothese

Wordt er standaard gebruik gemaakt 

van een decision-aid voorafgaande aan 

het plaatsen van een primaire 

knieprothese?

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een 

decision-aid voorafgaande aan het plaatsen 

van een primaire knieprothese?

nee ja nee
Dit antwoord is verkeerd aangeleverd in de 

IGZ tool. 

DENH-GEMI ZI INID000921 Mammacarcinoom
Worden er op uw ziekenhuislocatie 

patiënten met borstkanker behandeld? 

Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten 

met borstkanker behandeld? 
Ja nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000922 Mammacarcinoom

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met 

invasief borstkanker of DCIS dat op 

uw ziekenhuislocatie is behandeld door 

chirurg en/of medisch oncoloog in de 

periode 1 oktober 2014 tot en met 30 

september 2015? 

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met invasief 

borstkanker of DCIS dat op uw 

ziekenhuislocatie is behandeld door chirurg 

en/of medisch oncoloog in de periode 1 

oktober 2014 tot en met 30 september 2015? 

450 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000923 Mammacarcinoom

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met een 

lokaal, regionaal of afstandsrecidief van 

hun borstkanker dat op uw 

ziekenhuislocatie is behandeld door 

chirurg en/of medisch oncoloog in de 

periode 1 oktober 2014 tot en met 30 

september 2015? 

Wat is het totaal aantal nieuw 

gediagnosticeerde patiënten met een lokaal, 

regionaal of afstandsrecidief van hun 

borstkanker dat op uw ziekenhuislocatie is 

behandeld door chirurg en/of medisch 

oncoloog in de periode 1 oktober 2014 tot 

en met 30 september 2015? 

6 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 
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DENH-GEMI ZI INID000924 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel internisten zijn er werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie? 
18 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000925 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel van deze internisten behandelen 

nieuwe patiënten met borstkanker? 
7 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
6 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000927 Mammacarcinoom Internist oncologen 

Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in 

het verslagjaar borstkankerpatiënten 

behandeld?

6 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000928 Mammacarcinoom Chirurgen 
Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam 

op uw ziekenhuislocatie?
21 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000929 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel NVvH-chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie behandelen nieuwe 

patiënten met borstkanker?

6 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000930 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-

oncologen zijn er werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie?

9 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000931 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-

oncologen, werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie hebben in het verslagjaar 

borstkankerpatiënten behandeld?

6 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000932 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

uw ziekenhuis?
5 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 
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Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

DENH-GEMI ZI INID000933 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 

Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

de behandeling van nieuwe patiënten met 

borstkanker?

5 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000934 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten hebben als 

aandachtsgebied borstkanker?
5 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000935 Mammacarcinoom

Is de voorziening tot invriezen van 

tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie 

aanwezig?

Is de voorziening tot invriezen van 

tumorweefsel op uw ziekenhuislocatie 

aanwezig?

ja nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000937 Mammacarcinoom

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle 

patiënten met borstkanker de behoefte 

aan psychosociale zorg standaard en bij 

herhaling in kaart gebracht met een 

gevalideerd signaleringsinstrument? 

(bijvoorbeeld met behulp van de LAST-

meter)

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle 

patiënten met borstkanker de behoefte aan 

psychosociale zorg standaard en bij herhaling 

in kaart gebracht met een gevalideerd 

signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met 

behulp van de LAST-meter)

ja nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000938 Mammacarcinoom

Maakt op uw ziekenhuislocatie een 

klinisch psycholoog onderdeel uit van 

het multidisciplinaire mammateam (vast 

of op afroep)?

Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch 

psycholoog onderdeel uit van het 

multidisciplinaire mammateam (vast of op 

afroep)?

ja nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000939 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de 

informatie in de registratie volledig is

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de informatie in 

de registratie volledig is

98,4 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000940 Mammacarcinoom

Percentage patiënten bij wie er volledige 

pathologie verslaglegging zoals 

gedefinieerd is vastgelegd

Percentage patiënten bij wie er volledige 

pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd 

is vastgelegd

100 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000941 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een HER2 

positieve bepaling

Percentage patiënten met een HER2 

positieve bepaling
8 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 
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DENH-GEMI ZI INID000942 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een ER 

positieve bepaling

Percentage patiënten met een ER positieve 

bepaling
86,7 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000943 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een PR 

positieve bepaling

Percentage patiënten met een PR positieve 

bepaling
67,1 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000944 Mammacarcinoom

Percentage patiënten dat pre-

behandeling is besproken in een 

multidisciplinair team en bij wie een 

digitaal verslag beschikbaar is

Percentage patiënten dat pre-behandeling is 

besproken in een multidisciplinair team en 

bij wie een digitaal verslag beschikbaar is

98,7 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000945 Mammacarcinoom

Percentage patiënten dat postoperatief 

is besproken in een multidisciplinair 

team en bij wie een digitaal verslag 

beschikbaar is

Percentage patiënten dat postoperatief is 

besproken in een multidisciplinair team en 

bij wie een digitaal verslag beschikbaar is

99,8 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000946 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een BI-RADS 

eindcategorie in de verslaglegging

Percentage patiënten met een BI-RADS 

eindcategorie in de verslaglegging
99,8 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000947 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met een MRI-

mamma bij neo-adjuvante 

chemotherapie

Percentage patiënten met een MRI-mamma 

bij neo-adjuvante chemotherapie
81,2 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000948 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een MRI-

mamma bij primaire operatie

Percentage patiënten met een MRI-mamma 

bij primaire operatie
11,5 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000949 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met neo-adjuvante 

systemische therapie dat pre-

behandeling gezien wordt door de 

radiotherapeut

Percentage patiënten met neo-adjuvante 

systemische therapie dat pre-behandeling 

gezien wordt door de radiotherapeut

14,3 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000959 Mammacarcinoom

Percentage patiënten dat radiotherapie 

krijgt bij lokaal uitgebreid 

mammacarcinoom (exclusief T3N0) 

waarvoor ablatio mamma

Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt 

bij lokaal uitgebreid mammacarcinoom 

(exclusief T3N0) waarvoor ablatio mamma

96,4 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 
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DENH-GEMI ZI INID000960 Mammacarcinoom

Percentage patiënten dat radiotherapie 

krijgt bij DCIS na borstsparende 

behandeling

Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt 

bij DCIS na borstsparende behandeling
74,3 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000962 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie
90,6 nee

Dit gegeven is na publicatie in IGZ tool nog 

gewijzigd van 75,0% naar 90,6%. Zie ook de 

toelichting bij locatie Alkmaar.

DENH-GEMI ZI INID000963 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen diagnose en eerste operatie (exclusief 

directe reconstructie)
81,4 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000964 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen diagnose en eerste operatie met 

directe reconstructie
37 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000965 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen laatste chirurgische ingreep en start 

radiotherapie
68,8 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000966 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen eerste dag laatste chemotherapiekuur 

en start radiotherapie
78,9 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000967 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen operatie en aanvang adjuvante 

chemotherapie
50,9 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-GEMI ZI INID000968 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen radiotherapie en aanvang adjuvante 

chemotherapie
100 nee

In de NBCA registratie van locatie Alkmaar zijn 

ook de gegevens ingevoerd van locatie Den 

Helder. Voor 2015 is er in de NBCA dus één 

gezamenlijke registratie geweest onder het 

account van locatie Alkmaar. 

DENH-MCHB IGZ 60618

Hart en vaten - 

Volume van risicovolle 

interventies

Volume van aneurysma van de 

abdominale aorta operaties

Wordt deze operatie uitgevoerd op meer dan 

één locatie? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een # dan wordt u 

verzocht in het toelichtingsveld de gegevens 

per locatie aan te leveren.

ja# nee ja
Dit is een typefout geweest: de operaties vinden 

plaats op één locatie. 
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DENH-MCHB IGZ 60165

Operatief proces - 

Registratie 

neurochirurgie

Deelname aan Quality Registry 

NeuroSurgery (QRNS)
Percentage (wordt automatisch berekend): 85,2 85,2 ja

Dit percentage is correct maar behoeft wel 

nadere toelichting. Deze toelichting is ook al 

weergegeven bij de aanlevering van de IGZ 

dataset:"In de QRNS registratie ontbreken 8 

patiënten. Deze patiënten zijn elders voor het 

eerst geopereerd. De QRNS bevat nl alleen 

patiënten die de 1e keer zijn geopereerd. Er zijn 

dus in totaal 54 patiënten geopereerd met 

weefseldiagnose GBM in 2015 waarvan 46 voor 

de 1e keer". In de QRNS is dus maximaal 

gescoord en het is in die zin o.i dan ook niet 

terecht als dit negatief wordt beoordeeld door 

SIRM. 

DENH-MCHB ZI INID001722 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

Intraveneus pompsysteem nee ja ja

Wij kunnen zeker een intraveneus 

pompsysteem leveren (zgn PCA pomp, met 

morfine preparaten), dus het antwoord is in die 

zin JA,  maar dat is zelden tot nooit nodig 

omdat we een LIA (Locaal Infiltratie 

Anesthesie) protocol hebben. Dat is beter en 

prettiger voor de patiënt. Met minder 

bijwerkingen en een sneller herstel. PCA pomp 

is echt ouderwets.

DIRK-VANW ZI INID001220
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Inloopspreekuur zonder afspraak voor 

nieuwe patiënten (met verwijzing van de 

huisarts)

ja Nee ja
Foutief beantwoord. Patiënten worden 

ingepland in het spreekuur.

DIRK-VANW ZI INID000599 Knieprothese
Meet u knie-PROMs volgens NOV-

advies?
Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies? nee

nee, vanaf 2016 

wordt PROMS 

structureel 

gemeten.

ja PROMS meting structureel vanaf 2016.

DIRK-VANW ZI INID001471 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Combinatietherapieën nee Ja ja Foutief beantwoord.

DOET-SLIN IGZ 60102

Operatief proces - 

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Teller: Aantal indicatoroperaties (zie 

inclusiecriteria) in het verslagjaar en waarbij 

tussen de 15:00-59:59 minuten voor de 

incisie (of bloedleegte) de voorgeschreven 

antibioticaprofylaxe is toegediend aan de 

patiënt.

247 548 nee

Door een aanpassing in de query werden niet 

alle za codes meer getoond. De opgegeven 

aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de 

teller en noemer)
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DOET-SLIN IGZ 60103

Operatief proces - 

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Noemer 1: Totaal aantal indicatoroperaties 

(zie inclusiecriteria) in het verslagjaar waarbij 

antibioticaprofylaxe gegeven is.

258 567 nee

Door een aanpassing in de query werden niet 

alle za codes meer getoond. De opgegeven 

aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de 

teller en noemer)

DOET-SLIN IGZ 60104

Operatief proces - 

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Noemer 2: Totaal aantal indicatoroperaties 

(zie inclusiecriteria) in het verslagjaar.
268 569 nee

Door een aanpassing in de query werden niet 

alle za codes meer getoond. De opgegeven 

aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de 

teller en noemer)

DOET-SLIN IGZ 60105

Operatief proces - 

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Percentage tijdig toegediende 

antibioticaprofylaxe (wordt automatisch 

berekend):

95,7 0,966 nee

Door een aanpassing in de query werden niet 

alle za codes meer getoond. De opgegeven 

aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de 

teller en noemer)

DOET-SLIN IGZ 60106

Operatief proces - 

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

Percentage indicatoroperaties waarbij 

antibioticaprofylaxe is gegeven (wordt 

automatisch berekend):

96,3 0,996 nee

Door een aanpassing in de query werden niet 

alle za codes meer getoond. De opgegeven 

aantallen zijn hierdoor te laag (Dit geldt voor de 

teller en noemer)

EDED-DEGE IGZ 60274

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie 

is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie is 

geverifieerd bekend? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt 

u verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee*
Nee (met 

toelichting)
ja

Het vastleggen van medicatieverificatie bij 

opname bij volwassenen, waaronder patiënten 

van 70 jaar en ouder, heeft in 2015 alleen 

plaatsgevonden bij electieve opnamen. Over 

2015 is het daarom nog niet mogelijk om deze 

gegevens aan te leveren.

EDED-DEGE IGZ 60144
Operatief proces - 

Cataractregistratie
Cataractregistratie

Verricht uw ziekenhuis cataractoperaties? 

Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee*
Nee (met 

toelichting)
ja

Sinds 1 januari 2014 worden er in Ziekenhuis 

Gelderse Vallei geen cataractoperaties (of 

andere oogheelkundige behandelingen) meer 

uitgevoerd. De oogheelkundige zorg is 

overgenomen door Bergman Clinics en deze 

zorg wordt aangeboden op een eigen locatie van 

Bergman Clinics.

EDED-DEGE IGZ 60355
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? nee

Nee (met 

toelichting)
ja

Er zijn twee puntmetingen uitgevoerd. De 

populatiegrootte was 40 patiënten, van wie bij 

24 patiënten sprake was van een adequate 

eiwitinname (24/40 = 60%).

EDED-DEGE IGZ 60370
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? nee

Nee (met 

toelichting)
ja

Er zijn twee puntmetingen uitgevoerd. De 

populatiegrootte was 6 patiënten. Op de vierde 

dag was van die 6 patiënten nog 1 patiënt 

opgenomen van wie zowel de eiwit- als de 

energie-inname adequaat was (1/1 = 100%).

EDED-DEGE ZI INID001232 Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de 

volgende personen aanwezig?
 - Neuropsycholoog op aanvraag

Op aanvraag (met 

toelichting)
ja

Niet in alle gevallen is de aanwezigheid van een 

neuropsycholoog noodzakelijk maar indien dit 

wel het geval is, of gewenst is, is deze op 

aanvraag altijd beschikbaar.

EDED-DEGE ZI INID001266 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Autorijden nee Ja (met toelichting) ja

Voor informatie hierover wordt verwezen naar 

Alzheimer Nederland en andere relevante 

informatiebronnen.
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EDED-DEGE ZI INID001268 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Psycho-educatie nee Ja (met toelichting) ja

Voor informatie hierover wordt verwezen naar 

Alzheimer Nederland en andere relevante 

informatiebronnen.

EDED-DEGE ZI INID003719 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?

 - Hulp, ondersteuning en informatie van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

nee Ja (met toelichting) ja

Dit wordt niet uitgebreid met de patiënt 

besproken, wel wordt een toelichting bij het 

uitgereikte foldermateriaal gegeven.

EDED-DEGE ZI INID001674 Heupprothese

Aantal femurcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder 

dat hierbij

deelgenomen werd aan 

wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]

Aantal femurcomponenten per categorie die 

gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire 

THP bij patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder dat 

hierbij

deelgenomen werd aan wetenschappelijk 

onderzoek? [Ja/Nee]

ja Ja (ongewijzigd) ja

EDED-DEGE ZI INID003999 Heupprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

primaire THP plaatst. Wat is het aantal 

THP per orthopedisch chirurg? 

Chirurg 3 212 212 (ongewijzigd) ja

EDED-DEGE ZI INID004445 Knieprothese

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na 

primaire TKP ingreep (volgens definitie 

PREZIES)

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na primaire 

TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)

0,702 0,35 nee
Oorspronkelijke antwoord (0.702) is uitkomst 

van verslagjaar 2014.

EDED-DEGE ZI INID003164
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Cardioloog aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement?

Cardioloog aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement?
nee Ja (met toelichting) ja

Cardioloog is wel geschoold in cardiovasculair 

management maar maakt niet vast deel uit van 

het vasculair behandelteam.

EDED-DEGE ZI INID004631 Varices

Hoeveel specialisten op uw 

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum behandelen op de 

peildatum varices? 

Arts-assistant 5 5 (met toelichting) ja

In het kader van hun opleiding tot chirurg en 

onder verantwoordelijkheid van een vaatchirurg 

behandelen arts-assistenten varices.

EIND-CATH IGZ 60986

Algemeen 

kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van 

medisch specialisten

IFMS

Ontvangt de Raad van Bestuur informatie 

over het aantal aan IFMS deelnemende 

medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? 

Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee* ja ja
het aantal van alle deelnemende medisch 

specialisten is bekend bij de Raad van Bestuur

EIND-CATH ZI INID004969 Cataract

Het percentage van de verrichte 

ingrepen dat volledig is ingevoerd in de 

Kwaliteitsregistratie Cataract

Het percentage van de verrichte ingrepen dat 

volledig is ingevoerd in de 

Kwaliteitsregistratie Cataract

4,97 1 ja

Bij het invoeren van de gegevens is hier het 

percentage (100) vermeld ipv het aantal 

ingevoerde patienten (2012) waardoor het 

percentage berekend is op 4.97% ipv 100% 
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EIND-CATH ZI INID004666 Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw 

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd 

voor de behandeling van patiënten met 

spataderen en/of (ernstige) chronische 

veneuze insufficiëntie?  

B. Endoveneuze behandeling nee Ja ja

Het Catharina ziekenhuis beschikt over 

protocollen voor de behandeling van patienten 

met spataderen en/of (ernstige) chronische 

veneuze insufficiëntie per abuis was er niet de 

meest recente weergave terug te zien

EIND-MAXI ZI INID000928 Mammacarcinoom Chirurgen 
Hoeveel NVvH-chirurgen zijn er werkzaam 

op uw ziekenhuislocatie?
5 17 nee

EIND-MAXI ZI INID001592

Aantal nieuw geopereerde patienten per 

operatietechniek. Per chirurgische 

procedure lumbaal geinstrumenteerd: 

Getal

9999 nvt nee

Het ETZ heeft een aantal jaren geleden zelf 

hierover contact gezocht met Zichtbare Zorg en 

zij gaven aan dat het aantal operaties per 

neurochirurg van belang is, ongeacht binnen 

welk ziekenhuis deze uitgevoerd worden. 

Daarom is in het verleden afgesproken dat alle 

ziekenhuizen ‘9999’ invullen en het ETZ het 

werkelijk aantal door hun neurochirurgen 

verrichte operaties.

EIND-MAXI ZI INID001593

 Aantal nieuw geopereerde patienten 

per operatietechniek. Per chirurgische 

procedure hernia operatie: Getal

9999 nvt nee

Het ETZ heeft een aantal jaren geleden zelf 

hierover contact gezocht met Zichtbare Zorg en 

zij gaven aan dat het aantal operaties per 

neurochirurg van belang is, ongeacht binnen 

welk ziekenhuis deze uitgevoerd worden. 

Daarom is in het verleden afgesproken dat alle 

ziekenhuizen ‘9999’ invullen en het ETZ het 

werkelijk aantal door hun neurochirurgen 

verrichte operaties.

EMME-LEVE ZI INID000095 Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom 

op uw ziekenhuislocatie?

Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op 

uw ziekenhuislocatie?
nee Ja nee

EMME-LEVE ZI INID004982 Cataract

Wordt de patiënt standaard gevraagd 

naar een voorkeur voor een 

verdovingsmethode?

Wordt de patiënt standaard gevraagd naar 

een voorkeur voor een verdovingsmethode?
nee Ja ja

EMME-LEVE ZI INID004848 Chronische nierschade

Percentage patiënten bij wie binnen zes 

maanden na de start van een vorm van 

chronische dialyse de 

transplantatiestatus (niet transplantabel, 

transplantabel of getransplanteerd) 

bekend is 

Percentage patiënten bij wie binnen zes 

maanden na de start van een vorm van 

chronische dialyse de transplantatiestatus 

(niet transplantabel, transplantabel of 

getransplanteerd) bekend is 

15,789 0,8421 ja

De tekst van deze indicator is verkeerd 

geinterpreteerd. Van 3 patienten is de 

transplantatiestatus niet bekend. Teller 16 en 

Noemer 19 = 84,21%
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EMME-LEVE ZI INID004857 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 45-64 jaar

26 0 ja

SiRM operationalisatie gaat uit van 

thuishemodialyse in de leeftijdscategorie  45- 64 

jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET 

duidelijk als een subvraag  onderverdeeld. Het 

aangeleverde aantal 26 betreft het aantal 

behandelde chronisch hemodialyse patienten , 

ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren 

van de gegevens in de invoertool is dit niet 

opgemerkt.

EMME-LEVE ZI INID004858 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 65-74 jaar

54 3 ja

SiRM operationalisatie gaat uit van 

thuishemodialyse in de leeftijdscategorie  >75 

jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET 

duidelijk als een subvraag  onderverdeeld. Het 

aangeleverde aantal 52 betreft het aantal 

behandelde chronisch hemodialyse patienten , 

ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren 

van de gegevens in de invoertool is dit niet 

opgemerkt.

EMME-LEVE ZI INID004859 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.
52 0 ja

SiRM operationalisatie gaat uit van 

thuishemodialyse in de leeftijdscategorie  >75 

jaar. Binnen de ZiNL indicatorset is dit NIET 

duidelijk als een subvraag  onderverdeeld. Het 

aangeleverde aantal 52 betreft het aantal 

behandelde chronisch hemodialyse patienten , 

ongeacht PD, HD of thuisHD. Bij het invoeren 

van de gegevens in de invoertool is dit niet 

opgemerkt.

EMME-LEVE ZI INID003712 Dementie

Welke zorgprofessional regelt de 

nazorg (na diagnosestelling dementie) 

voor patiënten met dementie?

 l. Geen ja Nee ja

Om deze subvraag te beantwoorden is met de 

antwoordmogelijkheden 'ja' en 'nee' zeer 

verwarrend. Aanvulling van de 

antwoordmogelijkheden met 'nvt' zou hier op 

z'n plaats zijn. 

EMME-LEVE ZI INID001787

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Physician Assistant nee Ja nee

EMME-LEVE ZI INID001788

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige nee Ja nee

EMME-LEVE ZI INID001792

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Psycholoog nee Ja nee
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EMME-LEVE ZI INID001796

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut nee Ja nee

GELD-ANNA IGZ 60882

Maag-darm-lever 

(MDL) - Deelname 

aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

Percentage ERCP's ingevoerd in de 

landelijke kwaliteitsregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten 

ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie 

ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee* Niet van toepassing nee
Deelname aan deze registratie is pas in 2016 

mogelijk.

GELD-ANNA ZI INID000443 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA 

de gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

nee Niet van toepassing nee
Er vinden geen longresecties plaats voor 

longcarcinoom.

GELD-ANNA ZI INID000444 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de 

DLRA de gegevens van tenminste één 

patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

nee Niet van toepassing nee
Er vindt geen radiotherapie plaats voor 

longcarcinoom.

GELD-ANNA ZI INID000449 Longcarcinoom

Wordt in uw ziekenhuis VATS 

lobectomie aangeboden bij patiënten 

die een resectie ondergaan, vanwege 

een niet-kleincellig longcarcinoom?

Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie 

aangeboden bij patiënten die een resectie 

ondergaan, vanwege een niet-kleincellig 

longcarcinoom?

nee Niet van toepassing nee
Er vinden geen longresecties plaats voor 

longcarcinoom.

GRON-MART ZI INID004856 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 18-44 jaar
4 0 nee

Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per 

ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen 

patiënten ingevoerd.

GRON-MART ZI INID004857 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 45-64 jaar

18 1 nee

Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per 

ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen 

patiënten ingevoerd.

GRON-MART ZI INID004858 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 65-74 jaar

35 0 ja

Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per 

ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen 

patiënten ingevoerd.

GRON-MART ZI INID004859 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.
64 0 ja

Definities zijn niet correct geïnterpreteerd. Per 

ongeluk is de leeftijdsverdeling van de eigen 

patiënten ingevoerd.
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GRON-MART ZI INID004376
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (volwassenen) met de ziekte 

van Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 A. MDL-arts / kinderarts-MDL ja, op afroep ja ja
De MDL arts is altijd aanwezig bij het MDO. 

Dit is foutief aangeleverd.

HARD-SAXE IGZ 60630

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
3. Hoeveel van deze patiënten zijn 

vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?
18 21 nee

alle stemi patienten  worden naar pci centrum 

vervoerd volgens vigerende richtlijnen, echter 2 

patienten waren dermate laat dat een interventie 

niet meer geindiceerd was volgens de huidige 

richtlijnen en bij 1 patient was dit in overleg en 

op verzoek patient ivm uitgebreide co-

morbiditeit die ene interventie niet meer zinnig 

maakte

HARD-SAXE IGZ 60704

Hart en vaten - 

Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Implanteren en/of wisselen van 

pacemakers en ICD's

Aantal biventriculaire pacemakers zonder 

ICD functie
geen nee

gezien slechts 10 verwijzingen naar Isala voor 

biv. pacemakers is alhier besloten om dat elders 

te laten verrichten

HARD-SAXE IGZ 60708

Hart en vaten - 

Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Implanteren en/of wisselen van 

pacemakers en ICD's

Aantal biventriculaire pacemakers met ICD 

functie
nvt nee

dit is een vergunningsplichtige ingreep, wij 

verwijzen ruim 40 mensen per jaar voor 

implantaties, waarvan bijna 2-0 voor 

biventriculaire ICD's

HARD-SAXE IGZ 60844

Infectieziekten - 

Pneumonie 

(Community Acquired 

Pneumonia)

Gebruik scoresysteem CAP

Wordt dit scoresysteem standaard bij elke 

nieuwe patiënt met CAP afgenomen en in 

het patiëntendossier vastgelegd?

nee, nooit 0%

elke patient met een 

CAP wordt 

geregistreerd en 

beoordeeld mbv 

scoresysteem 

volgens vigerende 

richtlijnen

ja

HARD-SAXE IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* nvt nee

alhier wel controle op wondinfectie bij nazorg 

na hartoperaties, maar geen primaire 

hartoperaties alhier

HARD-SAXE IGZ 60242

Intensive care - 

Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van 

de NICE

Deelname en aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de NICE

Registreert de IC-afdeling complicaties in 

NICE?
nee ja zeker nee NICE wordt volledig ingevuld

HARD-SAXE IGZ 60965

Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij 

ouderen

Beoordeling bij kwetsbaarheid

Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar 

en ouder met indicatie colonchirurgie dat 

preoperatief beoordeeld is door een 

generalistisch medisch specialist met ervaring 

in de geriatrie (wordt automatisch berekend):

4,3 97,7 nee Teller: 43  en noemer: 44
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HARD-SAXE IGZ 60932

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding 

geriatrische patiënten

Screening ondervoeding geriatrische 

patiënten
Indien ja, vul in: Populatiegrootte: N = ja nee elke patient wordt gescreend op ondervoeding

HARD-SAXE IGZ 60933

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding 

geriatrische patiënten

Screening ondervoeding geriatrische 

patiënten
Indien ja, vul in: Selectiecriteria: alle nee

alle patienten ongeacht leeftijd worden op 

ondervoeding gescreend

HARD-SAXE IGZ 60268

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 

dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd

Teller: Alle opgenomen patiënten ouder dan 

28 dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij 

opname medicatieverificatie heeft 

plaatsgevonden.

11 34 nee
bij alle opnames word de medicatie door de 

hoofdbehandelaar nagelopen

HARD-SAXE IGZ 60276

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie 

is geverifieerd

Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar 

en ouder bij wie bij opname 

medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.

1958 2395 nee

bij alle patienten wordt medicatie geverifieerd 

door hoofdbehandelaar, opname specialist en 

nadien nog door apotheek assistente via ASP

HARD-SAXE IGZ 60429
Oncologie - 

Samenwerking
Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met 

een mammacarcinoom behandeld? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe 

te lichten.

ja ja nee
en voldoen aan de normen met lage complicatie 

risico

HARD-SAXE IGZ 60440
Oncologie - 

Samenwerking
Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin 

urologische tumoren postoperatief adequaat 

besproken kunnen worden? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

nee* ja zeker ja
indien nodig kunnen ale patienten postoperatief 

in het MDO besproken worden

HARD-SAXE IGZ 60213

Operatief proces - 

Explantatie 

borstimplantaten

Explantatie borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een 

borstprothese binnen 30 dagen postoperatief 

na een borstaugmentatie met prothesen voor 

cosmetische doeleinden bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord to

nvt nee nvt

HARD-SAXE IGZ 60026
Operatief proces - Pijn 

na een operatie

Percentage patiënten met op enig 

moment een pijnscore boven de 7 in de 

eerste 72 uur na een operatie

Beschikt u over een registratiesysteem voor 

pijnmeting bij postoperatieve patiënten?
n.v.t.*

ja, er bestaat en we 

hebben de 

beschikking over 

een pijnscore

ja

HARD-SAXE IGZ 60390
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding

Screening op ondervoeding op de 

polikliniek

Zijn er schriftelijke afspraken over het 

behandelbeleid op de Polikliniek preoperatief 

verpleegkundig onderzoek als de screening 

de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwo

nee*

ja er vind overleg 

plaats met het 

operatie-team van 

anaesthesie en 

chirurg die gaat 

opereren

ja
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HARD-SAXE ZI INID004978 Cataract
Ontmoet de patiënt de operateur vóór 

de verdoving ?

Ontmoet de patiënt de operateur vóór de 

verdoving ?

ja, vlak voor de 

operatie, nadat 

de verdoving is 

gezet

ja nee voor ingreep en op poli

HARD-SAXE ZI INID003855 Diabetes

Percentage kinderen met diabetes ?18 

jaar onder behandeling op de 

ziekenhuislocatie met een laatst 

gemeten HbA1c 

<58 mmol/mol 20,588 21 nee

HARD-SAXE ZI INID003856 Diabetes

Percentage adolescenten met diabetes > 

18 jaar onder behandeling op de 

ziekenhuislocatie met een laatst 

gemeten HbA1c 

<58 mmol/mol 0 10 nee na gezocht

HARD-SAXE ZI INID000532 Heupprothese
Konden alle voorbereidende 

onderzoeken plaatsvinden op één dag?

Konden alle voorbereidende onderzoeken 

plaatsvinden op één dag?
nee ja nee alle onderzoeken zijn mogelijk op een dag

HARD-SAXE ZI INID000533 Heupprothese

Wordt er standaard gebruik gemaakt 

van een decision-aid voorafgaande

aan het plaatsen van een THP?

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een 

decision-aid voorafgaande

aan het plaatsen van een THP?

nee ja nee middels indicatiebespreking

HARD-SAXE ZI INID000535 Heupprothese
Wat is het responspercentage van de 

PROMs?

Wat is het responspercentage van de 

PROMs?
0 52 nee 52 % geeft respons 

HARD-SAXE ZI INID001682 Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie 

als gevolg van een infectie ondergaan, 

in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken?

 Worden patiënten die een heuprevisie als 

gevolg van een infectie ondergaan op uw 

ziekenhuislocatie in een MDO besproken? 

[Ja/Nee/n.v.t.]

n.v.t.

ja in MDO van 

orthopedie , hierna 

doorverwijzen naar 

elders

ja
echter in 2015 zijn er 0% infecties geweest die 

een revisie behoefden

HARD-SAXE ZI INID001581
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 C. Kinderarts nee ja nee alle patienten worden besproken in MDO

HARD-SAXE ZI INID001583
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 F. Diëtist nee ja nee in mdo is ook dietiste aanwezig en neemt deel

HARD-SAXE ZI INID001584
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 G. Orthopedagoog nee ja nee altijd is in mdo ook orthopedagoog aanwezig

HARD-SAXE ZI INID001585
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 H. Maatschappelijk werker nee ja nee mdo deelname is altijd in dit gevallen
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HARD-SAXE ZI INID001586
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in de 

ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa
nee ja nee

maken gebruik van vpk elders die betrokken 

worden/zijn bij bespreking van deze kinderen

HARD-SAXE ZI INID001588
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 K. Psycholoog nee ja nee
psycholoog van elders worden betrokken bij 

onze kinderpopulatie

HARD-SAXE ZI INID001589
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 L. Stomaverpleegkundige nee ja nee vpk van elders is hierbij betrokken

HARD-SAXE ZI INID004379
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 A. MDL-arts / kinderarts-MDL nee ja nee

MDL arts van elders is hierbij betrokken in de 

mdo waarbij onze kinderpopulatie wordt 

besproken

HARD-SAXE ZI INID004380
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 D. GE-chirurg nee ja nee
Ge-kinderchirurg van elders wordt hierbij 

betrokken

HARD-SAXE ZI INID004381
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 E. Gynaecoloog nee ja nee gynaecoloog van elders wordt hierbij betrokken

HARD-SAXE ZI INID000599 Knieprothese
Meet u knie-PROMs volgens NOV-

advies?
Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies? nee ja ja

PROMS al vanaf 2014 ingevoerd in ons 

ziekenhuis

HARD-SAXE ZI INID001322 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 

weekend
nee ja nee

na elke ingreep kan men contact met ons 

opnemen via de dienstdoende arts -assistent seh

HARD-SAXE ZI INID003790
Meniscus en voorste 

kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende 

verdovingsmethoden aan bij operaties 

aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? 

c. Lokale verdoving - Aangeboden bij 

operatie meniscuslaesie?
nee ja nee alleen weinig geaccpteerd

HARD-SAXE ZI INID003794
Meniscus en voorste 

kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of 

voorste kruisbandlaesie een e-mailadres 

mee op papier of digitaal waar hij 

vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord 

worden?

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste 

kruisbandlaesie een e-mailadres mee op 

papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan 

mailen die op werkdagen binnen 24 uur 

beantwoord worden?

nee, de patiënt 

kan vragen niet 

emailen / krijgt 

geen emailadres 

mee op papier

ja nee
krijgen hiernaast ook voorlichtingsavonden 

over scopie specifiek naar ingreep
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HARD-SAXE ZI INID000479 Nierstenen

Indien een patiënt telefonisch een 

afspraak wil maken met de uroloog 

voor de behandeling van nierstenen, 

wordt dan altijd aan de patiënt gevraagd 

of hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

Indien een patiënt telefonisch een afspraak 

wil maken met de uroloog voor de 

behandeling van nierstenen, wordt dan altijd 

aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts?

nee

ja, men kan altijd 

zijn voorkeur 

aangeven

nee elke patient kan zijn voorkeur aangeven

HARD-SAXE ZI INID001821 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist nee

bij hoofd diagnose 

osteoporose is er 

een behandelteam 

met 

chirurg/orthopeen 

en internist

ja

HARD-SAXE ZI INID001836 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
2 nee minimaal 2 controle afspraken bij internist

HARD-SAXE ZI INID001871 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Osteoporose en angst en risico’s bij 

lichamelijke contacten en seksualiteit 
nee ja nee door NP reumatologie

HARD-SAXE ZI INID000316 Ovariumcarcinoom

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die 

voldoen aan de inclusiecriteria van de 

DGOA, ingevoerd?

Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die 

voldoen aan de inclusiecriteria van de 

DGOA, ingevoerd?

nee ja ja
echter ingreep vervolgens na 

oncologiecommissie elders

HARD-SAXE ZI INID003183
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Kan elke patiënt onder behandeling van 

een (endo-)vasculair specialist op uw 

ziekenhuislocatie tijdens kantooruren 

telefonisch vragen stellen, waarbij 

hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? 

Kan elke patiënt onder behandeling van een 

(endo-)vasculair specialist op uw 

ziekenhuislocatie tijdens kantooruren 

telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij 

dezelfde dag antwoord krijgt? 

nee ja ja

iedereen kan dagelijks bellen, en het antwoord 

zal ongeacht de vraag terug gekoppeld worden 

direct of indirect via de assistente

HARD-SAXE ZI INID000756 Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak 

(telefonisch of digitaal) standaard 

gevraagd of de patiënt voorkeur heeft 

voor een bepaalde dermatoloog?

Wordt bij het maken van een afspraak 

(telefonisch of digitaal) standaard gevraagd 

of de patiënt voorkeur heeft voor een 

bepaalde dermatoloog?

nee
patient kan dit 

aangeven
nee

indien patient dat aangeeft wordt dit ingewilligd, 

overigens geld dit voor alle specialismen alhier

HARD-SAXE ZI INID001481 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 

Preventieve maatregelen om verergering 

psoriasis te voorkomen
nee ja nee

informatiefolders aanwezig en ter beschikking 

van patienten

HARD-SAXE ZI INID000723
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Krijgen familieleden van de patient met 

een maagcarcinoom waarbij mogelijk 

sprake is van een erfelijke aanleg, op uw 

ziekenhuislocatie standaard een 

screening aangeboden op de 

aanwezigheid van maagcarcinoom?

Krijgen familieleden van de patient met een 

maagcarcinoom waarbij mogelijk sprake is 

van een erfelijke aanleg, op uw 

ziekenhuislocatie standaard een screening 

aangeboden op de aanwezigheid van 

maagcarcinoom?

nee ja ja
dmv scopien en indien gen. positief via gen. 

screening
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HARD-SAXE ZI INID002233
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard 

vertegenwoordigd bij dit wekelijkse 

multidisciplinaire slokdarm? maag 

overleg?

? Slokdarm? maag chirurg nee

ja, onze eigen dr. E. 

van der Ende die 

alhier werkt en ook 

elders werkzaam is; 

bespreking met 

MDL-chirurg 

wekelijks

ja

er is ene regiomaatschap van chirurgen waarbij 

de verschillende disciplines op meerdere 

plekken werkzaam zijn, de oncologie 

bespreking en de MDL bespreking zijn lokaal, 

de ingrepen kunnen soms elders zijn vanwege 

vigerende normen tav aantallen

HARD-SAXE ZI INID004677 Varices

Maakt een zogenaamde Time Out-

procedure standaard onderdeel uit van 

de volgende behandelingen? 

B. Crossectomie (met of zonder strippen) n.v.t. nvt ja

we doen bij elke behandeling een time-out, 

echter we deden in 2015 geen crossectomien, 

hierom nvt

HARD-SAXE ZI INID000208
Zwangerschap en 

bevalling

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) 

bindende afspraken gemaakt over het 

direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de 

noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

Zijn in het verloskundig 

samenwerkingsverband (VSV) bindende 

afspraken gemaakt over het direct na een 

spoedmelding van de eerste lijn opstarten 

van de noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

nee

ja zeker, binnen 15 

minuten dient 

operatieteam klaar 

te staan

ja

HARD-SAXE ZI INID000211
Zwangerschap en 

bevalling

Worden er gemeenschappelijke 

scholingen georganiseerd voor 

gynaecologen, eerste en tweedelijn 

verloskundigen en/of verloskundig 

actieve huisartsen?

Worden er gemeenschappelijke scholingen 

georganiseerd voor gynaecologen, eerste en 

tweedelijn verloskundigen en/of 

verloskundig actieve huisartsen?

nee ja ja in kader van gemeenschappelijk overleg

HEER-TJON ZI INID003856 Diabetes

Percentage adolescenten met diabetes > 

18 jaar onder behandeling op de 

ziekenhuislocatie met een laatst 

gemeten HbA1c 

<58 mmol/mol 3,333 2/10=20% nee niet goed overgenomen 

HEER-ZUYD ZI INID001096 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist 

heeft een zelfstandig 

(inloop)spreekuur/zelfstandig consult

nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001097 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - er is standaard mogelijkheid om 

aansluitend op het diagnose-consult verder te 

praten met de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001098 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

telefonisch te bereiken voor vragen

nee false ja
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HEER-ZUYD ZI INID001099 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

per mail te bereiken voor vragen

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001101 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

Er wordt op papier meegegeven wie het 

vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en 

hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.  

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001102 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

In dossier is vastgelegd wie 

hoofdbehandelaar van de patiënt is. 
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001103 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 

standaard eenmalig gescreend bij iedere 

patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de 

lastmeter

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001104 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 

standaard op meerdere momenten in het 

zorgproces gescreend bij iedere patiënt met 

blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001105
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Fysiotherapeut nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001106
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Ergotherapeut nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001107
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Handtherapeut nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001108
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Revalidatiearts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001109
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Verpleegkundig specialist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001110
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Physician Assistant nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001111
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 KNF Laborant nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001114
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Neurochirurg nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001115
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Algemeen chirurg nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001116
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Plastisch chirurg nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001117
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Orthopedisch chirurg nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003392
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. 

Wondverpleegkundige)
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003399
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De arts die de operatie heeft uitgevoerd. nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID003400
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De neuroloog. nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003401
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De huisharts. nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003402
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een gespecialiseerd verpleegkundige nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003403
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen.
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003404
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen, namelijk:
false nee

HEER-ZUYD ZI INID003405
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een Physician Assistant. nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003406
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Wisselend. nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003407
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Er is een standaard controleafspraak. nee false nee

Pagina 35/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

HEER-ZUYD ZI INID001163 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 Kinder-MDL-arts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001164 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 MDL-arts nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001165 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 Kinderarts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001166 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 (GE-)internist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001179 Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt 

telefonisch een afspraak wil maken met 

de arts voor de behandeling van 

Coeliakie, wordt dan altijd aan de 

(ouder van een) patiënt gevraagd of 

hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

 - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001180 Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt 

telefonisch een afspraak wil maken met 

de arts voor de behandeling van 

Coeliakie, wordt dan altijd aan de 

(ouder van een) patiënt gevraagd of 

hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

 - Ja, dit is beleid bij internisten nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001181 Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt 

telefonisch een afspraak wil maken met 

de arts voor de behandeling van 

Coeliakie, wordt dan altijd aan de 

(ouder van een) patiënt gevraagd of 

hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

 - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-artsen nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001182 Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt 

telefonisch een afspraak wil maken met 

de arts voor de behandeling van 

Coeliakie, wordt dan altijd aan de 

(ouder van een) patiënt gevraagd of 

hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

 - Ja, dit is beleid bij kinderartsen nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001183 Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt 

telefonisch een afspraak wil maken met 

de arts voor de behandeling van 

Coeliakie, wordt dan altijd aan de 

(ouder van een) patiënt gevraagd of 

hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

 - Nee nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001213
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 - E-consult nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001214
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Digitaal spreekuur nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001215
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001216
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001217
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001218
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001219
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Testen van neutrale zalven/crèmes door de 

patiënt zelf
nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001220
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Inloopspreekuur zonder afspraak voor 

nieuwe patiënten (met verwijzing van de 

huisarts)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001221
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Zelfmanagementtrainingen nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID000137 Dementie
Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?

Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001246 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een 

telefoonnummer mee van de 

zorgprofessional(s) die de nazorg 

regelt/regelen

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001247 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De patiënt krijgt een informatiegesprek 

over het ziektebeeld, hulp en zorg
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001248 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee 

over diagnose, adviezen en 

hulpverleningsmogelijkheden in de regio

nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001249 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig 

een indicatie bij het CIZ aan
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001250 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Mantelzorger(s) van de patiënt met 

dementie kunnen een aparte afspraak maken 

met een zorgprofessional, zonder 

aanwezigheid van de patiënt

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001253 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001254 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 - GAAZ nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001265 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Hulpmiddelen nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001266 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Autorijden nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001267 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Uitslag van onderzoek nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001268 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Psycho-educatie nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001272 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Ja, door foto's en plaatjes nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001273 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Ja, door filmpjes of videomateriaal nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001274 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Nee nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001275 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gebruik gemaakt van een 

protocol 'omgang met dementerenden'
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001276 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 

dementie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001277 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er is beleid waarbij schriftelijk is 

vastgelegd dat patiënten met dementie 

standaard een éénpersoonskamer 

toegewezen krijgen

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001278 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gewerkt conform de standaard 

'kwetsbare ouderen VMS'
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001279 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er zijn geen afspraken/ faciliteiten nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001280 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Anders, namelijk: false nee

HEER-ZUYD ZI INID001281 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Er is mogelijkheid tot rooming-in nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001282 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in 

de persoonlijke zorg van de patiënt met 

dementie

nee false ja
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HEER-ZUYD ZI INID001283 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoeken van de patiënt met dementie is 

mogelijk buiten de vaste bezoektijden
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001284 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Steunpunt mantelzorgers / 

groepsgesprekken / familiegesprekken
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003713 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?
 - Huisbezoek nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003714 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?
 - Er wordt geen nazorg gegeven nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003715 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 Dagopname/dagcentrum/huiskamer nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003718 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Medicatie nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID003719 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?

 - Hulp, ondersteuning en informatie van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID003720 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Casemanager ketenzorg dementie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003722 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 Er zijn geen mogelijkheden voor 

mantelzorger(s) om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003723 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Uitleg soorten onderzoek nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003724 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Medicatie nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID003725 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulpmiddelen nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003726 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Autorijden nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003727 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Uitslag van onderzoek nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID003728 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Psycho-educatie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003729 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulp en ondersteuning van Alzheimer 

Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003730 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Informatie van Alzheimer Nederland: 

website, brochures, boeken, dvd
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID003731 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Casemanager ketenzorg dementie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003732 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Patiëntenversie van de zorgstandaard 

Dementie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003890 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

  E-consult  nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003891 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Digitaal spreekuur nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003892 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003893 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003894 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003895 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Patiënten portaal nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003896 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 24-uurs service nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID003897 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

  E-consult  nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003898 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Digitaal spreekuur nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003899 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003900 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003901 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003902 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Patiënten portaal nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003903 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 24-uurs service nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID003969 Heupprothese

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na 

primaire THP ingreep (volgens definitie 

PREZIES).

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na primaire 

THP ingreep (volgens definitie PREZIES).

0,12 nee

HEER-ZUYD ZI INID004026 Heupprothese

Aantal kop-halsprothesen (KHP) 

traumachigurgie per ziekenhuislocatie, 

uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 

50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-

categorie (I; II; III-IV).

 Totaal 1 8 nee

HEER-ZUYD ZI INID001799

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet 

aanbiedt.
nee false ja
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HEER-ZUYD ZI INID001800

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Voor- en nadelen voor de patiënt van 

verschillende behandelingen bij 

prostaatcarcinoom.

nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001801

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Het verband tussen lichamelijke conditie en 

het herstel van de behandeling.
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001802

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Erectiestoornissen ten gevolge van de 

behandelingen.
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001803

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

De behandelingen en de kwaliteit van leven. nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001804

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Informatie over de prostaatpolikliniek op uw 

ziekenhuislocatie.
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001536
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke specialismen behandelen de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op 

uw ziekenhuislocatie?

 - Kinderarts-MDL / Kinderarts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001537
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke specialismen behandelen de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op 

uw ziekenhuislocatie?

 - MDL-arts / internist nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001538
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - MDL-arts nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001539
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - Internist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001540
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - Anders, namelijk false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001541
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - MDL-arts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001542
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Internist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001543
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts-MDL nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001544
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001546
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 A. Verpleegkundig specialist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001549
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001550
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 A. Verpleegkundig specialist nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001553
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken
nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID004372
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBD-verpleegkundige nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004373
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBDverpleegkundige nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004384
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 Er is een preconceptie poli met 

deskundigheid in IBD
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004385
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn 

IBD worden gevolgd
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004386
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 Niet nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004445 Knieprothese

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na 

primaire TKP ingreep (volgens definitie 

PREZIES)

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na primaire 

TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)

0,74 nee

HEER-ZUYD ZI INID001609 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001610 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Microscopische

discectomie

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001611 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001612 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane 

transforaminale endoscopische discectomie 

(PTED)

nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001613 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001614 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001616 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001617 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001618 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001619 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001620 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001621 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001622 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002259 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002260 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Microscopische

discectomie

nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID002261 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002262 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane 

transforaminale endoscopische discectomie 

(PTED)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002263 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002264 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002266 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002267 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002268 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002269 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002270 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID002271 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID000441 Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en 

indien mogelijk online) een afspraak 

maakt voor de behandeling van een 

liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien 

mogelijk online) een afspraak maakt voor de 

behandeling van een liesbreuk, standaard 

gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001315 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk 

eruit ziet
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001316 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, video's over de 

behandelingsvormen/operatie van 

liesbreuken

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001317 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 
Nee nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001318 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 
Ja nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001319 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 

Dit staat op de website en is dus altijd 

beschikbaar voor de patiënt
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001320 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 
Nee nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001321 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001322 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 

weekend
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001323 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Via een e-mail aan de arts (reactietermijn 

max. 48 uur)
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001324 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Via een e-consult nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001325 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 

dagen na de liesbreukoperatie om te 

informeren hoe het gaat

nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID000637 Melanoom

Hoeveel chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie hebben aantoonbare 

ervaring in het chirurgisch verwijderen 

van schildwachtklieren op lokalisaties 

specifiek voor melanoom?  

Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie 

hebben aantoonbare ervaring in het 

chirurgisch verwijderen van 

schildwachtklieren op lokalisaties specifiek 

voor melanoom?  

4 nee

HEER-ZUYD ZI INID000639 Melanoom

Wordt in uw ziekenhuis standaard 

verwezen naar informatie over Stichting 

melanoom? 

Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen 

naar informatie over Stichting melanoom? 
ja nee

HEER-ZUYD ZI INID000640 Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad 

melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de 

IKNL standaard)

Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad 

melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de 

IKNL standaard)

ja nee
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HEER-ZUYD ZI INID000642 Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een 

patiëntenversie van het 'zorgpad 

melanoom' welke op de website van het 

ziekenhuis wordt gepubliceerd? 

Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie 

van het 'zorgpad melanoom' welke op de 

website van het ziekenhuis wordt 

gepubliceerd? 

ja nee

HEER-ZUYD ZI INID000647 Melanoom

Worden patiënten met een irresectabel 

stadium IIIc en/of IV melanoom 

voorafgaand aan behandeling 

besproken in een multidisciplinair 

overleg? 

Worden patiënten met een irresectabel 

stadium IIIc en/of IV melanoom 

voorafgaand aan behandeling besproken in 

een multidisciplinair overleg? 

ja nee

HEER-ZUYD ZI INID000649 Melanoom

Hoeveel chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie hebben aantoonbare 

ervaring in het chirurgisch verwijderen 

van schildwachtklieren op lokalisaties 

specifiek voor melanoom?  

Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie 

hebben aantoonbare ervaring in het 

chirurgisch verwijderen van 

schildwachtklieren op lokalisaties specifiek 

voor melanoom?  

4 nee

HEER-ZUYD ZI INID000650 Melanoom

Hoeveel internist-oncologen op uw 

ziekenhuislocatie hebben aantoonbare 

expertise en ervaring met targeted 

therapie en immunotherapie?  

Hoeveel internist-oncologen op uw 

ziekenhuislocatie hebben aantoonbare 

expertise en ervaring met targeted therapie 

en immunotherapie?  

3 nee

HEER-ZUYD ZI INID000651 Melanoom

Wordt in uw ziekenhuis standaard de 

behoefte aan psychosociale zorg 

bepaald voor patiënten met een 

melanoom?  

Wordt in uw ziekenhuis standaard de 

behoefte aan psychosociale zorg bepaald 

voor patiënten met een melanoom?  

ja nee

HEER-ZUYD ZI INID000654 Melanoom

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad 

melanoom' gepubliceerd op het intranet 

van het ziekenhuis? 

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad 

melanoom' gepubliceerd op het intranet van 

het ziekenhuis? 

ja nee

HEER-ZUYD ZI INID001426 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

E-consult met neuroloog/psycholoog nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001427 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Online patiënten portal nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001428 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Online zelfmanagementtraining nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001431 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Digitaal spreekuur nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004760 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Link/ informatie leidend naar website van 

een patiëntenvereniging
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004761 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn 

of een link naar een andere website met 

betrouwbare informatie over hoofdpijn

nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID004773 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Aanvalscouperende medicatie (inclusief 

sumatriptan spuit)
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID004774 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Preventieve medicatie nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID004775 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Psychologische diagnostische begeleiding nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004776 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Fysiotherapie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004790 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Uitleg over de diagnose nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004791 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Aanvalscouperende medicatie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004792 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Preventieve medicatie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004793 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Hormonale invloeden van anticonceptie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004794 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Uitlokkende factoren nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID004795 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Bijwerkingen van medicatie nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID004796 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Comorbiditeit nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001821 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001822 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist ouderengeneeskunde nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001823 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Reumatoloog nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001824 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Klinische geriater nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001825 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

(trauma)chirurg nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001826 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Orthopeed nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001827 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Gynaecoloog nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001829 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Internist false nee

HEER-ZUYD ZI INID001830 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Internist ouderengeneeskunde false nee

HEER-ZUYD ZI INID001831 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Reumatoloog false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001832 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Klinische geriater false nee

HEER-ZUYD ZI INID001833 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

(trauma)chirurg false nee

HEER-ZUYD ZI INID001834 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Orthopeed false nee

HEER-ZUYD ZI INID001835 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Gynaecoloog false nee

HEER-ZUYD ZI INID001871 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Osteoporose en angst en risico’s bij 

lichamelijke contacten en seksualiteit 
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001872 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Voeding en supplementen bij osteoporose nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001873 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Sport en bewegen met osteoporose nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001874 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Overige (leefstijl)factoren die osteoporose 

kunnen beïnvloeden
nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001875 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Het belang van medicatietrouw bij 

osteoporose
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001876 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Slokdarm en Maagdarm klachten bij 

bisfosfonaten
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001877 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

SERM’s en warmtestuwingen of 

zweetaanvallen
nee false nee
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HEER-ZUYD ZI INID001878 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Teriparatide en pijn als bijwerking nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001879 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Parathyroïd hormoon en controle op 

hipercalciëmie
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001458 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Methotrexaat nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001459 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Ciclosporine nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001460 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Acitretine nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001461 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Fumaraten nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001462 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Biologicals nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001463 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

PUVA nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001464 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

UVB nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001465 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Dagbehandeling nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001466 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Teertherapie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001467 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Ditranolbehandeling nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001468 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Hormoonpreparaten nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001469 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Occlusie nee false ja
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HEER-ZUYD ZI INID001470 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Vitamine D3-afgeleiden nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001471 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Combinatietherapieën nee false ja

HEER-ZUYD ZI INID001473 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB Overdag false nee

HEER-ZUYD ZI INID001474 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB      's Avonds false nee

HEER-ZUYD ZI INID001475 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB      In het weekend false nee

HEER-ZUYD ZI INID001476 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB     Bij de patiënt thuis, door middel van 

lichtbakken die uitgeleend worden door uw 

ziekenhuislocatie of leverancier firma

false nee

HEER-ZUYD ZI INID001477 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA Overdag false nee

HEER-ZUYD ZI INID001478 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA     's Avonds false nee

HEER-ZUYD ZI INID001479 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA   In het weekend false nee

HEER-ZUYD ZI INID001480 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA   Bij de patiënt thuis, door middel 

van lichtbakken die uitgeleend worden door 

uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

false nee

HEER-ZUYD ZI INID001481 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 

Preventieve maatregelen om verergering 

psoriasis te voorkomen
nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001482 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
(Doorverwijzing) alternatieve therapieën nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001483 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
Contra-indicaties medicatie nee false nee

HEER-ZUYD ZI INID001484 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis nee false nee

HELM-ELKE ZI INID001096 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist 

heeft een zelfstandig 

(inloop)spreekuur/zelfstandig consult

nee ja ja

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. 

Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het 

antwoord moet daarom 'ja' zijn
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HELM-ELKE ZI INID001247 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De patiënt krijgt een informatiegesprek 

over het ziektebeeld, hulp en zorg
nee ja ja

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. 

Deze nazorg wordt wel gegeven. Het antwoord 

moet daarom 'ja' zijn

HELM-ELKE ZI INID003718 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Medicatie nee ja ja

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. 

Deze informatie wordt wel besproken. Het 

antwoord moet daarom 'ja' zijn

HELM-ELKE ZI INID001801

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Het verband tussen lichamelijke conditie en 

het herstel van de behandeling.
nee ja ja

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. 

Deze informatie wordt wel meegegeven. Het 

antwoord moet daarom 'ja' zijn

HELM-ELKE ZI INID000323 Ovariumcarcinoom

Percentage patiënten, met een primair 

ovariumcarcinoom, dat in een volledig 

multidisciplinair team wordt besproken.

Percentage patiënten, met een primair 

ovariumcarcinoom, dat in een volledig 

multidisciplinair team wordt besproken.

42,857 1 ja

Het betreft hier een registratiefout in de DICA. 

100% van de patiënten zijn in een volledig 

multidisciplinair team besproken. 

HILV-TERG ZI INID003390
Carpaletunnelsyndroo

m

Percentage patiënten met een 

operatieve ingreep als behandeling van 

het CTS dat binnen 30 dagen na de 

operatie een diepe wondinfectie heeft 

gekregen.

Percentage patiënten met een operatieve 

ingreep als behandeling van het CTS dat 

binnen 30 dagen na de operatie een diepe 

wondinfectie heeft gekregen.

2 0,8 nee

Per abuis zijn de oppervlakkige wondinfecties 

ook meegeteld. 

De juiste waarde van de teller is: 2. De noemer 

blijft hetzelfde (250). Percentage: 0.8

HILV-TERG ZI INID004970 Cataract

Het percentage patiënten dat aan beide 

ogen aan cataract is geopereerd en bij 

wie er tenminste 2 weken tussen de 2 

opeenvolgende operaties zat.

Het percentage patiënten dat aan beide ogen 

aan cataract is geopereerd en bij wie er 

tenminste 2 weken tussen de 2 

opeenvolgende operaties zat.
55,805 93,07 nee

De teller geeft aan: >14 dagen (meer dan 14 

dagen).

De indicator geeft aan: TENMINSTE 2 weken 

(groter of gelijk aan 14 dagen). 

De exclusiecriteria wordt gesproken over 

MINDER dan 14 dagen tussen operaties (en 

dus niet 14 dagen óf minder). 

Wanneer de definitie van de indicator en de 

exclusiecriteria wordt gehanteerd wordt de 

teller: 497. 

Het percentage komt dan uit op: 497/534 = 

93.07%

HILV-TERG ZI INID004856 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 18-44 jaar
7 1 nee

Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen 

ingevoerd. Het juiste aantal is 1.

HILV-TERG ZI INID004857 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 45-64 jaar

29 3 ja
Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen 

ingevoerd. Het juiste aantal is 3.
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HILV-TERG ZI INID004858 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 65-74 jaar

37 6 ja
Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen 

ingevoerd. Het juiste aantal is 6.

HILV-TERG ZI INID004859 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.
46 4 ja

Per abuis zijn hier verkeerde patiënten aantallen 

ingevoerd. Het juiste aantal is 4.

HILV-TERG ZI INID000136 Dementie

Hoeveel minuten worden er per patiënt 

met dementie ingepland voor een 

uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog 

op uw ziekenhuislocatie?

Hoeveel minuten worden er per patiënt met 

dementie ingepland voor een uitslaggesprek 

bij de geriater/neuroloog op uw 

ziekenhuislocatie?

30 80 nee

Verschil in vraagstelling tussen verslagjaar 2014 

en 2015 heeft voor verwarring gezorgd. 

Het juiste antwoord moet 80 minuten zijn. 

HILV-TERG ZI INID003898 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Digitaal spreekuur ja Nee ja
Antwoord moet Nee worden. Een onjuiste 

definitie van digitaal spreekuur is gehanteerd

HILV-TERG ZI INID000704 Lage Rug Hernia
Percentage re?operaties binnen 30 

dagen
Percentage re?operaties binnen 30 dagen 3,25 0,85 nee

Per abuis zijn patiënten dubbel geteld waardoor 

de waarde niet correct is. De juiste waarde is: 

0,85%

HOOF-SPGA ZI INID001115
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Algemeen chirurg nee n.v.t. nee

In het Spaarne Gasthuis zijn de algemeen 

chirurgen niet betrokken bij de behandeling van 

patienten met CTS.

HOOF-SPGA ZI INID001117
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Orthopedisch chirurg nee n.v.t. nee

In het Spaarne Gasthuis is de orthopedisch 

chirurg niet betrokken bij de behandeling van 

patienten met CTS.

HOOF-SPGA ZI INID004826
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie). Aantal patienten 

met een TIA of CVA in 2015 gedeeld 

door het aantal patienten met een TIA 

of CVA in 2014.

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie). Aantal patienten met 

een TIA of CVA in 2015 gedeeld door het 

aantal patienten met een TIA of CVA in 

2014.

253,577 253,577 nee

Ons antwoord is goed, maar het is vreemd dat 

ziekenhuizen die al langere tijd veel patienten in 

de CVAb registreren hier minder goed scoren 

dan ziekenhuizen die later zijn begonnen met 

registreren in de CVA-b

HOOF-SPGA ZI INID001163 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 Kinder-MDL-arts nee n.v.t. nee
Het Spaarne Gasthuis heeft geen kinder MDL-

artsen.

HOOF-SPGA ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee nee nee

Het kan toch niet zo zijn dat als je niet een 

eigen registratie bijhoudt maar participeert in de 

landelijke registratie dat je dan niet goed 

scoort??
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HOOF-SPGA ZI INID001567
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw 

samenwerkingsverband) besproken in 

een multidisciplinair teamoverleg 

(MDO)?

 - Kinderen nee n.v.t. nee
Het Spaarne Gasthuis behandelt geen kinderen 

met Crohn / Colitus Ulcerosa.

HOOF-SPGA ZI INID004382
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD 

transitiepoli?

Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD 

transitiepoli?
nee n.v.t. nee

Het Spaarne Gasthuis behandelt geen kinderen 

met Crohn / colitis ulcerosa en heeft daarom 

ook geen transitiepoli.

HOOF-SPGA ZI INID001718 Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande 

zorgprofessionals deel aan het MDO?
 Infectioloog/internist nee ja nee Op afroep.

HOOF-SPGA ZI INID000949 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met neo-adjuvante 

systemische therapie dat pre-

behandeling gezien wordt door de 

radiotherapeut

Percentage patiënten met neo-adjuvante 

systemische therapie dat pre-behandeling 

gezien wordt door de radiotherapeut

0 n.v.t. nee

Patienten worden niet gezien door maar wel 

besproken in aanwezigheid van de 

radiotherepeut. Patienten worden voor 

radiotherapie verwezen naar het AvL locatie 

Hoofddorp

HOOF-SPGA ZI INID001806 Osteoporose

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? 

Internist ouderengeneeskunde nee n.v.t. nee
Het Spaarne Gasthuis heeft geen internist-

ouderengeneeskunde.

HOOF-SPGA ZI INID001821 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist nee n.v.t. ja

De internist maakt geen deel uit van het team 

dat patienten met osteoporose behandelt. 

Daarom n.v.t.

HOOF-SPGA ZI INID001822 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist ouderengeneeskunde nee n.v.t. nee

De internist ouderengeneeskunde maakt geen 

deel uit van het team dat osteoporose 

behandelt. Daarom n.v.t.

HOOF-SPGA ZI INID001827 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Gynaecoloog nee n.v.t. nee

De gynaecoloog maakt geen deel uit van het 

team dat patienten met osteoporose behandelt. 

Daarom n.v.t.

HOOF-SPGA ZI INID001836 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De internist is geen hoofdbehandelaar van 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001837 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De internist is geen hoofdbehandelaar van 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001838 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De internist is geen hoofdbehandelaar van 

patienten met osteoporose.
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HOOF-SPGA ZI INID001839 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De internist is geen hoofdbehandelaar van 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001840 Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de internist? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De internist is geen hoofdbehandelaar van 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001856 Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   

 Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De traumachirurg is geen hoofdbehandelaar 

van patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001857 Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   

Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar 

van patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001858 Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   

Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar 

van patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001859 Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   

Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar 

van patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001860 Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   

Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De (trauma)chirurg is geen hoofdbehandelaar 

van patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001861 Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de orthopeed?  

Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De orthopeed behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001862 Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de orthopeed?  

 Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De orthopeed behandelt geen patienten met 

osteoporose.
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HOOF-SPGA ZI INID001863 Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de orthopeed?  

 Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De orthopeed behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001864 Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de orthopeed?  

 Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De orthopeed behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001865 Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie 

heeft bij de orthopeed?  

 Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De orthopeed behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001866 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De gynaecoloog behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001867 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De gynaecoloog behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001868 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De gynaecoloog behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001869 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De gynaecoloog behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID001870 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De gynaecoloog behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002085 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De verpleegkundig specialist behandelt geen 

patienten met osteoporose.
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HOOF-SPGA ZI INID002086 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De verpleegkundig specialist behandelt geen 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002087 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De verpleegkundig specialist behandelt geen 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002088 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De verpleegkundig specialist behandelt geen 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002089 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De verpleegkundig specialist behandelt geen 

patienten met osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002090 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 1
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De PA behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002091 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 2
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De PA behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002092 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 3
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De PA behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002093 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 4
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De PA behandelt geen patienten met 

osteoporose.

HOOF-SPGA ZI INID002094 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 5
geen controle-

afspraak
n.v.t. nee

De PA behandelt geen patienten met 

osteoporose.

Pagina 60/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

HOOF-SPGA ZI INID004652 Varices
Zo ja, met welke frequentie worden 

deze in de bespreking besproken? 

Zo ja, met welke frequentie worden deze in 

de bespreking besproken? 
300 0 ja

Er is dagelijks overleg van de vakgroep waar 

eventuele complicaties bij varices worden 

besproken.

HOOG-BETH ZI INID000095 Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom 

op uw ziekenhuislocatie?

Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op 

uw ziekenhuislocatie?
nee Ja nee

Er is wel een zorgpad dat ingericht is en wordt 

uitgevoerd volgens de definitie.

HOOG-BETH ZI INID000098 Blaascarcinoom

Worden bij aanmelding/verwijzing 

door huisarts de “pijnloze 

macroscopische hematurie” 

automatisch uit het systeem gefilterd?

Worden bij aanmelding/verwijzing door 

huisarts de “pijnloze macroscopische 

hematurie” automatisch uit het systeem 

gefilterd?

nee, dit gebeurt 

handmatig
Ja nee

HOOG-BETH ZI INID000099 Blaascarcinoom

Hoeveel minuten worden er per patiënt 

met een blaascarcinoom voor het eerste 

consult ingepland bij de uroloog op uw 

ziekenhuislocatie?

Hoeveel minuten worden er per patiënt met 

een blaascarcinoom voor het eerste consult 

ingepland bij de uroloog op uw 

ziekenhuislocatie?

15 20 nee

Planningsystematiek kent standaard de waarde 

van 15 minuten, voor oncologische patienten 

wordt zoveel tijd genomen als de patient nodig 

heeft, gemiddeld komt men dan uit op 20 

minuten

HOOG-BETH ZI INID001268 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Psycho-educatie nee Ja ja

HOOG-BETH ZI INID001786

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Verpleegkundig specialist nee Ja nee

HOOG-BETH ZI INID001788

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige nee Ja nee

HOOG-BETH ZI INID001792

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Psycholoog nee Ja nee

HOOG-BETH ZI INID001796

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut nee Ja nee

HOOG-BETH ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
3 4 nee
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HOOR-WEST IGZ 60629

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI

2. Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het 

verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of 

CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via 

huisarts/ via ambulancedienst)?

157 157 ja

De IGZ heeft over verslagjaar 2014 vragen 

gesteld over het hoge aantal STEMI. Daar werd 

geconstateerd dat het overgrote deel van de 

patiënten- conform de regionale afspraak- 

vanuit de ambulance telefonisch werden 

gepresenteerd bij het dicht bij zijnde ziekenhuis. 

In dit geval het WFG. Daar werd de ECG- 

gemaakt in de ambulance besproken, om te 

komen tot een diagnosestelling, waarna de 

patiënt alsnog direct naar het 

interventiecentrum werd gebracht voor de 

behandeling. Op grond van de richtlijn is een 

acute PCI-procedure immers de behandeling 

die de voorkeur geniet. De inspectie heeft 

geconstateerd dat vanuit het oogpunt 

goede/verantwoorde zorg sprake is van een 

veilig proces. De werkwijze in 2015 is gelijk 

gebleven aan die van 2014. 

HOOR-WEST IGZ 60630

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
3. Hoeveel van deze patiënten zijn 

vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?
145 145 ja

STEMI patiënten worden in principe altijd in 

het AMC gepresenteerd na Lifenet ECG. Het 

Lifenet ECG wordt door de dienstdoende 

cardioloog beoordeeld en de uitslag 

doorgegeven aan de ambulance die meestal al 

op weg is naar het AMC. De 145 STEMI 

patiënten in 2015 zijn dus rechtstreeks naar het 

PCI centrum gegaan voor primaire PCI en niet 

naar het Westfriesgasthuis.

HOOR-WEST IGZ 60720

Hart en vaten - 

Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Implanteren en/of wisselen van 

pacemakers en ICD's

Toetst u uw eigen gegevens aan externe 

referenties (dit kan ook gebeuren door eigen 

gegevens naar een landelijk punt te sturen 

waar deze toetsing wordt verricht, mits 

hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd)? Indien u een antwoord geef

nee* ja ja Via de NCDR.
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HOOR-WEST ZI INID000972 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist waarbij in 365 dagen 

voorafgaand aan het afsluiten van DOT 

minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten 27,486 100 ja

"De diagnostiek en behandeling in het WFG 

diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het 

individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet 

noodzakelijk wordt gevonden om routinematig 

bepalingen te verrichten die geen toegevoegde 

waarde hebben voor patiënt of die niet tot 

wijzigingen in behandeling leiden. De bloeddruk 

is in de meeste gevallen al door de huisarts of 

de patiënt zelf gemeten."

HOOR-WEST ZI INID000973 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist waarbij in 365 dagen 

voorafgaand aan het afsluiten van DOT 

gedetailleerd voetonderzoek heeft 

plaatsgevonden
8,724 50 ja

 "De diagnostiek en behandeling in het WFG 

diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het 

individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet 

noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om 

routinematig bepalingen te verrichten die geen 

toegevoegde waarde hebben voor patiënt of die 

niet tot wijzigingen in behandeling leiden. 

Daarnaast is er de beschikking over externe 

gegevens zoals voetcontroles door externe 

gespecialiseerde pedicures en podotherapeuten. 

"

HOOR-WEST ZI INID001287 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist bij wie in betreffende 

registratieperiode de volgende 

laboratoriumparameters zijn gemeten in 

de 365 dagen voorafgaand aan het 

sluiten van DOT:

 a. HbA1c 79,925 100 ja

De diagnostiek en behandeling in het WFG

diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het 

individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet 

noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om 

routinematig bepalingen te verrichten die geen 

waarde hebben voor patiënt of die niet tot 

wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen 

van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk 

voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in 

het WFG.

HOOR-WEST ZI INID001288 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist bij wie in betreffende 

registratieperiode de volgende 

laboratoriumparameters zijn gemeten in 

de 365 dagen voorafgaand aan het 

sluiten van DOT:

 b. kreatinine 78,143 100 ja

De diagnostiek en behandeling in het WFG 

diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het 

individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet 

noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om 

routinematig bepalingen te verrichten die geen 

waarde hebben voor patiënt of die niet tot 

wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen 

van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk 

voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in 

het WFG.

Pagina 63/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

HOOR-WEST ZI INID001289 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist bij wie in betreffende 

registratieperiode de volgende 

laboratoriumparameters zijn gemeten in 

de 365 dagen voorafgaand aan het 

sluiten van DOT:

 c. microalbumine 38,274 38,274 ja

De diagnostiek en behandeling in het WFG 

diabeteszorgsysteem is maatwerk voor het 

individu. Dit kan tot gevolg hebben dat het niet 

noodzakelijk en nuttig wordt gevonden om 

routinematig bepalingen te verrichten die geen 

waarde hebben voor patiënt of die niet tot 

wijzigingen in behandeling leiden. Lab uitslagen 

van het diabetes centrum Hoorn zijn inzichtelijk 

voor de arts en de diabetes verpleegkundigen in 

het WFG.

HOOR-WEST ZI INID001801

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Het verband tussen lichamelijke conditie en 

het herstel van de behandeling.
nee ja ja

Zowel in algemene ziekenhuis folders als in 

specifieke folders wordt standaard informatie 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom over het verband tussen 

lichamelijk conditie en het herstel van de 

behandeling. 

HOOR-WEST ZI INID001722 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

Intraveneus pompsysteem nee ja ja

De pijnbehandeling voor patiënten met een 

TKP start met LIA, NSAID’s, en opiaten. Als 

de pijn onhoudbaar is wordt er een saphenous 

blokkade aangeboden (zenuwblokkade). En in 

het laatste geval wordt er een intraveneus 

pompsysteem aangeboden. In de praktijk 

maken patiënten hier maar weinig gebruik van.

HOOR-WEST ZI INID000939 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de 

informatie in de registratie volledig is

Percentage patiënten met een primair 

mammacarcinoom en/of DCIS dat is 

opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON 

mammaregistratie, waarbij de informatie in 

de registratie volledig is

72,388 100 ja

De aanlevering van gegevens over borstkanker 

van het Westfriesgasthuis aan de DICA, is over 

verslagjaar 2015 niet goed gegaan. Hierdoor zijn 

de uitkomsten van de indicatoren die uit de 

aangeleverde gegevens worden berekend, niet 

betrouwbaar.

Westfriesgasthuis heeft als voorloperziekenhuis 

op het gebied van het electronisch patiënten 

dossier meegedaan aan een pilot met de 

DICA/MRDM. Dit om te kunnen beschikken 

over een real time monitoring van de getallen. 

Bij het uitlezen van de data zijn er patiënten 

gemist, terwijl het Westfriesgasthuis hier wel 

100% data heeft aangeleverd. Deze misgang is 

tevens erkend door zowel de DICA als de 

MRDM. 

Het Westfriesgasthuis heeft na verklaring 

hierover met Borst Vereniging Nederland en de 

NBCA dit jaar het keurmerk: roze borstkanker 

lintje ontvangen met het predicaat “best 

practice”.
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HOOR-WEST ZI INID000940 Mammacarcinoom

Percentage patiënten bij wie er volledige 

pathologie verslaglegging zoals 

gedefinieerd is vastgelegd

Percentage patiënten bij wie er volledige 

pathologie verslaglegging zoals gedefinieerd 

is vastgelegd

92,424 100 ja

Veel mammacarcinomen worden neoadjuvant 

behandeld; deze patiënten zijn dus wel al 

aangemeld in ons systeem maar zijn nog niet 

geopereerd omdat zij nog in het chemotraject 

zitten. 

Postoperatief wordt er bij 100% van de 

patiënten een volledige pathologie 

verslaglegging plaats zoals gedefinieerd. 

HOOR-WEST ZI INID000945 Mammacarcinoom

Percentage patiënten dat postoperatief 

is besproken in een multidisciplinair 

team en bij wie een digitaal verslag 

beschikbaar is

Percentage patiënten dat postoperatief is 

besproken in een multidisciplinair team en 

bij wie een digitaal verslag beschikbaar is

92,537 100 ja

Veel mammacarcinomen worden neoadjuvant 

behandeld; deze patiënten zijn al wel aangemeld 

in ons systeem maar nog niet postoperatief 

besproken omdat ze (nog) niet geopereerd zijn. 

Deze patiënten zitten in het chemotraject. 

Vanzelfsprekend zijn deze patiënten wel 

allemaal pre operatief in het mdo besproken. 

LEID-DIAC ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee nvt nee
meting vindt plaats vlgs PREZIES en dus niet 

nog een keer volgens een eigen meting

LEID-DIAC ZI INID001322 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 

weekend
nee

ja, ook na 

kantooruren en 

weekend

nee
proces conform Alrijne Leiderdorp, per ongeluk 

foutief beantwoord

LEID-DIAC ZI INID000948 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een MRI-

mamma bij primaire operatie

Percentage patiënten met een MRI-mamma 

bij primaire operatie
21,094 1 nee

Binnen Alrijne worden alle patiënten gescand, 

hetzij via de MRI, hetzij via BSGI. BSGI is een 

geavanceerdere techniek (en beter) dan de MRI 

maar is nog steeds niet opgenomen in de 

DBCA registratie. Dit geeft voor de 

ziekenhuizen die deze techniek toepassen een 

ongunstig en sterk vertekend beeld.

LEID-LEID IGZ 60534
Oncologie - Gastro-

intestinaal

Deelname aan de Dutch UpperGI 

Cancer Audit (DUCA)

Teller: Aantal maagresecties voor primair 

maagcarcinoom waarvan gegevens 

aangeleverd zijn aan de DUCA.

31 33 nee Zie laatste indicatoren rapportage DUCA

LEID-LEID IGZ 60536
Oncologie - Gastro-

intestinaal

Deelname aan de Dutch UpperGI 

Cancer Audit (DUCA)

Percentage maagresecties voor primair 

maagcarcinoom waarvan gegevens zijn 

aangeleverd aan de DUCA (wordt 

automatisch berekend):

88,6 94,3 ja
aantal volledige ingevoerde patiënten moet 33 

van 35 zijn

LEID-LEID ZI INID000966 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een wachttijd 

van ? 5 weken

 tussen eerste dag laatste chemotherapiekuur 

en start radiotherapie
0 0 ja teller is 0 bij een noemer van 1

LEID-RIJN IGZ 60800
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Zijn naar aanleiding van de surveillance van 

postoperatieve wondinfecties interventies 

gepleegd?

nee nvt nee

op het moment dat er een incidentiemeting 

plaats vindt (continu-meting) dan vervalt de 

prevalentiemeting. Het is onjuist om dan de 

prevalentiemeting als onvoldoende te 

beschouwen
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LEID-RIJN IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* nvt nee Alrijne voert geen hart-chirurgie uit

LEID-RIJN IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* nvt nee Alrijne voert geen hartchirurgie uit

LEID-RIJN IGZ 60438
Oncologie - 

Samenwerking
Multidisciplinair overleg (MDO)

Is deze oncologische zorgverlening verspreid 

over meer dan één locatie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een # 

dan wordt u verzocht in het toelichtingsveld 

de gegevens per locatie aan te leveren.

nee

niet verspreid wel 

MDO van meedere 

locaties

nee

In het samenwerkingsverband met Het groene 

Hart Gouda (Oncologie Netwerk West) vindt 

het MDO plaats over 3 locaties tegelijk: Alrijne 

Leiden. Alrijne Leiderdorp/Alphen en GHZ

LEID-RIJN ZI INID001185
Constitutioneel 

Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel 

eczeem bij verergering van klachten 

binnen twee werkdagen rechtstreeks 

toegang krijgen tot de 

dermatoloog/allergoloog of 

verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?

  - Allergologie nee nvt nee geen specialisme allergologie

LEID-RIJN ZI INID001187
Constitutioneel 

Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke 

werkafspraken gemaakt die regelen dat 

patiënten met constitutioneel eczeem 

bij verergering van klachten binnen 

twee werkdagen rechtstreeks toegang 

krijgen tot de dermatoloog/allergoloog 

of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?

  - Allergologie nee nvt nee specialisme allergologie niet in huis

LEID-RIJN ZI INID001208
Constitutioneel 

Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals 

deel uit van het multidisciplinaire team?
 h. Allergoloog nee nvt nee geen specialisme allergologie aanwezig

LEID-RIJN ZI INID003856 Diabetes

Percentage adolescenten met diabetes > 

18 jaar onder behandeling op de 

ziekenhuislocatie met een laatst 

gemeten HbA1c 

<58 mmol/mol nvt nee

deze patiënten zijn meegenomen bij de 

volwassen, zij zijn niet meer bij een kinder-arts 

onder behandeling
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LEID-RIJN ZI INID000148

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom prostaatcarcinoom wordt 

geconcentreerd?

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom prostaatcarcinoom wordt 

geconcentreerd?

nee nvt nee

patiënten die een prostaatectomie moeten 

ondergaan worden verwezen naar een dergelijk 

centrum

LEID-RIJN ZI INID001321 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch nee ja nee zowel tijdens als na kantoortijden

LEID-RIJN ZI INID000443 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA 

de gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

nee nvt nee Wij voeren geen longresecties uit

LEID-RIJN ZI INID000947 Mammacarcinoom

Percentage patiënten met een MRI-

mamma bij neo-adjuvante 

chemotherapie

Percentage patiënten met een MRI-mamma 

bij neo-adjuvante chemotherapie
16,981 1 ja

Wij gebruiken veelal geen MRI maar een BSGI 

icm MRI. Beiden bij elkaar dekt 100%. (een 

BSGI is een geavanceerdere onderzoeks 

techniek dan een MRI)

LEID-RIJN ZI INID000948 Mammacarcinoom
Percentage patiënten met een MRI-

mamma bij primaire operatie

Percentage patiënten met een MRI-mamma 

bij primaire operatie
7,407 1 nee

Wij gebruiken veelal geen MRI maar een BSGI 

icm MRI. Beiden bij elkaar dekt 100%. (een 

BSGI is een geavanceerdere onderzoeks 

techniek dan een MRI)

LEID-RIJN ZI INID000317 Ovariumcarcinoom

Hoeveel debulkingoperaties voor 

ovariumcarcinoom werden er in 2015 

in uw ziekenhuis uitgevoerd? 

Hoeveel debulkingoperaties voor 

ovariumcarcinoom werden er in 2015 in uw 

ziekenhuis uitgevoerd? 

1 1 nee

wij voeren in principe deze operatie niet uit, 

heel soms vindt er tijdens een operatie een 

conversie (onverwacht obv nieuwe 

bevindingen) plaats waardoor deze verrichting 

alsnog uitgevoerd moet worden. Patiënten 

worden standaard naar elders verwezen voor 

deze ingreep. De vraag is of je deze ingreep dan 

moet meenemen in een aantallen vergelijk zoals 

die hier plaats vindt

LEID-RIJN ZI INID001891
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Welke behandelmethoden voor 

slokdarm? of maagcarcinoom worden 

op uw ziekenhuislocatie verricht? 

Radiotherapie nee nvt nee
patiënten worden voor radiotherapie door 

verwezen naar het (voornamelijk) LUMC

LELY-JSSE IGZ 60270

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 

dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd

Percentage (wordt automatisch berekend): 53,8 0,736 nee

Bij de patiënten die in het weekend worden 

opgenomen en ontslagen verifieert de specialist 

zelf de medicatie. Dit wordt niet altijd correct 

geregistreerd in het systeem. Er was dus sprake 

van onderregistratie. Correcte aantallen zijn 

675/910.

LELY-JSSE ZI INID000516 Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde 

patiënten dat voldoet aan de 

indicatiestelling o.b.v. BMI en leeftijd.

Percentage primair geopereerde patiënten dat 

voldoet aan de indicatiestelling o.b.v. BMI en 

leeftijd.

17,539 93,979 ja

Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO 

(gewicht voor en na operatie was zelfde tabel) is 

dit cijfer niet correct berekend. In overleg met 

DICA is dit aangepast naar 359/382.
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LELY-JSSE ZI INID002683 Bariatrische chirurgie

Percentage patiënten dat meer dan 50% 

Excess Weight Loss bereikt binnen één 

jaar na de operatie

primair geopereerde patiënten 0 1 nee

Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO 

(gewicht voor en na operatie was zelfde tabel) is 

dit gegeven niet correct berekend. In overleg 

met DICA zijn aantallen nu aangepast (35 van 

35 patiënten heeft binnen een jaar meer dan 

50% EWL behaald).

LELY-JSSE ZI INID002685 Bariatrische chirurgie

Percentage patiënten dat meer dan 50% 

Excess Weight Loss bereikt binnen één 

jaar na de operatie

Gastric Sleeve behandelde patiënten 0 1 nee

Vanwege foutieve aanlevering aan DATO was 

het gewicht voor en na ingreep niet goed 

berekend. In overleg met DICA is dit aangepast 

naar 2/2= 100%.

LELY-JSSE ZI INID002686 Bariatrische chirurgie

Percentage patiënten dat meer dan 50% 

Excess Weight Loss bereikt binnen één 

jaar na de operatie

Gastric Bypass behandelde patiënten 0 1 nee

Vanwege een foutieve aanlevering aan DATO 

(gewicht voor en na operatie was zelfde tabel)is 

dit cijfer niet correct berekend. In overleg met 

DICA zijn aantallen nu aangepast (33 van de 33 

patiënten hebben EWL behaald)

LELY-JSSE ZI INID000389
Carpaletunnelsyndroo

m

Is er de mogelijkheid om, bij klachten 

aan beide handen, deze op hetzelfde 

moment te laten onderzoeken?

Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan 

beide handen, deze op hetzelfde moment te 

laten onderzoeken?

ja, als de 

huisarts of de 

patiënt dit 

aangeeft

ja, dit gebeurt 

standaard
nee

Dit is standaard procedure bij het eerste consult 

en onderzoek. Als huisarts of patiënt het 

aangeven gebeurt het dus ook. 

LELY-JSSE ZI INID000390
Carpaletunnelsyndroo

m

Krijgt de patiënt met CTS post-

operatief een telefoonnummer mee op 

papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan 

bereiken?

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal 

waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan 

bereiken?

ja, en de patiënt 

krijgt in 

principe iemand 

aan de lijn, en 

heeft anders de 

mogelijkheid 

om een 

voicemailberich

t achter te laten

ja, en de patient 

krijgt altijd iemand 

aan de lijn

ja per abuis is foutieve antwoord in gevuld

LELY-JSSE ZI INID001185
Constitutioneel 

Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel 

eczeem bij verergering van klachten 

binnen twee werkdagen rechtstreeks 

toegang krijgen tot de 

dermatoloog/allergoloog of 

verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?

  - Allergologie nee

Er is geen 

allergoloog in 

dienst bij MC 

Groep, patienten 

kunnen wel altijd 

meteen terecht bij 

dermatoloog en 

verpleegkundige

nee

LELY-JSSE ZI INID003725 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulpmiddelen nee ja nee

Er wordt over autorijden en hulpmiddelen wel 

papieren en digitale informatie meegegeven. Per 

abuis is hier 'nee' ingevuld
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LELY-JSSE ZI INID003726 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Autorijden nee ja nee

Er wordt over autorijden en hulpmiddelen wel 

papieren en digitale informatie meegegeven. Per 

abuis is hier 'nee' ingevuld

LELY-JSSE ZI INID001724 Knieprothese

Welke soorten pijnstilling/verdoving 

tijdens/na de operatie is mogelijk in uw 

zorginstelling?

 Lokale infiltratie anesthesie (LIA) nee ja ja

Deze vorm van anesthesie is zeker mogelijk bij 

MC Groep, maar het is niet de eerste keuze 

voor de orthopeden, vandaar dat zij hier nee 

hadden ingevuld.

LELY-JSSE ZI INID004641 Varices

Inschatting percentage invasieve 

therapieën bij patiënten met spataderen 

waarvan de VCSS-score (digitaal) 

reproduceerbaar geregistreerd is, 

voorafgaand aan de invasieve therapie

Inschatting percentage invasieve therapieën 

bij patiënten met spataderen waarvan de 

VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar 

geregistreerd is, voorafgaand aan de 

invasieve therapie

1-25 % 76%-100% nee

Bij het aanleveren van indicatoren konden we 

de gegevens nog niet reproduceren, omdat 

vaatchirurg net begonnen was met registeren. 

vanaf kwartaal 2-2016 is de registratie zeker 

>75%.

LELY-JSSE ZI INID004651 Varices

Worden complicaties ten gevolge van 

de behandeling in een multidisciplinaire 

vaatbespreking besproken?

Worden complicaties ten gevolge van de 

behandeling in een multidisciplinaire 

vaatbespreking besproken?

ja, maar niet 

allemaal
ja nee

De vakgroep chirurgie houdt digitaal registratie 

bij van alle complicaties, bespreekt de 

vaatchirurgische complicaties multidisciplinair 

4x per jaar, maakt notulen van deze bespreking 

en onderneemt indien nodig verbeteracties. 

Ook met de Hart Vaatwerkgroep al besproken 

en aangepast.

MEPP-NOOR IGZ 60251

Medicatieproces - 

Elektronisch 

voorschrijven

Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis 

elektronisch voorgeschreven op de afdeling 

Interne geneeskunde? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt 

u verzocht uw antwoord toe te lichten.

gedeeltelijk*

Cytostatica werd in 

2015 nog niet 

electronisch 

voorgeschreven. 

Dit is in 2016 

geimplementeerd

ja

Voor voorschrijven cytostatica beschikt interne 

geneeskunde nog niet over een electronisch 

systeem.

Voor reguliere interne patienten wordt 

electronisch voorgeschreven.

MEPP-NOOR IGZ 60274

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie 

is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie is 

geverifieerd bekend? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt 

u verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee*

Medicatie wordt bij 

opname door 

Apotheek Service 

Punt gecontroleerd 

van klinische 

patienten

ja

Het is niet mogelijk gebleken om uit de digitale 

systemen betrouwbare data te genereren, 

gerubriceerd op leeftijd en aanduiding wel of

geen opname-/ontslaggesprek uitgevoerd.

Opname- en ontslaggesprekken zijn handmatig 

geregistreerd - zonder onderscheid op leeftijd -, 

resulterend in betrouwbare totaalcijfers.

MEPP-NOOR IGZ 60914
Perinatale zorg - Audit 

van perinatale zorg
Mate van invoering perinatale audits

Wordt in uw ziekenhuis perinatologische 

zorg verleend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* blijft identiek ja
Er vinden geen bevallingen plaats in het Isala 

Diaconessenhuis

MEPP-NOOR IGZ 60896
Perinatale zorg - De 

spontane bevalling

Percentage spontane partus in de 

'NTSV-groep'

Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen 

plaats? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee*
Antwoord blijft 

identiek
ja

Er vinden geen bevallingen plaats in het Isala 

Diaconessenhuis

Pagina 69/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

MEPP-NOOR IGZ 60355
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? nee

In 2015 zijn er nog 

prevalentiemetinge

n uitgevoerd naar 

ondervoeding. 

ja

In de loop van 2015 is gestart met de continue 

meting, op dit moment nog geen gegevens 

betreffende een volledig verslagjaar beschikbaar.

MEPP-NOOR ZI INID001228 Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de 

volgende personen aanwezig?
 - Klinisch geriater nee ja nee

MEPP-NOOR ZI INID001253 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie nee ja ja

Aangeleverde waarde was niet correct.

Het Isala Diaconessenhuis beschikt over een 

geheugenpoli/poli(psycho)geriatrie.

MEPP-NOOR ZI INID003718 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Medicatie nee ja ja

Informatie mbt medicatie is standaard 

onderdeel van de zorgverlening. Het Apotheek 

Service Punt speelt hierin een centrale rol.

MEPP-NOOR ZI INID001682 Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie 

als gevolg van een infectie ondergaan, 

in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken?

 Worden patiënten die een heuprevisie als 

gevolg van een infectie ondergaan op uw 

ziekenhuislocatie in een MDO besproken? 

[Ja/Nee/n.v.t.]

n.v.t.

Vraag is niet van 

toepassing voor 

Isala 

Diaconessenhuis

ja
Deze operatie wordt niet uitgevoerd in het Isala 

Diaconessenhuis

MEPP-NOOR ZI INID004499 Knieprothese

Worden patiënten die een knierevisie 

als gevolg van een infectie ondergaan, 

in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? (ja, nee, nvt)

Worden patiënten die een knierevisie als 

gevolg van een infectie ondergaan, in een 

multidisciplinair overleg (MDO) besproken? 

(ja, nee, nvt)

n.v.t.

Vraag is niet van 

toepassing voor 

Isala 

Diaconessenhuis

ja Operatie wordt op deze locatie niet uitgevoerd

MEPP-NOOR ZI INID003167
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten 

waaronder minimaal 2 NVvV-

gecertificeerde vaatchirurgen en 2 

NGIR-geregistreerde 

interventieradiologen?

Minimaal 4 (endo-)vasculair specialisten 

waaronder minimaal 2 NVvV-gecertificeerde 

vaatchirurgen en 2 NGIR-geregistreerde 

interventieradiologen?

nee 1 radioloog ja

Er is 1 NVIR geregistreerde 

interventieradioloog met de aantekening 

vasculair werkzaam

MEPP-NOOR ZI INID001465 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Dagbehandeling nee ja nee

MEPP-NOOR ZI INID001469 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Occlusie nee ja ja
Dit wordt bij sommige patienten geadviseerd 

voor de thuisbehandeling

NIEU-ANTO IGZ 60576
Oncologie - 

Urologische tumoren

Deelname aan de registratie 

prostatectomie

Percentage ingevoerde patiënten in de NVU 

database prostatectomie (wordt automatisch 

berekend):

0 0 ja

Het St. Antonius participeert niet in de NVU 

registratie omdat het ziekenhuis al een aantal 

jaren meedoet met Zorg voor Uitkomst, een 

veel uitgebreidere dataverzameling en analyse 

dan in de NVU registratie mogelijk is. Vanwege 

het feit dat er meerdere registratiesystemen 

waren, is ProZib ontwikkeld waar alle partijen 

aan meedoen. Zorg voor Uitkomst zal de data 

uit ProZib gebruiken.

NIEU-ANTO ZI INID000137 Dementie
Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?

Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?
nee Ja ja

Tijdens het uitslaggesprek wordt wel de 

behandeling besproken. 
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NIEU-ANTO ZI INID001249 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig 

een indicatie bij het CIZ aan
nee Ja nee

Het St. Antonius Ziekenhuis vraagt CIZ 

indicatie aan bij opgenomen patiënten waar 

dementie is gediagnosticeerd.

NIEU-ANTO ZI INID001266 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Autorijden nee Ja ja

Sinds begin 2016 wordt autorijden wel 

besproken (peildatum was maart 2016). 

NIEU-ANTO ZI INID003714 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?
 - Er wordt geen nazorg gegeven ja

Er wordt WEL 

nazorg gegeven.
ja

Er wordt wel nazorg nazorg verleend, zie ook 

de andere twee antwoorden over nazorg. (De 

patiënt krijgt een informatiegesprek over het 

ziektebeeld, hulp en zorg en Patiënt krijgt 

schriftelijke informatie mee over diagnose, 

adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de 

regio).

NIEU-ANTO ZI INID003724 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Medicatie nee Ja ja Deze informatie wordt wel meegegeven. 

NIEU-ANTO ZI INID001431 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Digitaal spreekuur ja Nee ja

Er vindt geen digitaal spreekuur plaats zoals 

gedefinieerd in de indicator gids. Er is wel 

sprake van een webspreekuur, maar dit is niet 

synchroon.

NIJM-CANI IGZ 60871

Maag-darm-lever 

(MDL) - Time-out 

procedure 

endoscopische 

verrichtingen

Uitvoering time-out procedure bij 

endoscopische verrichtingen

Teller: Aantal endoscopische verrichtingen 

waarbij de TOP volledig is uitgevoerd voor 

de start van de verrichting.

910 8948 nee

Aan de IGZ is abusievelijk de teller van de 

steekproef doorgegeven in plaats van de teller 

omgerekend naar de polulatie. Deze correctie is 

doorgegeven aan MediQuest en IGZ.De 

indicatorwaarde (het percentage) verandert dus 

niet! 

NIJM-CANI IGZ 60872

Maag-darm-lever 

(MDL) - Time-out 

procedure 

endoscopische 

verrichtingen

Uitvoering time-out procedure bij 

endoscopische verrichtingen

Noemer: Totaal aantal uitgevoerde 

endoscopische verrichtingen.
939 9234 nee

Aan de IGZ is abusievelijk de noemer van de 

steekproef doorgegeven in plaats van de 

noemer omgerekend naar de polulatie. Deze 

correctie is doorgegeven aan MediQuest en 

IGZ.De indicatorwaarde (het percentage) 

verandert dus niet!

OSSB-BERN IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee
In ons ziekenhuis wordt geen hartchirurgie 

verricht. 

OSSB-BERN IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee
In ons ziekenhuis wordt geen hartchirurgie 

verricht. 
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OSSB-BERN ZI INID000379
Carpaletunnelsyndroo

m

Percentage patiënten met een eerste 

operatieve ingreep als behandeling van 

het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar 

voorafgaand aan de ingreep een EMG 

is verricht.

Percentage patiënten met een eerste 

operatieve ingreep als behandeling van het 

CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand aan 

de ingreep een EMG is verricht.

96,927 0,974 nee

In de opgave was geen rekening gehouden met 

patiënten die al een EMG elders hadden gehad. 

Aantal patiënten met EMG binnen een jaar 

voorafgaand aan de eerste ingreep CTS 

bedraagt: 412. Het percentage patiënten met 

een EMG komt daarmee op 97,40%.

OSSB-BERN ZI INID004978 Cataract
Ontmoet de patiënt de operateur vóór 

de verdoving ?

Ontmoet de patiënt de operateur vóór de 

verdoving ?

ja, vlak voor de 

operatie, nadat 

de verdoving is 

gezet

Ja, in een consult 

voorafgaand aan de 

operatiedag

nee

In de loop van 2015 is het werkproces 

gewijzigd. De patiënt ontmoet de operateur in 

een consult voorafgaand aan de operatiedag. In 

het uitzonderlijke geval dat acuut een ok-sessie 

moet worden overgenomen, ontmoet de patiënt 

de operateur op de dag van de operatie, voordat 

de verdoving is gezet.

OSSB-BERN ZI INID004827
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal klinisch opgenomen patienten met 

een CVA.
575 510 nee

Ten onrechte zijn ook patiënten met een 

vervolg-dbc meegenomen. In de 

operationalisatie van de indicator wordt 

gevraagd naar nieuwe patiënten.

OSSB-BERN ZI INID004828
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal poliklinisch behandelde patienten 

met een CVA.
259 132 nee

Ten onrechte zijn ook patiënten met een 

vervolg-dbc meegenomen. In de 

operationalisatie van de indicator wordt 

gevraagd naar nieuwe patiënten.

OSSB-BERN ZI INID004829
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal klinisch opgenomen patienten met 

een TIA.
187 137 nee

Ten onrechte zijn ook patiënten met een 

vervolg-dbc meegenomen. In de 

operationalisatie van de indicator wordt 

gevraagd naar nieuwe patiënten.

OSSB-BERN ZI INID004830
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal poliklinisch behandelde patienten 

met een TIA.
315 279 nee

Ten onrechte zijn ook patiënten met een 

vervolg-dbc meegenomen. In de 

operationalisatie van de indicator wordt 

gevraagd naar nieuwe patiënten.

OSSB-BERN ZI INID004833
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Percentage TIA- en CVA-patiënten 

ingevuld in de CVAB (2015) vergeleken 

met de geregistreerde TIA/CVA-

patiënten in kennisnetwerk CVA 

(2013). 

Percentage TIA- en CVA-patiënten ingevuld 

in de CVAB (2015) vergeleken met de 

geregistreerde TIA/CVA-patiënten in 

kennisnetwerk CVA (2013). 

0 n.v.t. nee

Bernhoven registreerde in 2015 nog niet in de 

CVAB. Andere ziekenhuizen die aangegeven 

hebben niet in de CVAB te registreren krijgen 

een neutrale score, terwijl Bernhoven in de 

categorie "ver onder gemiddeld" terecht komt. 

Dit lijkt ons een vergissing. Verzoek de score 

van Bernhoven te corrigeren.

OSSB-BERN ZI INID004834
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Mediaan aantal dagen (mediaan) dat 

een CVA-patiënt ontslagen 

naar huis of vervolginstelling verblijft in een 

ziekenhuis dat niet deelneemt aan de 

MrClean-registratiestudie.

7 5 nee

Er bleek een fout te zitten in de query die 

gebruikt is, waardoor veel te weinig patiënten 

zijn meegenomen in de berekening. Na 

correctie van de query bedraagt de mediaan van 

het aantal opnamedagen 5.
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OSSB-BERN ZI INID001221
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Zelfmanagementtrainingen nee Ja nee

Na aanmelding via de kinderarts kunnen 

ouders/kinderen gebruik maken van de online 

training Leven met Eczeem. Het antwoord op 

de vraag luidt daarom: Ja

OSSB-BERN ZI INID001669 Heupprothese

Aantal acetabulumcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

acetabulumcomponenten geplaatst 

zonder dat hierbij deelgenomen werd 

aan wetenschappelijk onderzoek? 

[Ja/Nee]

Aantal acetabulumcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de plaatsing 

van primaire THP bij patiënten met de 

indicatie artrose? Werden in 2015 categorie 

overig acetabulumcomponenten geplaatst 

zonder dat hierbij deelgenomen werd aan 

wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]

ja Nee nee
In 2015 werden in de categorie overig geen 

acetabulumcomponenten geplaatst.

OSSB-BERN ZI INID001674 Heupprothese

Aantal femurcomponenten per 

categorie die gebruikt zijn bij de 

plaatsing van primaire THP bij 

patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder 

dat hierbij

deelgenomen werd aan 

wetenschappelijk onderzoek? [Ja/Nee]

Aantal femurcomponenten per categorie die 

gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire 

THP bij patiënten met de indicatie artrose? 

Werden in 2015 categorie overig 

femurcomponenten geplaatst zonder dat 

hierbij

deelgenomen werd aan wetenschappelijk 

onderzoek? [Ja/Nee]

ja Nee ja
In 2015 werden in de categorie overig geen 

femurcomponenten geplaatst. 

OSSB-BERN ZI INID001687 Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie 

als gevolg van een infectie ondergaan, 

in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken?

 Zo ja, nemen onderstaande 

zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

nee n.v.t. nee
Vreemd om een waardering te hangen aan deze 

antwoordcategorie.

OSSB-BERN ZI INID001770

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Oncologieverpleegkundige nee Ja, vast ja Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001773

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Psycholoog nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001774

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Seksuoloog nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001775

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Maatschappelijk werker nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001776

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Diëtist nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.
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OSSB-BERN ZI INID001777

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Fysiotherapeut nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001789

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncologieverpleegkundige nee Ja, vast nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID001790

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel 

aan het MDO waarin patiënten met 

prostaatcarcinoom worden besproken? 

Continentieverpleegkundige nee Ja, op afroep nee Situatie is ongewijzigd t.o.v. vorige jaar.

OSSB-BERN ZI INID004473 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

primaire knieprothesen plaatst. Wat is 

het aantal primaire knieprothesen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 1 51 73 nee
Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde 

doorgeleverd door LROI

OSSB-BERN ZI INID004474 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

primaire knieprothesen plaatst. Wat is 

het aantal primaire knieprothesen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 2 35 62 nee
Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde 

doorgeleverd door LROI

OSSB-BERN ZI INID004475 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

primaire knieprothesen plaatst. Wat is 

het aantal primaire knieprothesen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 3 62 51 nee
Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde 

doorgeleverd door LROI

OSSB-BERN ZI INID004476 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

primaire knieprothesen plaatst. Wat is 

het aantal primaire knieprothesen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 4 73 35 nee
Aantallen zijn kennelijk in willekeurige volgorde 

doorgeleverd door LROI

OSSB-BERN ZI INID000932 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

uw ziekenhuis?
25 10 nee

Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De 

opgegeven aantallen hebben betrekking op de 

centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het 

aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij ons 

ziekenhuis bedraagt 10. 

OSSB-BERN ZI INID000933 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 

Hoeveel radiotherapeuten zijn betrokken bij 

de behandeling van nieuwe patiënten met 

borstkanker?

20 5 ja

Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De 

opgegeven aantallen hebben betrekking op de 

centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het 

aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij de 

behandeling van nieuwe patiënten met 

borstkanker in Bernhoven bedraagt 5. 

OSSB-BERN ZI INID000934 Mammacarcinoom Radiotherapeuten 
Hoeveel radiotherapeuten hebben als 

aandachtsgebied borstkanker?
15 5 ja

Bernhoven verricht zelf geen radiotherapie. De 

opgegeven aantallen hebben betrekking op de 

centra waarmee Bernhoven samenwerkt. Het 

aantal radiotherapeuten dat betrokken is bij ons 

ziekenhuis met borstkanker als aandachtsgebied 

bedraagt 5. 
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OSSB-BERN ZI INID000716
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Hoeveel geregistreerde MDL artsen zijn 

er op uw ziekenhuislocatie met ervaring 

in interventiescopieen (dilataties, 

stentplaatsing, orale endo?echografie)?

Hoeveel geregistreerde MDL artsen zijn er 

op uw ziekenhuislocatie met ervaring in 

interventiescopieen (dilataties, stentplaatsing, 

orale endo?echografie)?

3 8 nee
Er zijn 8 geregistreerde MDL artsen met 

ervaring in interventiescopieen

OSSB-BERN ZI INID004642 Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde 

diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel 

aaneensluitend op één dag te plannen

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid 

om de benodigde diagnostische onderzoeken 

en bespreking van het behandelvoorstel 

aaneensluitend op één dag te plannen

ja, indien de 

patiënt hier om 

vraagt

Ja, dit wordt aan 

ieder patiënt actief 

aangeboden. 

nee

Bij de beantwoording is de peildatum van 1 

maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was 

in de veronderstelling dat de situatie 

weergegeven moest worden zoals die gold in 

het kalenderjaar 2015. 

OSSB-BERN ZI INID004647 Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het 

eerste bezoek van de patiënt aan de  

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum wordt een bericht aan 

de huisarts verzonden met daarin 

diagnose, uitslag duplexonderzoek en 

behandelplan?

Binnen maximaal hoeveel weken na het 

eerste bezoek van de patiënt aan de  

ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

wordt een bericht aan de huisarts verzonden 

met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

4 2 weken ja

Bij de beantwoording is de peildatum van 1 

maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was 

in de veronderstelling dat de situatie 

weergegeven moest worden zoals die gold in 

het kalenderjaar 2015.

OSSB-BERN ZI INID004651 Varices

Worden complicaties ten gevolge van 

de behandeling in een multidisciplinaire 

vaatbespreking besproken?

Worden complicaties ten gevolge van de 

behandeling in een multidisciplinaire 

vaatbespreking besproken?

nee

Ja. De 

multidisciplinaire 

vaatbespreking 

vindt wekelijks 

plaats.

nee

Bij de beantwoording is de peildatum van 1 

maart 2016 over het hoofd gezien. Invuller was 

in de veronderstelling dat de situatie 

weergegeven moest worden zoals die gold in 

het kalenderjaar 2015

PURM-WATE ZI INID001098 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

telefonisch te bereiken voor vragen

nee Ja ja

PURM-WATE ZI INID001099 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

per mail te bereiken voor vragen

nee Ja nee

PURM-WATE ZI INID001102 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

In dossier is vastgelegd wie 

hoofdbehandelaar van de patiënt is. 
nee Ja ja

PURM-WATE ZI INID001103 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 

standaard eenmalig gescreend bij iedere 

patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de 

lastmeter

ja Nee nee
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PURM-WATE ZI INID004644 Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve 

behandeling is van het behandelteam 

tijdens kantooruren telefonisch vragen 

stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag 

antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

Kan iedere patiënt die onder actieve 

behandeling is van het behandelteam tijdens 

kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt 

van een deskundige op het gebied van 

veneuze problematiek?

2

Nee, niet op 

dezelfde dag 

antwoord, maar wel 

antwoord binnen 2 

dagen. 

ja

ROOS-BRAV ZI INID001175 Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije 

maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de 

polikliniek, kliniek en in het openbare 

restaurant?

  a. Polikliniek nee n.v.t. nee

Eerdere antwoord was onjuist. Juiste antwoord 

is "niet van toepassing", er is namelijk geen 

poliklinische keuken.

ROOS-BRAV ZI INID000323 Ovariumcarcinoom

Percentage patiënten, met een primair 

ovariumcarcinoom, dat in een volledig 

multidisciplinair team wordt besproken.

Percentage patiënten, met een primair 

ovariumcarcinoom, dat in een volledig 

multidisciplinair team wordt besproken.

84 100 nee

De oorspronkelijke waarde komt uit de 

DGOA, deze registratie bleek echter niet 

volledig. Alle patiënten zijn besproken in een 

volledig multidisciplinair team.

ROOS-BRAV ZI INID001972 Parkinson Percentage patiënten behandeld met
 duodopa in ziekteduur fase 3: 10 jaar en 

verder na diagnose
66,667 zie toelichting ja

In de Parkinson registratie (DPIA) zijn slechts 

enkele patiënten als test ingevoerd. Er is geen 

volledige registratie gevoerd, waarde is daarom 

niet correct.

ROTT-ERAS IGZ 60980

Algemeen 

kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van 

medisch specialisten

IFMS

Is IFMS, zoals beschreven in het 

Orderapport d.d. 21 april 2008, in volle 

omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne 

toelichting welke modificaties zijn 

uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord

nee* Nee ja

Aan het eind van 2016 komt er mogelijk nieuw 

beleid met eventuele mogelijkheden om (delen 

van) IFMS in te voeren. Er is  nog geen enkel 

besluit over genomen in NFU verband.  

Volgens de arbeidsvoorwaarden jurist van het 

Erasmus MC is integrale invoering van IFMS 

niet mogelijk omdat IFMS uitgaat van het 

gegeven dat medisch specialisten in een 

maatschap werkzaam zijn en de hiërarchische 

verhoudingen dus anders zijn dan bij ons. 

Medisch specialisten zijn in het Erasmus MC 

medewerkers en hun functioneren wordt 

beoordeeld net als alle andere medewerkers. Dit 

is ook zo opgenomen in de cao. Er wordt wel 

gekeken of er onderdelen van IFMS bruikbaar 

zijn in de beoordelingssystematiek; dan kun je 

denken aan 360° feedback en het gebruik van 

POP’s.   Overigens is de arbeidsvoorwaarden 

jurist van mening dat de zorgverzekeraar niet 

kan voorschrijven hoe wij het functioneren van 

onze medewerkers beoordelen. Daarnaast geldt 

sinds 1 januari de WKKGZ die ook eisen stelt 

op het gebied van kwaliteit van zorg(verleners). 
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ROTT-ERAS IGZ 60885

Maag-darm-lever 

(MDL) - Deelname 

aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

Percentage ERCP's ingevoerd in de 

landelijke kwaliteitsregistratie

Teller: Aantal ERCP's ingevoerd in de 

landelijke kwaliteitsregistratie in het 

verslagjaar.

110 110 nee

Beperkt ingevuld. Vanaf 2016 volledige 

registratie echter relatief veel procedures die 

gescoord worden als ERCP (en terecht) komen 

niet in aanmerking voor VREST registratie. Bvb 

DBE ERCP, EUS geleide interventies etc. 

ROTT-ERAS IGZ 60523
Oncologie - Gastro-

intestinaal

Deelname aan de Dutch UpperGI 

Cancer Audit (DUCA)

Teller: Aantal slokdarmresecties voor primair 

carcinoom waarvan gegevens aangeleverd 

zijn aan de DUCA.

36 37 nee

ROTT-ERAS ZI INID000375 Chronische nierschade

Aantal pre-emptieve niertransplantaties 

dat vanuit verwijzing binnen uw eigen 

centrum heeft plaatsgevonden (voor 

transplantatie centra) óf het aantal pre-

emptieve niertransplantaties dat na 

verwijzing door uw centrum elders 

heeft plaatsgevonden (voor niet-

transplantatie centra).

Aantal pre-emptieve niertransplantaties dat 

vanuit verwijzing binnen uw eigen centrum 

heeft plaatsgevonden (voor transplantatie 

centra) óf het aantal pre-emptieve 

niertransplantaties dat na verwijzing door uw 

centrum elders heeft plaatsgevonden (voor 

niet-transplantatie centra).

19 66 ja

In totaal 66 pre-emptieve niertransplantaties in 

ons centrum waarvan 19 patiënten ook 

oorspronkelijk uit ons eigen centrum kwamen 

(overige patiënten verwijzingen vanuit perifere 

ziekenhuizen).

ROTT-ERAS ZI INID000404 Coeliakie

Worden volwassen patiënten met 

Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een 

diëtist?

Worden volwassen patiënten met Coeliakie 

door uw ziekenhuislocatie standaard 

doorverwezen naar een diëtist?

niet bekend Ja ja

ROTT-ERAS ZI INID003868 Diabetes

Hoeveel soorten insulinepompen 

kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie?

Hoeveel soorten insulinepompen kunnen 

worden ingezet op uw ziekenhuislocatie?
1 > 2 ja

ROTT-ERAS ZI INID000432 Liesbreukoperaties

Hoeveel chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie behandelden op de 

peildatum liesbreuken door middel van 

laparoscopische ingrepen?

Hoeveel chirurgen op uw ziekenhuislocatie 

behandelden op de peildatum liesbreuken 

door middel van laparoscopische ingrepen?

44 3 ja

ROTT-ERAS ZI INID000464 Longcarcinoom

Percentage in opzet curatief bestraalde 

patiënten met een primair niet-

kleincellig longcarcinoom dat in een 

multidisciplinair team (MDO) wordt 

besproken.

Percentage in opzet curatief bestraalde 

patiënten met een primair niet-kleincellig 

longcarcinoom dat in een multidisciplinair 

team (MDO) wordt besproken.

0 100 ja

ROTT-FRAN IGZ 60571
Oncologie - 

Urologische tumoren

Deelname aan de registratie 

prostatectomie

Heeft u in het verslagjaar patiënten 

ingevoerd in de NVU database 

prostatectomie?

nee* nee ja

Alle prostatectomie-patiënten worden in onze 

eigen database geplaatst. Daaruit komt 

wetenschappelijke output en vindt ook 

spiegeling plaats ten opzichte van de resultaten 

die wereldwijd worden gepubliceerd. Dit wordt 

op deze wijze gedaan om de regie op onze 

database te behouden. Dit is ook bekend bij de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg, zie Het 

Resultaat Telt 2014.
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ROTT-FRAN ZI INID004847 Chronische nierschade

Percentage patiënten in het verslagjaar 

dat start met een vorm van chronische 

dialyse en bij wie de klaring, berekend 

met MDRD of CKD-EPI of gemeten 

met gemiddelde ureum/kreatinine-

klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het 

moment van starten van dialyse.

Percentage patiënten in het verslagjaar dat 

start met een vorm van chronische dialyse en 

bij wie de klaring, berekend met MDRD of 

CKD-EPI of gemeten met gemiddelde 

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 

m2 is op het moment van starten van 

dialyse.

4,348 0 ja

bij 0 van 23 patiënten was een kreatinine > 15. 

Patiënt bleek bij controle van uitbijter een 

waarde van precies 15 te hebben.

ROTT-FRAN ZI INID000639 Melanoom

Wordt in uw ziekenhuis standaard 

verwezen naar informatie over Stichting 

melanoom? 

Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen 

naar informatie over Stichting melanoom? 
nee Ja ja Geen

ROTT-MEDI ZI INID003880 Diabetes

Welke van onderstaande 

zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire 

kinderdiabetesteam?

 E. Kinderdiabetesverpleegkundige nee Ja ja

De kinderdiabetesverpleegkundige maakt wel 

onderdeel uit van het multidisciplinaire 

kinderdiabetesteam.

ROTT-MEDI ZI INID000444 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de 

DLRA de gegevens van tenminste één 

patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

nee
Niet van 

toepassing.
nee

Radiotherapie wordt niet toegediend in het 

maasstad ziekenhuis. Deze vraag is voor ons 

niet van toepassing. 

ROTT-MEDI ZI INID001473 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB Overdag nee Overdag 8.00-17.00 ja

Per abuis is een verkeerd antwoord opgegeven. 

Patienten kunnen lichttherapie UVB overdag 

ontvangen tussen 8u-17u. Tevens is 

thuisbelichting via  Linde of medizorg mogelijk. 

ROTT-MEDI ZI INID001891
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Welke behandelmethoden voor 

slokdarm? of maagcarcinoom worden 

op uw ziekenhuislocatie verricht? 

Radiotherapie nee Niet van toepassing nee
Radiotherapie is in ons ziekenhuis niet van 

toepassing.

ROTT-MEDI ZI INID001892
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Welke behandelmethoden voor 

slokdarm? of maagcarcinoom worden 

op uw ziekenhuislocatie verricht? 

Chemoradiotherapie nee Niet van toepassing nee
Radiotherapie is in ons ziekenhuis niet van 

toepassing

ROTT-MEDI ZI INID001894
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Welke behandelmethoden voor 

slokdarm? of maagcarcinoom worden 

op uw ziekenhuislocatie verricht? 

Targeted therapie nee Niet van toepassing nee Deze zorg is bij ons niet van toepassing

SCHI-VLIE IGZ 60218

Operatief proces - 

Explantatie 

borstimplantaten

Explantatie borstimplantaten Percentage (wordt automatisch berekend): 2,1 0%, ja

bij 0 van de 43 patiënten heeft een explantatie 

binnen 30 dagen plaatsgevonden. Bij controle 

van de uitbijter bleek de explantatie niet binnen 

30 dagen postoperatief te zijn geweest.

SCHI-VLIE ZI INID001096 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist 

heeft een zelfstandig 

(inloop)spreekuur/zelfstandig consult

nee Ja ja

Patiënten kunnen terecht op het zelfstandig 

(inloop)spreekuur van de oncologie 

verpleegkundige. Bij beantwoording van de 

vraag werd in eerste instantie uitgegaan van een 

gespecialiseerd urologie-verpleegkundige.
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SCHI-VLIE ZI INID001098 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

telefonisch te bereiken voor vragen

nee Ja ja

Patiënten kunnen telefonisch contact hebben 

met oncologie verpleegkundige. Bij 

beantwoording van de vraag werd in eerste 

instantie uitgegaan van een gespecialiseerd 

urologie-verpleegkundige.

SCHI-VLIE ZI INID001099 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

per mail te bereiken voor vragen

nee Ja nee

Patiënten kunnen mailcontact hebben met de 

oncologie verpleegkundige. Bij beantwoording 

van de vraag werd in eerste instantie uitgegaan 

van een gespecialiseerd urologie-

verpleegkundige.

SITT-ORBI ZI INID001096 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist 

heeft een zelfstandig 

(inloop)spreekuur/zelfstandig consult

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001097 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - er is standaard mogelijkheid om 

aansluitend op het diagnose-consult verder te 

praten met de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001098 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

telefonisch te bereiken voor vragen

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001099 Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het 

ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist?

 - gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 

per mail te bereiken voor vragen

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001101 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

Er wordt op papier meegegeven wie het 

vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en 

hoe het aanspreekpunt bereikbaar is.  

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001102 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

In dossier is vastgelegd wie 

hoofdbehandelaar van de patiënt is. 
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001103 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 

standaard eenmalig gescreend bij iedere 

patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de 

lastmeter

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001104 Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en 

begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 

standaard op meerdere momenten in het 

zorgproces gescreend bij iedere patiënt met 

blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001105
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Fysiotherapeut nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001106
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Ergotherapeut nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001107
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Handtherapeut nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001108
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Revalidatiearts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001109
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Verpleegkundig specialist nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001110
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Physician Assistant nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001111
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 KNF Laborant nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001114
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Neurochirurg nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001115
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Algemeen chirurg nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001116
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Plastisch chirurg nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001117
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Orthopedisch chirurg nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003392
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke ondersteunende disciplines zijn 

er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 

ziekenhuislocatie?

 Gespecialiseerd verpleegkundige (bv. 

Wondverpleegkundige)
nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID003399
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De arts die de operatie heeft uitgevoerd. nee false ja

SITT-ORBI ZI INID003400
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De neuroloog. nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003401
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 De huisharts. nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003402
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een gespecialiseerd verpleegkundige nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003403
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen.
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003404
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen, namelijk:
false nee

SITT-ORBI ZI INID003405
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Een Physician Assistant. nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003406
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Wisselend. nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003407
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Er is een standaard controleafspraak. nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001163 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 Kinder-MDL-arts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001164 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 MDL-arts nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001165 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 Kinderarts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001166 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 (GE-)internist nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001213
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 - E-consult nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001214
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Digitaal spreekuur nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001215
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001216
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001217
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001218
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001219
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Testen van neutrale zalven/crèmes door de 

patiënt zelf
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001220
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Inloopspreekuur zonder afspraak voor 

nieuwe patiënten (met verwijzing van de 

huisarts)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001221
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Zelfmanagementtrainingen nee false nee

SITT-ORBI ZI INID000137 Dementie
Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?

Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001246 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een 

telefoonnummer mee van de 

zorgprofessional(s) die de nazorg 

regelt/regelen

nee false nee

Pagina 82/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016
Appendix B - Wijzigingen door schoningsprocedure

Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

SITT-ORBI ZI INID001247 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De patiënt krijgt een informatiegesprek 

over het ziektebeeld, hulp en zorg
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001248 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee 

over diagnose, adviezen en 

hulpverleningsmogelijkheden in de regio

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001249 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig 

een indicatie bij het CIZ aan
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001250 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Mantelzorger(s) van de patiënt met 

dementie kunnen een aparte afspraak maken 

met een zorgprofessional, zonder 

aanwezigheid van de patiënt

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001253 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 - Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001254 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 - GAAZ nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001265 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Hulpmiddelen nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001266 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Autorijden nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001267 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Uitslag van onderzoek nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001268 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Psycho-educatie nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001272 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Ja, door foto's en plaatjes nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001273 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Ja, door filmpjes of videomateriaal nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001274 Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers 

van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal?

 - Nee nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001275 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gebruik gemaakt van een 

protocol 'omgang met dementerenden'
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001276 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 

dementie
nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001277 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er is beleid waarbij schriftelijk is 

vastgelegd dat patiënten met dementie 

standaard een éénpersoonskamer 

toegewezen krijgen

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001278 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gewerkt conform de standaard 

'kwetsbare ouderen VMS'
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001279 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er zijn geen afspraken/ faciliteiten nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001281 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Er is mogelijkheid tot rooming-in nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001282 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in 

de persoonlijke zorg van de patiënt met 

dementie

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001283 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoeken van de patiënt met dementie is 

mogelijk buiten de vaste bezoektijden
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001284 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Steunpunt mantelzorgers / 

groepsgesprekken / familiegesprekken
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003713 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?
 - Huisbezoek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003714 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?
 - Er wordt geen nazorg gegeven nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003715 Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale 

diagnose- en/of behandelingsruimten 

voor patiënten met dementie?

 Dagopname/dagcentrum/huiskamer nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003718 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Medicatie nee false ja
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SITT-ORBI ZI INID003719 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?

 - Hulp, ondersteuning en informatie van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID003720 Dementie
Welke van onderstaande informatie 

wordt met de patiënt besproken?
 - Casemanager ketenzorg dementie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003723 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Uitleg soorten onderzoek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003724 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Medicatie nee false ja

SITT-ORBI ZI INID003725 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulpmiddelen nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003726 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Autorijden nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003727 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Uitslag van onderzoek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003728 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Psycho-educatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003729 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Hulp en ondersteuning van Alzheimer 

Nederland: alzheimer cafés, 

lotgenotencontact, alzheimertelefoon

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003730 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Informatie van Alzheimer Nederland: 

website, brochures, boeken, dvd
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID003731 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Casemanager ketenzorg dementie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003732 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Patiëntenversie van de zorgstandaard 

Dementie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003890 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

  E-consult  nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003891 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Digitaal spreekuur nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID003892 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003893 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003894 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003895 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 Patiënten portaal nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003896 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling bij de internist?

 24-uurs service nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003897 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

  E-consult  nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003898 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Digitaal spreekuur nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003899 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Avondspreekuur op de polikliniek nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003900 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Gezamenlijke medische afspraak (GMA) nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003901 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Multidisciplinaire afspraak nee false nee

SITT-ORBI ZI INID003902 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 Patiënten portaal nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID003903 Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder 

behandeling van de kinderarts?

 24-uurs service nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001799

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Behandelopties die uw ziekenhuislocatie niet 

aanbiedt.
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001800

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Voor- en nadelen voor de patiënt van 

verschillende behandelingen bij 

prostaatcarcinoom.

nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001801

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Het verband tussen lichamelijke conditie en 

het herstel van de behandeling.
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001802

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Erectiestoornissen ten gevolge van de 

behandelingen.
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001803

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

De behandelingen en de kwaliteit van leven. nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001804

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende 

onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier 

meegegeven aan de patiënt met 

prostaatcarcinoom? 

Informatie over de prostaatpolikliniek op uw 

ziekenhuislocatie.
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001536
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke specialismen behandelen de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op 

uw ziekenhuislocatie?

 - Kinderarts-MDL / Kinderarts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001537
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke specialismen behandelen de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op 

uw ziekenhuislocatie?

 - MDL-arts / internist nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001538
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - MDL-arts nee false ja
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SITT-ORBI ZI INID001539
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - Internist nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001541
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - MDL-arts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001542
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Internist nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001543
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts-MDL nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001544
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001546
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 A. Verpleegkundig specialist nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001549
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001550
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 A. Verpleegkundig specialist nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001553
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004372
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

volwassenen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBD-verpleegkundige nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004373
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBDverpleegkundige nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004384
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 Er is een preconceptie poli met 

deskundigheid in IBD
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004385
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn 

IBD worden gevolgd
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004386
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten 

met IBD georganiseerd op uw 

ziekenhuislocatie?

 Niet nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001609 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001610 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Microscopische

discectomie

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001611 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001612 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane 

transforaminale endoscopische discectomie 

(PTED)

nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001613 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001614 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001616 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001617 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001618 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001619 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001620 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001621 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001622 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug hernia worden 

er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002259 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 

'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale 

discectomie)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002260 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Microscopische

discectomie

nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID002261 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro 

endoscopische

discectomie (MED), micro-?tube 

herniaoperatie

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002262 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane 

transforaminale endoscopische discectomie 

(PTED)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002263 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Laminectomie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002264 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - 

Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden 

van de wervelboog)

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002266 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord 

Stimulation
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002267 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002268 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

 Conservatieve behandeltrajecten: ? 

Multidisciplinaire behandeling met opname 
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002269 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Multidisciplinaire behandeling zonder 

opname

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002270 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Fysiotherapie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002271 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: 

Monodisciplinair Psychologie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID002272 Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de 

behandeling van lage rug stenose 

worden er op uw ziekenhuislocatie 

uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID000441 Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en 

indien mogelijk online) een afspraak 

maakt voor de behandeling van een 

liesbreuk, standaard gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien 

mogelijk online) een afspraak maakt voor de 

behandeling van een liesbreuk, standaard 

gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001315 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk 

eruit ziet
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001316 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, video's over de 

behandelingsvormen/operatie van 

liesbreuken

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001317 Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt 

ondersteund door beeldmateriaal? 
Nee nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001318 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 
Ja nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001319 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 

Dit staat op de website en is dus altijd 

beschikbaar voor de patiënt
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001320 Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook 

mee naar huis? 
Nee nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001321 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001322 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 

weekend
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001323 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Via een e-mail aan de arts (reactietermijn 

max. 48 uur)
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001324 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Via een e-consult nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001325 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 

dagen na de liesbreukoperatie om te 

informeren hoe het gaat

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID000443 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA 

de gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001426 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

E-consult met neuroloog/psycholoog nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001427 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Online patiënten portal nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001428 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Online zelfmanagementtraining nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001431 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Digitaal spreekuur nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004760 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Link/ informatie leidend naar website van 

een patiëntenvereniging
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004761 Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden 

worden aangeboden op de website van 

uw ziekenhuis? 

Ziektespecifieke informatie over hoofdpijn 

of een link naar een andere website met 

betrouwbare informatie over hoofdpijn

nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004773 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Aanvalscouperende medicatie (inclusief 

sumatriptan spuit)
nee false ja

SITT-ORBI ZI INID004774 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Preventieve medicatie nee false ja

SITT-ORBI ZI INID004775 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Psychologische diagnostische begeleiding nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004776 Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op 

het gebied van hoofdpijn beschikt uw 

ziekenhuislocatie? 

Fysiotherapie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004790 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Uitleg over de diagnose nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004791 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Aanvalscouperende medicatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004792 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Preventieve medicatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004793 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Hormonale invloeden van anticonceptie nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID004794 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Uitlokkende factoren nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004795 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Bijwerkingen van medicatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID004796 Migraine

Over welke van onderstaande 

onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of 

digitaal informatie verstrekt aan de 

patiënt? 

Comorbiditeit nee false nee

SITT-ORBI ZI INID000336 Osteoporose

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom osteoporose wordt 

geconcentreerd?

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom osteoporose wordt geconcentreerd?

false nee

SITT-ORBI ZI INID001821 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001822 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Internist ouderengeneeskunde nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001823 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Reumatoloog nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001824 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Klinische geriater nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001825 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

(trauma)chirurg nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001826 Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? 

Orthopeed nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001829 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Internist false nee

SITT-ORBI ZI INID001830 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Internist ouderengeneeskunde false nee

SITT-ORBI ZI INID001831 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Reumatoloog false nee

SITT-ORBI ZI INID001832 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Klinische geriater false nee

SITT-ORBI ZI INID001833 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

(trauma)chirurg false nee

SITT-ORBI ZI INID001834 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Orthopeed false nee

SITT-ORBI ZI INID001835 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Gynaecoloog false nee

SITT-ORBI ZI INID001871 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Osteoporose en angst en risico’s bij 

lichamelijke contacten en seksualiteit 
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001872 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Voeding en supplementen bij osteoporose nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001873 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Sport en bewegen met osteoporose nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001874 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Overige (leefstijl)factoren die osteoporose 

kunnen beïnvloeden
nee false ja
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SITT-ORBI ZI INID001875 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Het belang van medicatietrouw bij 

osteoporose
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001876 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Slokdarm en Maagdarm klachten bij 

bisfosfonaten
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001877 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

SERM’s en warmtestuwingen of 

zweetaanvallen
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001878 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Teriparatide en pijn als bijwerking nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001879 Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt 

informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met 

osteoporose? 

Parathyroïd hormoon en controle op 

hipercalciëmie
nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001458 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Methotrexaat nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001459 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Ciclosporine nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001460 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Acitretine nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001461 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Fumaraten nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001462 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Biologicals nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001463 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

PUVA nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001464 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

UVB nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001465 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Dagbehandeling nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001466 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Teertherapie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001467 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Ditranolbehandeling nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001468 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Hormoonpreparaten nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001469 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Occlusie nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001470 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Vitamine D3-afgeleiden nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001471 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Combinatietherapieën nee false ja

SITT-ORBI ZI INID001473 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB Overdag false nee

SITT-ORBI ZI INID001474 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB      's Avonds false nee

SITT-ORBI ZI INID001475 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB      In het weekend false nee

SITT-ORBI ZI INID001476 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

UVB     Bij de patiënt thuis, door middel van 

lichtbakken die uitgeleend worden door uw 

ziekenhuislocatie of leverancier firma

false nee

SITT-ORBI ZI INID001477 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA Overdag false nee

SITT-ORBI ZI INID001478 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA     's Avonds false nee

SITT-ORBI ZI INID001479 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA   In het weekend false nee

SITT-ORBI ZI INID001480 Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen 

patiënten met psoriasis lichttherapie op 

uw ziekenhuislocatie ontvangen? 

PUVA   Bij de patiënt thuis, door middel 

van lichtbakken die uitgeleend worden door 

uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

false nee

SITT-ORBI ZI INID001481 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 

Preventieve maatregelen om verergering 

psoriasis te voorkomen
nee false nee
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SITT-ORBI ZI INID001482 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
(Doorverwijzing) alternatieve therapieën nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001483 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
Contra-indicaties medicatie nee false nee

SITT-ORBI ZI INID001484 Psoriasis
Wordt de volgende informatie op 

papier aan de patiënt meegegeven? 
Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis nee false nee

SITT-ZUYD ZI INID001753 Colorectaal Carcinoom
Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie.
 Coloncarcinoom 357 242 ja

Het oorspronkelijke antwoord van 357 betreft 

de aanlevering tbv soncos: het totaal van 

colonoperaties bij maligniteit (242) plus 

benigniteit(115)

SITT-ZUYD ZI INID001754 Colorectaal Carcinoom
Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie.
 Rectumcarcinoom 96 92 nee

Het oorspronkelijke antwoord van 96 betreft 

operaties bij rectum carcinoom (92) plus 4 

operaties tgv benigniteit.

SITT-ZUYD ZI INID000972 Diabetes

Percentage patiënten met diabetes 

mellitus onder behandeling van de 

internist waarbij in 365 dagen 

voorafgaand aan het afsluiten van DOT 

minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten 85,567 90,42 nee

de waarde vd teller lijkt te zijn overgenomen 

van de indicator 'gemeten HDL-cholesterol'. 

Bovenstaande percentage is cfm aanlevering 

door Zuyderland (obv teller 4.210 patiënten)

SITT-ZUYD ZI INID003971 Heupprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal heuprevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 1 4 false nee

SITT-ZUYD ZI INID003972 Heupprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal heuprevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 2 9 false nee

SITT-ZUYD ZI INID003973 Heupprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

heuprevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal heuprevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 3 13 false nee

SITT-ZUYD ZI INID004445 Knieprothese

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na 

primaire TKP ingreep (volgens definitie 

PREZIES)

Percentage diepe postoperatieve 

wondinfecties binnen 90 dagen na primaire 

TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)

0,739 false nee

SITT-ZUYD ZI INID004447 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal knierevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 1 2 false nee

SITT-ZUYD ZI INID004448 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal knierevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 2 3 false nee

SITT-ZUYD ZI INID004449 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal knierevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 3 5 false nee
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SITT-ZUYD ZI INID000430 Liesbreukoperaties
Percentage lokale anesthesie bij open 

liesbreukoperaties

Percentage lokale anesthesie bij open 

liesbreukoperaties
0 0,27 nee cfm aangeleverde data

SNEE-ANTO ZI INID001764

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Radiotherapeut ja, op afroep ja, vast ja

De radiotherapeut maakt wel standaard 

onderdeel uit van het gespecialiseerde centrum. 

Deze vraag had beantwoord moeten worden 

met 'ja, vast' in lijn met het antwoord op de 

vraag over het MDO, waar de radiotherapeut 

ook vast onderdeel van uit maakt. 

SNEE-ANTO ZI INID001770

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Oncologieverpleegkundige ja, op afroep ja, vast ja

De oncologieverpleegkundige maakt wel 

standaard onderdeel uit van het gespecialiseerde 

centrum. Deze vraag had beantwoord moeten 

worden met 'ja, vast'. 

SNEE-ANTO ZI INID001597 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Anesthesioloog nee ja ja

Er is wel periodiek overleg tussen 

anesthesioloog en neuroloog waarbij de 

patienten met lage rugproblematiek 

doorgesproken worden (afstemming beleid). 

Het antwoord op deze vraag had daarom 'ja' 

moeten zijn.  

SNEE-ANTO ZI INID000320 Ovariumcarcinoom

Krijgen alle patiënten met een 

oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard 

psychosociale zorg aangeboden?

Krijgen alle patiënten met een oncologische 

aandoening op uw ziekenhuislocatie 

standaard psychosociale zorg aangeboden?

nee ja ja

De Oncolast meter is ingevoerd voor patiënten 

met ovariumcarcinoom. Het antwoord op deze 

vraag had daarom 'ja' moeten zijn.  

SNEE-ANTO ZI INID003178
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg 

minimaal aanwezig: 

op afroep een neuroloog (indien het 

carotispathologie betreft)
nee niet van toepassing ja

Deze indicator is niet van toepassing, omdat wij 

geen patiënten met carotispathologie 

behandelen. Deze antwoordoptie werd in de 

aanlever-portal niet geboden. 

SNEE-ANTO ZI INID003179
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg 

minimaal aanwezig: 

op afroep een nefroloog (indien het renale 

pathologie of toegangsweg betreft)
nee niet van toepassing ja

Deze indicator is niet van toepassing, omdat wij 

geen patiënten met renale pathologie 

behandelen. Deze antwoordoptie werd in de 

aanlever-portal niet geboden. 

SNEE-ANTO ZI INID004659 Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: 

ambulante flebectomie (Mullertechniek) nee ja ja

Deze techniek wordt wel aangeboden binnen 

het Antonius Ziekenhuis. Het antwoord op 

deze vraag had 'ja' moeten zijn. 

SPIJ-RUWA IGZ 60238

Intensive care - 

Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van 

de NICE

Deelname en aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de 

database die door de stichting NICE wordt 

beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee* Niet van toepassing ja

Er is geen IC in Spijkenisse MC. Het 

doorgegeven antwoord van 'nee' is onjuist. Dit 

moet niet van toepassing zijn. 

SPIJ-RUWA ZI INID002511 spoedeisende hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT 

inclusief CTA inzetbaar en worden 

deze direct aansluitend door een 

hiervoor bekwaam medisch specialist 

beoordeeld en vastgelegd in het 

medisch dossier?

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT 

inclusief CTA inzetbaar en worden deze 

direct aansluitend door een hiervoor 

bekwaam medisch specialist beoordeeld en 

vastgelegd in het medisch dossier?

nee
Niet van 

toepassing. 
ja

Het Spijkenisse MC levert geen 24/7 

spoedzorg. De spoedpost is geopend op ma 

t/m zo van 7.00-21.00 na verwijzing van de 

huisarts.
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STAD-REFA ZI INID000095 Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom 

op uw ziekenhuislocatie?

Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op 

uw ziekenhuislocatie?
nee Ja nee

STAD-REFA ZI INID000099 Blaascarcinoom

Hoeveel minuten worden er per patiënt 

met een blaascarcinoom voor het eerste 

consult ingepland bij de uroloog op uw 

ziekenhuislocatie?

Hoeveel minuten worden er per patiënt met 

een blaascarcinoom voor het eerste consult 

ingepland bij de uroloog op uw 

ziekenhuislocatie?

15 20 nee

Het plansysteem geeft blokken van 15 minuten, 

in de praktijk wordt zoveel tijd genomen als de 

patient nodig heeft, gemiddeld komt dit neer op 

ongeveer 20 minuten.

STAD-REFA ZI INID000405 Coeliakie

Worden kinderen met Coeliakie door 

uw ziekenhuislocatie standaard 

doorverwezen naar een diëtist?

Worden kinderen met Coeliakie door uw 

ziekenhuislocatie standaard doorverwezen 

naar een diëtist?

n.v.t. Ja ja

STAD-REFA ZI INID000407 Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw 

ziekenhuislocatie controleafspraken 

plaats voor patiënten die minstens een 

jaar geleden de diagnose Coeliakie 

hebben gekregen?

Volwassenen 4 1 ja

STAD-REFA ZI INID001248 Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw 

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

 - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee 

over diagnose, adviezen en 

hulpverleningsmogelijkheden in de regio

nee Ja ja

STAD-REFA ZI INID003724 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Medicatie nee Ja ja

STAD-REFA ZI INID003730 Dementie

Welke van onderstaande informatie 

wordt op papier en/of digitaal aan de 

patiënt meegegeven?

 - Informatie van Alzheimer Nederland: 

website, brochures, boeken, dvd
nee Ja ja

STAD-REFA ZI INID001773

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Psycholoog ja, op afroep Ja nee

STAD-REFA ZI INID001777

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Fysiotherapeut ja, op afroep Ja nee

STAD-REFA ZI INID001324 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Via een e-consult ja Nee ja

STAD-REFA ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
3 4 nee

TERN-ZEEU ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee

Wij hebben 

resultaten uit 

PREZIES gehaald, 

die door ZorgSaam 

aan PREZIES zijn 

aangeleverd. 

nee

Het is niet logisch dat we hier ondergemiddeld 

scoren. Het is beter data uit PREZIES te 

gebruiken, dan eigen data. De resultaten uit 

PREZIES zijn geverifieerd. Wij hebben die data 

wel zelf aan PREZIES aangeleverd, dus 

technisch gezien zou je deze vraag ook met 'ja' 

kunnen beantwoorden.
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TIEL-RIVI ZI INID001114
Carpaletunnelsyndroo

m

Welke van onderstaande zorgverleners 

zijn werkzaam op uw ziekenhuislocatie 

en betrokken bij de operatieve 

behandeling van patiënten met CTS?

 Neurochirurg nee Nvt nee
Er zijn geen neurochirurgen in ons ziekenhuis 

aanwezig.

TIEL-RIVI ZI INID001164 Coeliakie

Welke specialismen behandelen 

patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie?

 MDL-arts nee Nvt ja
Het specialisme MDL is geen poortspecialisme 

in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee Nvt nee

Voor ziekenhuizen die aan PREZIES 

deelnemen is een eigen registratie overbodig, 

dus is deze indicator niet van toepassing.

TIEL-RIVI ZI INID001538
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

volwassenen?

 - MDL-arts nee Nvt ja
Het specialisme MDL is geen poortspecialisme 

in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID001321 Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw 

ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? 

Telefonisch nee Ja nee

We hebben de optie telefonisch bereikbaar ook 

na kantooruren en in het weekend aangevinkt. 

Dat betekent dat we ook 'gewoon' telefonisch 

bereikbaar zijn.

TIEL-RIVI ZI INID000444 Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de 

DLRA de gegevens van tenminste één 

patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de 

gegevens van tenminste één patiënt 

behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

nee Nvt nee

Ons ziekenhuis is geen radiotherapeutisch 

centrum, dus deze indicator is voor ons niet van 

toepassing.

TIEL-RIVI ZI INID001841 Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is 

het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist 

ouderengeneeskunde? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De internist ouderengeneeskunde is geen 

hoofdbehandelaar van de osteoporose 

patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001842 Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is 

het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist 

ouderengeneeskunde? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De internist ouderengeneeskunde is geen 

hoofdbehandelaar van de osteoporose 

patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001843 Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is 

het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist 

ouderengeneeskunde? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De internist ouderengeneeskunde is geen 

hoofdbehandelaar van de osteoporose 

patiënten.
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TIEL-RIVI ZI INID001844 Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is 

het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist 

ouderengeneeskunde? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De internist ouderengeneeskunde is geen 

hoofdbehandelaar van de osteoporose 

patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001845 Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is 

het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist 

ouderengeneeskunde? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De internist ouderengeneeskunde is geen 

hoofdbehandelaar van de osteoporose 

patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001851 Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch 

geriater? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriater is geen hoofdbehandelaar van de 

osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001852 Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch 

geriater? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriater is geen hoofdbehandelaar van de 

osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001853 Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch 

geriater? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriater is geen hoofdbehandelaar van de 

osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001854 Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch 

geriater? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriater is geen hoofdbehandelaar van de 

osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001855 Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch 

geriater? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriater is geen hoofdbehandelaar van de 

osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001866 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van 

de osteoporose patiënten.
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TIEL-RIVI ZI INID001867 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van 

de osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001868 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van 

de osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001869 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van 

de osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID001870 Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum 

aantal controleafspraken dat de patiënt 

met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De gynaecoloog is geen hoofdbehandelaar van 

de osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002080 Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

geriatrieverpleegkundige? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriatrieverpleegkundige heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002081 Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

geriatrieverpleegkundige? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriatrieverpleegkundige heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002082 Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

geriatrieverpleegkundige? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriatrieverpleegkundige heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002083 Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

geriatrieverpleegkundige? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriatrieverpleegkundige heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002084 Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

geriatrieverpleegkundige? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De geriatrieverpleegkundige heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.
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TIEL-RIVI ZI INID002085 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De verpleegkundig specialist heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002086 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De verpleegkundig specialist heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002087 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De verpleegkundig specialist heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002088 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De verpleegkundig specialist heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002089 Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de 

verpleegkundig specialist? 

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De verpleegkundig specialist heeft geen 

afspraken met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002090 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 1
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De Physician Assistant heeft geen afspraken 

met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002091 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 2
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De Physician Assistant heeft geen afspraken 

met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002092 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 3
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De Physician Assistant heeft geen afspraken 

met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID002093 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 4
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De Physician Assistant heeft geen afspraken 

met osteoporose patiënten.
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TIEL-RIVI ZI INID002094 Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het 

minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician 

Assistant?   

Jaar 5
geen controle-

afspraak
Nvt nee

De Physician Assistant heeft geen afspraken 

met osteoporose patiënten.

TIEL-RIVI ZI INID004678 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 A. Embolisatie vena ovarica of andere 

venen i.v.m. PCS
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004679 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 B. Stenten MTS nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004680 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten 

i.v.m. PTS
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004681 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004682 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 E. Endophlebectomie van de vena femoralis 

communis
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004683 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 F. Aanleggen AV fistel in de lies nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004684 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 G. Klep reconstructies i.v.m. DVI nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004685 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 H. Stenting obstructies vena subclavia nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004686 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 I. Stenting cerebropetale venen in het kader 

van MS
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004688 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

acuut diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? 

A. Thrombolyse met of zonder stenting voor 

DVT
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.
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TIEL-RIVI ZI INID004689 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

acuut diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? 

B. Open thrombectomie met of zonder 

stenting voor DVT
nee Nvt nee

Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

TIEL-RIVI ZI INID004690 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

acuut diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? 

C. Aanleggen AV fistel in de lies nee Nvt nee
Er worden geen complex diep veneuze 

interventies uitgevoerd in ons ziekenhuis.

UTRE-DIAK ZI INID003406
Carpaletunnelsyndroo

m

Met wie vindt de controleafspraak 

plaats nadat operatie van CTS heeft 

plaatsgevonden?

 Wisselend. ja nee ja 'wisselend' was per abuis aangevinkt

UTRE-DIAK ZI INID004982 Cataract

Wordt de patiënt standaard gevraagd 

naar een voorkeur voor een 

verdovingsmethode?

Wordt de patiënt standaard gevraagd naar 

een voorkeur voor een verdovingsmethode?
nee ja ja

de patiënt wordt standaard gevraagd naar een 

voorkeur voor verdoving (per abuis was 'nee' 

aangevinkt)

UTRE-DIAK ZI INID001186
Constitutioneel 

Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke 

werkafspraken gemaakt die regelen dat 

patiënten met constitutioneel eczeem 

bij verergering van klachten binnen 

twee werkdagen rechtstreeks toegang 

krijgen tot de dermatoloog/allergoloog 

of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?

 - Dermatologie nee ja ja
werkafspraken zijn schriftelijk vastgelegd (per 

abuis was 'nee' aangevinkt)

UTRE-DIAK ZI INID001187
Constitutioneel 

Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke 

werkafspraken gemaakt die regelen dat 

patiënten met constitutioneel eczeem 

bij verergering van klachten binnen 

twee werkdagen rechtstreeks toegang 

krijgen tot de dermatoloog/allergoloog 

of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?

  - Allergologie nee ja nee per abuis was er 'nee' aangeklikt

UTRE-DIAK ZI INID000137 Dementie
Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?

Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de 

behandeling besproken?
nee ja ja per abuis was 'nee' aangevinkt
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UTRE-DIAK ZI INID004523 Knieprothese Aantal knierevisie ingrepen met 

gedeeltelijke vervanging van de primaire 

prothese behandeld als gevolg van een 

infectie of verdenking op infectie in het 

ziekenhuis.

5 blijft 5 ja

Extra toelichting: Bij spoelen vanwege 

vroegtijdige infectie bij een totale Knieprothese 

wisselen wij ook de insert (een ‘los’ onderdeel 

van kunststof). Strikt genomen is dit een revisie 

en als zodanig kun je dat ook invoeren bij de 

LROI, wat door het Diakonessenhuis is gedaan. 

Andere ziekenhuizen hebben misschien 

gekozen voor operatiecode ‘arthrotomie’ in 

plaats van ‘revisie’ en dus ook niets aanvullend 

ingevoerd bij de LROI.

UTRE-DIAK ZI INID000320 Ovariumcarcinoom

Krijgen alle patiënten met een 

oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard 

psychosociale zorg aangeboden?

Krijgen alle patiënten met een oncologische 

aandoening op uw ziekenhuislocatie 

standaard psychosociale zorg aangeboden?

nee ja ja

alle patiënten met een oncologische aandoening 

krijgen standaard psychosociale zorg 

aangeboden in het Diakonessenhuis, (per abuis 

was nee aangeklikt)

VENL-VIEC ZI INID004835
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Mediaan aantal dagen (mediaan) dat 

een CVA-patiënt ontslagen 

naar een ander ziekenhuis verblijft in een 

ziekenhuis dat niet deelneemt aan de 

MrClean-registratiestudie.

28 28 ja

Dit betrof één patiënt die VieCuri was 

opgenomen (geen deelname mr.Cleanstudie) die 

naar een buitenlands ziekenhuis moest worden 

overgeplaatst, waardoor een langere wachttijd 

ontstond. 

VENL-VIEC ZI INID004847 Chronische nierschade

Percentage patiënten in het verslagjaar 

dat start met een vorm van chronische 

dialyse en bij wie de klaring, berekend 

met MDRD of CKD-EPI of gemeten 

met gemiddelde ureum/kreatinine-

klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het 

moment van starten van dialyse.

Percentage patiënten in het verslagjaar dat 

start met een vorm van chronische dialyse en 

bij wie de klaring, berekend met MDRD of 

CKD-EPI of gemeten met gemiddelde 

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 

m2 is op het moment van starten van 

dialyse.

3,846 0 ja

Wij hebben dit nagekeken. Het betreft hier een 

patiënt die toen  gestart met een eGFR 

(MDRD) klaring van 9 ml. Daarna is zijn 

nierfunctie weer  verbeterd waarna wij zijn 

dialyse weer hebben kunnen stoppen. De 

informatie dat wij zijn gestart bij een patient 

met een eGFR/MDRD boven 15 ml/min, 

klopt dus niet

VENL-VIEC ZI INID001283 Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw 

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s) 

aanwezig om de patiënt met dementie 

te kunnen ondersteunen?

 - Bezoeken van de patiënt met dementie is 

mogelijk buiten de vaste bezoektijden
nee ja dit is mogelijk ja

We hebben dit nagevraagd op de afdelingen en 

bij de Geriater.  Als het in het belang van de 

patiënt is, bijvoorbeeld bij een dreigend delier, 

wordt familie wel gevraagd buiten bezoektijd 

aanwezig te zijn, het antwoord 

VENL-VIEC ZI INID004653 Varices

Worden de uitkomsten van dit overleg 

altijd (digitaal reproduceerbaar) 

vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo 

veel mogelijk te voorkómen (of de 

argumentatie om geen maatregelen te 

nemen)? 

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd 

(digitaal reproduceerbaar) vastgelegd, 

waaronder in elk geval de maatregelen om 

deze complicaties zo veel mogelijk te 

voorkómen (of de argumentatie om geen 

maatregelen te nemen)? 

nee ja nee

Antwoord was foutief doorgegeven. De 

uitkomsten van het overleg over complicaties 

worden altijd vastgelegd in het elektronisch 

patiëntendossier en in het verslag van de 

vergadering. 
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WEER-JANS IGZ 60629

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI

2. Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het 

verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of 

CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via 

huisarts/ via ambulancedienst)?

27 27 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS IGZ 60630

Hart en vaten - 

Behandeling patiënten 

met een ST-elevatie 

acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
3. Hoeveel van deze patiënten zijn 

vervolgens vervoerd naar het PCI centrum?
26 26 nee

Dit zou beoordeeld moet worden t.o.v. het 

totaal aantal patienten met STEMI dat in SJG 

Weert 27 is. U vergelijkt het aantal patiënten 

t.o.v. het landelijk gemiddelde. Hiermee 

benadeel je de kleine ziekenhuizen. Het aantal 

patiënten is nl. afhankelijk van de grootte van 

het adherentiegebied. Deze indicator mag dus 

niet als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS IGZ 60700

Hart en vaten - 

Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Implanteren en/of wisselen van 

pacemakers en ICD's
Aantal conventionele pacemakers 83 83 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* niet van toepassing nee

In SJG Weert vindt geen hartchirurgie plaats. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* niet van toepassing nee

In SJG Weert vindt geen hartchirurgie plaats. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS IGZ 60879

Maag-darm-lever 

(MDL) - Deelname 

aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

Percentage ERCP's ingevoerd in de 

landelijke kwaliteitsregistratie

Worden er  in uw ziekenhuis ERCP's 

uitgevoerd?
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen ERCP's uitgevoerd. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.
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WEER-JANS IGZ 60276

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en 

ouder bij wie bij opname de medicatie 

is geverifieerd

Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar 

en ouder bij wie bij opname 

medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.

1864 1864 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS IGZ 60211

Operatief proces - 

Explantatie 

borstimplantaten

Explantatie borstimplantaten
Worden er in uw ziekenhuizen 

borstimplantaten geïmplanteerd?
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert vindt geen cosmetische 

borstimplantaten plaats. SJG Weert moet dus ge-

excludeerd worden voor deze vraag.

WEER-JANS IGZ 60315
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg

Diabetische voetwonden geclassificeerd 

volgens de Texas-classificatie

Hoeveel diabetische voetwonden zijn 

geclassificeerd in klasse 'Graad 1 

Oppervlakkige wond, niet tot pezen, kapsel 

of bot'? Bij meerdere controles neemt u de 

eerste controle waarbij de wond 

geclassificeerd is.

7 7 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID004981 Cataract
Kan de patiënt kiezen welk soort lens 

geplaatst wordt?

Kan de patiënt kiezen welk soort lens 

geplaatst wordt?
nee Ja ja

In SJGWeert kan enkel monofocale lens 

geplaatst worden. Keuze soort lens plaatsen in 

Weert is daarom beperkt tot monofocale lens, 

bij ander lens advies wordt verwezen naar ander 

centrum.

WEER-JANS ZI INID004827
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal klinisch opgenomen patienten met 

een CVA.
235 235 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID004828
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Aantal nieuwe CVA-patiënten per 

ziekenhuis(-locatie).

 Aantal poliklinisch behandelde patienten 

met een CVA.
47 47 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001753 Colorectaal Carcinoom
Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie.
 Coloncarcinoom 87 87 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.
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WEER-JANS ZI INID001754 Colorectaal Carcinoom
Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie.
 Rectumcarcinoom 22 22 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001755 Colorectaal Carcinoom
Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie.
 Dubbeltumor 1 1 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001756 Colorectaal Carcinoom

Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie i.v.m. colorectaal 

carcinoom.

 Coloncarcinoom 54 54 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001757 Colorectaal Carcinoom

Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie i.v.m. colorectaal 

carcinoom.

 Rectumcarcinoom 14 14 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001758 Colorectaal Carcinoom

Aantal patiënten met een colon of 

rectumresectie i.v.m. colorectaal 

carcinoom.

 Dubbeltumor 1 1 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID000990 Diabetes

Hoeveel patiënten met diabetes zijn op 

uw ziekenhuislocatie behandeld door 

internisten in het verslagjaar?

Hoeveel patiënten met diabetes zijn op uw 

ziekenhuislocatie behandeld door internisten 

in het verslagjaar?

459 459 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID003866 Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time 

Continue Glucose Monitoring?

Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time 

Continue Glucose Monitoring?

ja, alleen 

volwassen
ja nee

SJG Weert behandeld geen kinderen met 

diabetes en moet voor dat deel van de vraag ge-

excludeerd worden.
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WEER-JANS ZI INID003867 Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie 

insulinepompbehandeling?

Biedt uw ziekenhuislocatie 

insulinepompbehandeling?

ja, alleen 

volwassen
ja nee

SJG Weert behandelt geen kinderen met 

diabetes. Voor dat deel van de vraag moet SJG 

Weert ge-excludeerd worden.

WEER-JANS ZI INID003872 Diabetes

Welke van onderstaande 

zorgprofessionals maken deel uit van 

het vaste multidisciplinaire team (voor 

de behandeling van volwassenen)?

 b. Podotherapeut nee ja nee

WEER-JANS ZI INID003880 Diabetes

Welke van onderstaande 

zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire 

kinderdiabetesteam?

 E. Kinderdiabetesverpleegkundige nee niet van toepassing ja

In SJG Weert worden geen kinderen met 

diabetes behandeld. Daarom is er ook geen 

sprake van een Multidisciplinair team en 

moeten wij voor deze indicator ge-excludeerd 

worden.

WEER-JANS ZI INID000130 Galblaasverwijdering

Hoeveel patiënten hebben een 

galblaasverwijdering ondergaan op uw 

ziekenhuislocatie in het verslagjaar?

Hoeveel patiënten hebben een 

galblaasverwijdering ondergaan op uw 

ziekenhuislocatie in het verslagjaar?

120 120 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001646 Heupprothese

Aantal totale heupprothesen (THP) per 

ziekenhuislocatie, uitgesplitst per 

leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-

79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-

IV). 

Totaal 187 187 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID004026 Heupprothese

Aantal kop-halsprothesen (KHP) 

traumachigurgie per ziekenhuislocatie, 

uitgesplitst per leeftijdscategorie (<50; 

50-59; 60-69; 70-79; >=80) en ASA-

categorie (I; II; III-IV).

 Totaal 2 2 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee ja nee
Wordt in complicatieregistratie opgenomen en 

gemonitord.

WEER-JANS ZI INID001762

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Internist nee ja nee

WEER-JANS ZI INID001764

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Radiotherapeut nee ja ja op afroep
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WEER-JANS ZI INID001765

In opzet curatieve 

behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum?

 Radioloog ja, op afroep ja nee

WEER-JANS ZI INID001553
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken
ja niet van toepassing nee

SJG Weert heeft wel een MDL 

verpleegkundige.

WEER-JANS ZI INID001567
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw 

samenwerkingsverband) besproken in 

een multidisciplinair teamoverleg 

(MDO)?

 - Kinderen nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen kinderen met 

Crohn/Colitis behandeld. SJG Weert moet dus 

ge-excludeerd worden voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004373
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBDverpleegkundige ja nee SJG Weert heeft wel een MDL verpleegkundige

WEER-JANS ZI INID001690 Knieprothese

Aantal totale knieprothesen (TKP) per 

ziekenhuislocatie, uitgesplitst per 

leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-69; 70-

79; >=80) en ASA-categorie (I; II; III-

IV). 

Totaal 153 153 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001699 Knieprothese

Aantal unicondylaire knieprothesen 

(UKP) per ziekenhuislocatie, uitgesplitst 

per leeftijdscategorie (<50; 50-59; 60-

69; 70-79; >=80) en ASA-categorie (I; 

II; III-IV). 

Totaal 14 14 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID000691 Lage Rug Hernia

Hoeveel patienten met lage rug hernia 

zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd 

in het verslagjaar? 

Hoeveel patienten met lage rug hernia zijn 

op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het 

verslagjaar? 

27 27 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.
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WEER-JANS ZI INID001590 Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen 

(neuro- en orthopedisch chirurgen) in 

uw ziekenhuis in de DSSR? 

Geinstrumenteerde chirurgie nee niet van toepassing nee

SJG Weert heeft geen wervelkolomchirurgen. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID001591 Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen 

(neuro- en orthopedisch chirurgen) in 

uw ziekenhuis in de DSSR? 

Ongeinstrumenteerde chirurgie nee niet van toepassing nee

SJG Weert heeft geen wervelkolom chirurg. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID001593 Lage Rug Hernia
Aantal nieuw geopereerde patienten per 

operatietechniek. 

Per chirurgische procedure hernia operatie: 

Getal
27 27 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID002255 Lage Rug Hernia

Hoeveel patiënten met lage rug stenose 

zijn op uw ziekenhuislocatie geopereerd 

in het verslagjaar? 

Hoeveel patiënten met lage rug stenose zijn 

op uw ziekenhuislocatie geopereerd in het 

verslagjaar? 

24 24 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
2 2 nee

U vergelijkt het aantal internist-oncologen t.o.v. 

het landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je 

de kleine ziekenhuizen. Het aantal internist-

oncologen is nl. afhankelijk van de grootte van 

het adherentiegebied. Deze indicator mag dus 

niet als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling

WEER-JANS ZI INID000930 Mammacarcinoom Chirurgen 

Hoeveel gecertificeerde NVCO-chirurg-

oncologen zijn er werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie?

2 2 nee

U vergelijkt het aantal chirurgen t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal chirurgen is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID001832 Osteoporose

Heeft de patiënt met osteoporose op 

uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste 

behandelaren? 

Klinische geriater nee ja ja antwoord is per abuis verkeerd ingevoerd.
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WEER-JANS ZI INID000666 Parkinson

Aantal patiënten met (een verdenking 

op) de ziekte van Parkinson (DBC 

0501) onder behandeling per 

ziekenhuislocatie.

Aantal patiënten met (een verdenking op) de 

ziekte van Parkinson (DBC 0501) onder 

behandeling per ziekenhuislocatie.

62 62 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID000747 Psoriasis

Hoeveel patiënten met psoriasis werden 

in het verslagjaar op uw 

ziekenhuislocatie behandeld door het 

specialisme Dermatologie?

Hoeveel patiënten met psoriasis werden in 

het verslagjaar op uw ziekenhuislocatie 

behandeld door het specialisme 

Dermatologie?

238 238 nee

U vergelijkt het aantal patiënten t.o.v. het 

landelijk gemiddelde. Hiermee benadeel je de 

kleine ziekenhuizen. Het aantal patiënten is nl. 

afhankelijk van de grootte van het 

adherentiegebied. Deze indicator mag dus niet 

als zodanig meegenomen worden in de 

kwaliteitsbeoordeling.

WEER-JANS ZI INID004678 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 A. Embolisatie vena ovarica of andere 

venen i.v.m. PCS
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004679 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 B. Stenten MTS nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004680 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten 

i.v.m. PTS
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004681 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004682 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 E. Endophlebectomie van de vena femoralis 

communis
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004683 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 F. Aanleggen AV fistel in de lies nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004684 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 G. Klep reconstructies i.v.m. DVI nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WEER-JANS ZI INID004685 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 H. Stenting obstructies vena subclavia nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.
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WEER-JANS ZI INID004686 Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum patiënten met 

chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld?

 I. Stenting cerebropetale venen in het kader 

van MS
nee niet van toepassing nee

In SJG Weert worden geen patienten invasief 

behandeld met chronische diep veneuze ziekte. 

SJG Weert moet dus ge-excludeerd worden 

voor deze vraag.

WINS-OMME IGZ 60806
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

incidentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee Hartchirurgie vindt niet plaats in het OZG

WINS-OMME IGZ 60811
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een 

prevalentiemeting uit van wondinfecties na 

hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee* n.v.t. nee Hartchirurgie vindt niet plaats in het OZG

WINS-OMME ZI INID004981 Cataract
Kan de patiënt kiezen welk soort lens 

geplaatst wordt?

Kan de patiënt kiezen welk soort lens 

geplaatst wordt?
nee ja ja

de patient kan kiezen tussen verschillende 

lenzen, als lenzen in het OZG niet geplaatst 

kunnen worden, wordt de patient 

doorverwezen naar het UMCG

WINS-OMME ZI INID001086
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Percentage patiënten, opgenomen met 

een beroerte, die intraveneuze 

behandeling (trombolyse) ondergingen.

Percentage patiënten, opgenomen met een 

beroerte, die intraveneuze behandeling 

(trombolyse) ondergingen.

0 n.v.t. nee

Er wordt in het OZG geen trombolyse gedaan. 

Alle patiënten die in aanmerking komen voor 

trombolyse worden behandeld in het UMCG. 

Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. 

Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug 

voor verdere behandeling, nazorg en controle. 

Patienten die niet in aanmerking komen voor 

trombolyse worden sowieso in het OZG 

opgenomen. 

WINS-OMME ZI INID001087
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Percentage patienten tijdens de 

avonden, nachten en in het weekend, 

opgenomen met een beroerte, die 

intraveneuze behandeling (trombolyse) 

ondergingen.

Percentage patienten tijdens de avonden, 

nachten en in het weekend, opgenomen met 

een beroerte, die intraveneuze behandeling 

(trombolyse) ondergingen.

0 n.v.t. nee

Er wordt in het OZG geen trombolyse gedaan. 

Alle patiënten die in aanmerking komen voor 

trombolyse worden behandeld in het UMCG. 

Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. 

Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug 

voor verdere behandeling, nazorg en controle. 

Patienten die niet in aanmerking komen voor 

trombolyse worden sowieso in het OZG 

opgenomen. 
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WINS-OMME ZI INID001088
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Percentage patiënten overdag 

doordeweeks, opgenomen met een 

beroerte, die intraveneuze behandeling 

(trombolyse) ondergingen. 

Percentage patiënten overdag doordeweeks, 

opgenomen met een beroerte, die 

intraveneuze behandeling (trombolyse) 

ondergingen. 

0 n.v.t. nee

Er wordt in het OZG geen trombolyse gedaan. 

Alle patiënten die in aanmerking komen voor 

trombolyse worden behandeld in het UMCG. 

Hier zijn goed lopende afspraken mee gemaakt. 

Patiënten komen zo snel mogelijk weer terug 

voor verdere behandeling, nazorg en controle. 

Patienten die niet in aanmerking komen voor 

trombolyse worden sowieso in het OZG 

opgenomen. 

WINS-OMME ZI INID000403 Coeliakie

Binnen welke termijn worden op uw 

ziekenhuislocatie de uitslagen van een 

dunne darm biopsie bekend gemaakt?

Binnen welke termijn worden op uw 

ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne 

darm biopsie bekend gemaakt?

binnen 11 tot 

en met 14 

werkdagen

Binnen 6 tot en 

met 10 werkdagen
nee

Deze vraag is niet goed ingevuld. Bij navraag en 

controle blijkt dit binnen 6 tot 10 werkdagen te 

zijn.

De PA uitslag is na 5 werkdagen bekend.

WINS-OMME ZI INID001175 Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije 

maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de 

polikliniek, kliniek en in het openbare 

restaurant?

  a. Polikliniek nee ja, centrale keuken nee
In de brasserie kunnen glutenvrije maaltijden / 

snacks aangeboden worden

WINS-OMME ZI INID001218
Constitutioneel 

Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw 

ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten 

met constitutioneel eczeem?

 Multidisciplinaire afspraak nee ja nee Dit is wel mogelijk

WINS-OMME ZI INID001275 Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw 

ziekenhuislocatie - naast een protocol 

delier - rekening gehouden met 

onderliggend aanwezig zijnde 

dementie?

 - Er wordt gebruik gemaakt van een 

protocol 'omgang met dementerenden'
nee ja nee

Het OZG maakt gebruik van meerdere 

protocollen met betrekking tot dementie en het 

omgaan met dementerenden (multidisciplinair)

WINS-OMME ZI INID003866 Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time 

Continue Glucose Monitoring?

Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time 

Continue Glucose Monitoring?
nee ja nee

Wel diagnostische RCGM, patienten met 

indicatie voor therapeutische RCGM worden 

verwezen naar het UMCG

WINS-OMME ZI INID004053 Heupprothese

Wat is de bron waaruit het percentage 

diepe operatieve wondinfecties binnen 

90 dagen na primaire THP ingreep 

komt? 

Zelf gemeten [ja/nee] nee ja nee In complicatieregistratie

WINS-OMME ZI INID001541
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - MDL-arts nee n.v.t. nee

De kinderartsen behandelen geen IBD. 

Kinderen worden verwezen naar de kinder 

MDL in het UMCG.

WINS-OMME ZI INID001542
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Internist nee n.v.t. nee
Kinderen worden doorverwezen naar kinder 

MDL in het UMCG.
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WINS-OMME ZI INID001543
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts-MDL nee n.v.t. nee

De kinderartsen behandelen geen IBD. 

Kinderen worden doorverwezen naar kinder 

MDL in het UMCG.

WINS-OMME ZI INID001544
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - Kinderarts nee n.v.t. nee

De kinderartsen behandelen geen IBD. 

Kinderen worden doorverwezen naar kinder 

MDL in het UMCG.

WINS-OMME ZI INID001550
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 A. Verpleegkundig specialist nee n.v.t. nee

De kinderartsen / verpleegkundigen 

behandelen geen IBD. Kinderen worden 

verwezen naar de kinder MDL in het UMCG. 

WINS-OMME ZI INID001576
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals 

deel aan het MDO IBD waarin 

patiënten (volwassenen) met de ziekte 

van Crohn/Colitis ulcerosa worden 

besproken?

 J. Verpleegkundig specialist nee n.v.t. nee
De MDL verpleegkundige neemt deel aan het 

MDO

WINS-OMME ZI INID004373
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die 

gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de 

behandeling en/of verzorging van  

kinderen met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken?

 B. MDL/IBDverpleegkundige nee n.v.t. nee

De kinderartsen / verpleegkundigen 

behandelen geen IBD. Kinderen worden 

verwezen naar de kinder MDL in het UMCG.

WINS-OMME ZI INID004374
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een 

telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht 

en weekend voor dringende vragen een 

zorgverlener kan bereiken?  

Krijgt de patiënt met IBD een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal 

waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan 

bereiken?  

nee, de patiënt 

krijgt op papier 

geen 

telefoonnumme

r mee dat ’s 

avonds, ‘s 

nachts en in het 

weekend 

bereikbaar is

Ja, en de patient 

krijgt meteen 

iemand aan de lijn

nee
De patient kan voor dringende vragen altijd de 

SEH bellen

WINS-OMME ZI INID000926 Mammacarcinoom Internist oncologen 
Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

zijn er werkzaam op uw ziekenhuislocatie? 
1 2 nee

De medische oncologie wordt verzorgd door 

oncologen uit het UMCG waarbij 7x24 uur dan 

wel fysiek dan wel middels telefonisch overleg 

de oncologische zorg gewaarborgd is.

WINS-OMME ZI INID000927 Mammacarcinoom Internist oncologen 

Hoeveel gecertificeerde internist-oncologen 

werkzaam op uw ziekenhuislocatie hebben in 

het verslagjaar borstkankerpatiënten 

behandeld?

1 2 nee

De medische oncologie wordt verzorgd door 

oncologen uit het UMCG waarbij 7x24 uur dan 

wel fysiek dan wel middels telefonisch overleg 

de oncologische zorg gewaarborgd is.
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WINS-OMME ZI INID000640 Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad 

melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de 

IKNL standaard)

Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad 

melanoom' aanwezig? (gebaseerd op de 

IKNL standaard)

nee ja nee

In samenwerking met het UMCG. De 

dermatologen zijn werkzaam in het OZG en 

het UMCG en volgen hierin het zorgpad 

Melanoom

WINS-OMME ZI INID000641 Melanoom

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad 

melanoom' gepubliceerd op de website 

van het ziekenhuis? 

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad 

melanoom' gepubliceerd op de website van 

het ziekenhuis? 

nee ja nee In samenwerking met het UMCG

WINS-OMME ZI INID000642 Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een 

patiëntenversie van het 'zorgpad 

melanoom' welke op de website van het 

ziekenhuis wordt gepubliceerd? 

Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie 

van het 'zorgpad melanoom' welke op de 

website van het ziekenhuis wordt 

gepubliceerd? 

nee ja nee In samenwerking met het UMCG

WINS-OMME ZI INID003792
Meniscus en voorste 

kruisband

Verwijst de zorgverlener op uw 

ziekenhuislocatie de patiënt met 

voorstie kruisbandlaesie voorafgaand 

aan de operatie standaard door naar 

een fysiotherapeut?

Verwijst de zorgverlener op uw 

ziekenhuislocatie de patiënt met voorstie 

kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie 

standaard door naar een fysiotherapeut?

nee ja ja
Dit antwoord klopt inderdaad niet, is verkeerd 

overgenomen

WINS-OMME ZI INID001806 Osteoporose

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? 

Internist ouderengeneeskunde nee ja, op afroep nee verkeerd overgenomen

WINS-OMME ZI INID000748 Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten 

met psoriasis de mogelijkheid om alle 

benodigde afspraken/onderzoeken op 

één dag te ondergaan?

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met 

psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde 

afspraken/onderzoeken op één dag te 

ondergaan?

ja, dit is op 

verzoek van de 

patiënt mogelijk

ja, dit is standaard nee
Afspraken / onderzoeken vinden in principe 

standaard plaats op 1 dag.

WINS-OMME ZI INID004642 Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde 

diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel 

aaneensluitend op één dag te plannen

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum de patiënt de mogelijkheid 

om de benodigde diagnostische onderzoeken 

en bespreking van het behandelvoorstel 

aaneensluitend op één dag te plannen

ja, indien de 

patiënt hier om 

vraagt

Ja, dit wordt aan 

iedere patiënt actief 

aangeboden

nee
Het gegeven antwoord was verkeerd 

overgenomen

WINS-OMME ZI INID004664 Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw 

ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd 

voor de behandeling van patiënten met 

spataderen en/of (ernstige) chronische 

veneuze insufficiëntie?  

A. Zwachtelen nee ja ja verkeerd overgenomen

WINT-KONI IGZ 60916
Perinatale zorg - Audit 

van perinatale zorg
Mate van invoering perinatale audits

Hoeveel lokale audits die aan de 

voorwaarden voldoen zoals benoemd in de 

basisset zijn er in het verslagjaar 

georganiseerd binnen het perinatologisch 

samenwerkingsverband?

1 1 nee

elk jaar worden er 2 perinatale audits 

uitgevoerd, echter in 2015 is er 1 audit 

uitgevoerd

WINT-KONI ZI INID004836
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)

Mediaan aantal dagen (mediaan) dat 

een CVA-patiënt ontslagen 

naar huis of vervolginstelling verblijft in een 

ziekenhuis dat deelneemt aan de MrClean-

registratiestudie.

0 n.v.t. ja
Het SKB neemt niet deel aan de Mr. Clean 

studie
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WINT-KONI ZI INID001541
Inflammatory bowel 

disease (IBD)

Welke arts(en) is/zijn 

hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij 

kinderen?

 - MDL-arts ja 0 ja

alleen indien van toepassing is de MDL arts 

hoofdbehandelaar, in alle andere gevallen in de 

kinderarts hoofdbehandelaar.

WINT-KONI ZI INID004447 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal knierevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 1 105 8 ja

Per  abuis is hier het aantal primaire 

knieoperaties ingevoerd. Het aantal knierevisies 

daarentegen betreft 15 in totaal

WINT-KONI ZI INID004448 Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat 

knierevisiechirurgie uitvoert. Wat is het 

aantal knierevisie ingrepen per 

orthopedisch chirurg?

 Chirurg 2 105 7 ja

Per  abuis is hier het aantal primaire 

knieoperaties ingevoerd. Het aantal knierevisies 

daarentegen betreft 15 in totaal

WINT-KONI ZI INID000623
Meniscus en voorste 

kruisband

Hoeveel orthopeden en chirurgen op 

uw ziekenhuislocatie voerden voorste 

kruisbandreconstructies uit op de 

peildatum?

Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw 

ziekenhuislocatie voerden voorste 

kruisbandreconstructies uit op de peildatum?

8 6 ja

WINT-KONI ZI INID003779
Meniscus en voorste 

kruisband

Hoeveel voorste kruisband 

reconstructies werden er door iedere 

medisch specialist uitgevoerd? 

Specialist 1 3 9 nee

WINT-KONI ZI INID003780
Meniscus en voorste 

kruisband

Hoeveel voorste kruisband 

reconstructies werden er door iedere 

medisch specialist uitgevoerd? 

Specialist 2 11 14 nee

WINT-KONI ZI INID003785
Meniscus en voorste 

kruisband

Hoeveel voorste kruisband 

reconstructies werden er door iedere 

medisch specialist uitgevoerd? 

Specialist 7 3 0 ja

WINT-KONI ZI INID003786
Meniscus en voorste 

kruisband

Hoeveel voorste kruisband 

reconstructies werden er door iedere 

medisch specialist uitgevoerd? 

Specialist 8 6 0 ja

WINT-KONI ZI INID000336 Osteoporose

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom osteoporose wordt 

geconcentreerd?

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een 

gespecialiseerd centrum waarin de zorg 

rondom osteoporose wordt geconcentreerd?

nee ja ja
De zorg rondom patiënten met osteoporose is 

geconcentreerd

WINT-KONI ZI INID001470 Psoriasis

Welke behandelingen zijn er op uw 

ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? 

Vitamine D3-afgeleiden nee ja ja behandeling wordt wel aangeboden

WINT-KONI ZI INID004641 Varices

Inschatting percentage invasieve 

therapieën bij patiënten met spataderen 

waarvan de VCSS-score (digitaal) 

reproduceerbaar geregistreerd is, 

voorafgaand aan de invasieve therapie

Inschatting percentage invasieve therapieën 

bij patiënten met spataderen waarvan de 

VCSS-score (digitaal) reproduceerbaar 

geregistreerd is, voorafgaand aan de 

invasieve therapie

1-25 % 0,8 nee inschatting percentage
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WOER-ZUWE IGZ 60440
Oncologie - 

Samenwerking
Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin 

urologische tumoren postoperatief adequaat 

besproken kunnen worden? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

nee* NVT ja

Wij opereren geen urologische tumoren, deze 

worden binnen de regiomaatschap elders 

geopereerd en daar is ook het post-operatief 

MDO

WOER-ZUWE ZI INID001091 Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende 

mogelijkheden aan voor een 

blaasvervanging?

 Ileocutaneostomie (urinedeviërend stoma 

volgens Bricker)
nee NVT nee

Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit 

vanwege blaascarcinoom

WOER-ZUWE ZI INID001092 Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende 

mogelijkheden aan voor een 

blaasvervanging?

Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana 

pouch)
nee nvt nee

Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit 

vanwege blaascarcinoom

WOER-ZUWE ZI INID001093 Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende 

mogelijkheden aan voor een 

blaasvervanging?

Orthotope blaasvervanging (neoblaas 

volgens bijv. Hautmann of Studer)
nee nvt nee

Het Zuwe Hofpoort voert geen operaties uit 

vanwege blaascarcinoom

WOER-ZUWE ZI INID003876 Diabetes

Welke van onderstaande 

zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire 

kinderdiabetesteam?

  a. Diëtist nee nvt ja
Kinder diabetes wordt regionaal aangepakt en 

behandeld via Diabetes centraal

WOER-ZUWE ZI INID003888 Diabetes

Welke van onderstaande 

zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor 

de behandeling van volwassenen)? 

F. Orthopedisch chirurg nee NVT nee

Het Zuwe Hofpoort heeft geen afdeling 

orthopedie, dat wordt gedaan door de ST. 

Maartenskliniek Woerden

WOER-ZUWE ZI INID001595 Lage Rug Hernia

Maken de onderstaande 

zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? 

Orthopedisch chirurg nee nvt nee

Het Zuwe Hofpoort heeft geen orthopedie 

afdeling, dat wordt verzorgd door de ST. 

Maartenskliniek Woerden. Deze kliniek is ook 

de organisator van dit MDO.

WOER-ZUWE ZI INID003176
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg 

minimaal aanwezig: 
op afroep een cardioloog nee NVT ja

Wij voeren geen cardiovasculaire operaties uit, 

deze patiënten worden doorgestuurd naar St. 

Antoniusziekenhuis Nieuwegein, onze 

fusiepartner.

WOER-ZUWE ZI INID003177
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg 

minimaal aanwezig: 
op afroep een anesthesist nee NVT ja

Wij voeren geen vaatchirurgische operaties 

meer uit, deze gaan naar de St. 

Antoniuslocaties, onze fusie partner per 1-1-

2016 vandaar dat de anesthesist niet bij het 

MDO aanwezig is.

WOER-ZUWE ZI INID003178
Perifeer Arterieel 

Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg 

minimaal aanwezig: 

op afroep een neuroloog (indien het 

carotispathologie betreft)
nee NVT ja

Wij voeren geen carotis operaties uit, deze 

worden door gestuurd naar St. Antonius 

Nieuwegein, onze fusiepartner

WOER-ZUWE ZI INID001893
Slokdarm- en 

maagcarcinoom

Welke behandelmethoden voor 

slokdarm? of maagcarcinoom worden 

op uw ziekenhuislocatie verricht? 

Plaatsen van een stent nee nvt ja

Patiënten met verdenking slokdarm- of 

maagcarcinoom worden na een diagnostische 

scopie op de functie afdeling meteen 

doorgestuurd naar het St. Antonius ziekenhuis 

of het UMCU omdat wij deze operaties niet 

uitvoeren. 
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Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

ZAAN-ZAAN IGZ 60144
Operatief proces - 

Cataractregistratie
Cataractregistratie

Verricht uw ziekenhuis cataractoperaties? 

Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

nee*

Nee, 

Oogheelkunde 

wordt in het Zaans 

Medisch Centrum 

uitgevoerd door 

Oogziekenhuis 

Zonnestraal.

ja

Oogheelkunde wordt in het Zaans Medisch 

Centrum uitgevoerd door Oogziekenhuis 

Zonnestraal.

ZAAN-ZAAN IGZ 60420

Verpleegkundige zorg - 

Ziekenhuisbrede 

pijnmeting

Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een 

ziekenhuisbreed protocol voor de detectie en 

behandeling van pijn dat (onder centrale 

regie) gebruikt wordt door de relevante niet-

postoperatieve afdelingen? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een

nee*

Nee, er zijn 

pijnprotocollen 

beschikbaar voor 

specifieke niet-

operatieve 

doelgroepen 

(multidisciplinair 

pijnprotocol voor 

oncologische 

patiënten en 

patiënten met 

nek/arm pijn). 

Daarnaast 

ziekenhuisbreed 

pijnprotocollen 

voor operatieve 

patiënten en 

kindere

ja

Er zijn pijnprotocollen beschikbaar voor 

specifieke niet-operatieve doelgroepen 

(multidisciplinair pijnprotocol voor 

oncologische patiënten en patiënten met 

nek/arm pijn). Daarnaast ziekenhuisbreed 

pijnprotocollen voor operatieve patiënten en 

kinderen.

ZAAN-ZAAN ZI INID001095 Blaascarcinoom

Binnen welke maximale termijn vinden 

onderstaande onderzoeken/afspraken 

plaats volgens het zorgpad?

 Start behandeling (uitvoering cystectomie) 90

Niet van 

toepassing, er 

worden in het 

Zaans Medisch 

Centrum geen 

cystectomiën 

uitgevoerd. 

PatIënten worden 

verwezen naar een 

ander ziekenhuis.

ja

Er worden in het Zaans Medisch Centrum geen 

cystectomiën uitgevoerd. PatIënten worden 

verwezen naar een ander ziekenhuis.

ZAAN-ZAAN ZI INID001081
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)
Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het totaal aantal CVA patiënten 448 170 ja

Deze gegevens waren onjuist in de CVAB 

ingevoerd.

ZAAN-ZAAN ZI INID001082
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)
Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het aantal patiënten met een infarct 475 174 ja

Deze gegevens waren onjuist in de CVAB 

ingevoerd.

ZAAN-ZAAN ZI INID001083
Cerebro Vasculair 

Accident (CVA)
Begin-tot-deur tijd (mediaan) 

van alle patiënten met een intracerebrale 

bloeding
32 170 nee

Deze gegevens waren onjuist in de CVAB 

ingevoerd.

ZAAN-ZAAN ZI INID004856 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 18-44 jaar
10 0 ja

Het gegeven antwoord was niet juist. Wij 

hebben bij de vraag per abuis het aantal HD 

patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen 

thuisdialyse patiënten.
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Ziekenhuis Bron IndicatorID Indicatorset Vraag Operationalisatie Oude waarde
Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

ZAAN-ZAAN ZI INID004857 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 45-64 jaar

33 1 ja

Het gegeven antwoord was niet juist. Wij 

hebben bij de vraag per abuis het aantal HD 

patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen 

thuisdialyse patiënten

ZAAN-ZAAN ZI INID004858 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: 65-74 jaar

18 0 nee

Het gegeven antwoord was niet juist. Wij 

hebben bij de vraag per abuis het aantal HD 

patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen 

thuisdialyse patiënten.

ZAAN-ZAAN ZI INID004859 Chronische nierschade

Hoeveel volwassen chronische 

hemodialyse-patiënten werden er op uw 

locatie verwezen naar een instelling 

voor thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende 

categorieën opgeven: ouder dan 75 jaar.
38 0 nee

Het gegeven antwoord was niet juist. Wij 

hebben bij de vraag per abuis het aantal HD 

patiënten opgegeven i.p.v. het aantal verwezen 

thuisdialyse patiënten.

ZAAN-ZAAN ZI INID000321 Ovariumcarcinoom

Percentage patiënten, dat een 

behandeling ondergaat vanwege 

ovariumcarcinoom, bij wie de 

informatie in de DGOA registratie 

volledig is.

Percentage patiënten, dat een behandeling 

ondergaat vanwege ovariumcarcinoom, bij 

wie de informatie in de DGOA registratie 

volledig is.

85,714

Niet van 

toepassing. 

Patiënten die zijn 

verwezen naar een 

ander ziekenhuis 

voor (operatieve) 

behandeling, zijn 

daar ingevoerd in 

de DGOA als 

patiënten van het 

ZMC. Dit is niet 

juist omdat wij geen 

patiënten met 

ovariumcarcinoom 

(operatief) 

behandelen. 

ja

Patiënten die zijn verwezen naar een ander 

ziekenhuis voor (operatieve) behandeling, zijn 

daar ingevoerd in de DGOA als patiënten van 

het ZMC. Dit is niet juist omdat wij geen 

patiënten met ovariumcarcinoom (operatief) 

behandelen. 

ZAAN-ZAAN ZI INID004644 Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve 

behandeling is van het behandelteam 

tijdens kantooruren telefonisch vragen 

stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag 

antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

Kan iedere patiënt die onder actieve 

behandeling is van het behandelteam tijdens 

kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt 

van een deskundige op het gebied van 

veneuze problematiek?

2

 Nee, maar dit 

gebeurt wel binnen 

maximaal  2 

werkdagen

ja

 Nee, maar dit gebeurt wel binnen maximaal  2 

werkdagen, uiteraard wordt er bij acute situaties 

eerder teruggebeld.
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Gecorrigeerde 

waarde

Oude waarde 

uitbijter?
Toelichting Correctie

ZAAN-ZAAN ZI INID004646 Varices

Is er bij de diagnose en behandeling 

van patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige veneuze aandoeningen 

(zoals voorheen omschreven als >C4) 

een dermatoloog en/of vaatchirurg 

en/of gecertificeerd fleboloog 

werkzaam? 

Is er bij de diagnose en behandeling van 

patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals 

voorheen omschreven als >C4) een 

dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

n.v.t., op onze 

ziekenhuislocati

e / locatie 

behandelcentru

m worden geen 

patiënten met 

ernstig 

chronische 

oppervlakkige 

veneuze 

aandoeningen 

behandeld

Ja ja Het gegeven antwoord was onjuist. 
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60006 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
veiligheid structuur registratie

Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling?
89

60008 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
veiligheid structuur administratie

Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten

Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij 

postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling in het 

verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

89

60020 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
effectiviteit proces processen

Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten
Percentage (wordt automatisch berekend): 89

60026 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
veiligheid structuur registratie

Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore 

boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten?
89

60027 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
veiligheid structuur administratie

Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore 

boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie

Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven 

de 7 in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar 

bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een 

* dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60038 IGZ
Operatief proces - Pijn na een 

operatie
effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore 

boven de 7 in de eerste 72 uur na een operatie
Percentage (wordt automatisch berekend): 89

60049 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
effectiviteit uitkomst uitkomsten Heroperaties bij een heupfractuur Percentage (wordt automatisch berekend): 89

60053 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
effectiviteit uitkomst uitkomsten Heroperaties bij een heupfractuur Percentage (wordt automatisch berekend): 87

60057 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
effectiviteit uitkomst uitkomsten Heroperaties bij een heupfractuur Percentage (wordt automatisch berekend): 88

60062 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
effectiviteit structuur faciliteiten Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60065 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
veiligheid structuur administratie Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een 

heupfractuur waarbij het geriatrieteam preoperatief in 

medebehandeling is gevraagd bekend? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

89

60070 IGZ
Operatief proces - 

Heupfractuur
effectiviteit proces processen Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur Percentage (wordt automatisch berekend): 85

60087 IGZ
Operatief proces - 

Stopmoment IV: Time-out
veiligheid proces processen Time-out

Percentage juist uitgevoerde stop-momenten IV (wordt 

automatisch berekend):
89

60092 IGZ

Operatief proces - Tijdige 

peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

veiligheid structuur administratie Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe

Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve 

antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60105 IGZ

Operatief proces - Tijdige 

peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

veiligheid proces processen Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe
Percentage tijdig toegediende antibioticaprofylaxe (wordt 

automatisch berekend):
89
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60106 IGZ

Operatief proces - Tijdige 

peroperatieve 

antibioticaprofylaxe

veiligheid proces processen Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe
Percentage indicatoroperaties waarbij antibioticaprofylaxe is 

gegeven (wordt automatisch berekend):
89

60146 IGZ
Operatief proces - 

Cataractregistratie
veiligheid structuur registratie Cataractregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke 

NOG registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

83

60151 IGZ
Operatief proces - 

Cataractregistratie
veiligheid proces processen Cataractregistratie Percentage (wordt automatisch berekend): 83

60181 IGZ

Operatief proces - 

Gebruikersoverleg Minimaal 

Invasieve Chirurgie

effectiviteit structuur faciliteiten Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg
Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie 

uitgevoerd?
88

60183 IGZ

Operatief proces - 

Gebruikersoverleg Minimaal 

Invasieve Chirurgie

veiligheid structuur protocollen Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg

Functioneert binnen uw ziekenhuis een multidisciplinair MIC-

gebruikersoverleg volgens de genoemde kenmerken? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60191 IGZ

Operatief proces - Deelname 

aan registratie DLSA (Dutch 

Lung Surgical Audit)

veiligheid structuur registratie Deelname aan registratie DLSA

Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen 

van longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical 

Audit geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

48

60196 IGZ

Operatief proces - Deelname 

aan registratie DLSA (Dutch 

Lung Surgical Audit)

veiligheid proces processen Deelname aan registratie DLSA Percentage (wordt automatisch berekend): 48

60202 IGZ
Operatief proces - 

Implementatie ZATT richtlijn
veiligheid structuur administratie Registratie infecties voor indicatiestelling

Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt 

voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

89

60206 IGZ
Operatief proces - 

Implementatie ZATT richtlijn
veiligheid structuur administratie Registratie apneu's voor indicatiestelling

Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande 

aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

89

60211 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
effectiviteit structuur faciliteiten Explantatie borstimplantaten Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd? 87

60213 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
veiligheid structuur administratie Explantatie borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen 

postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor 

cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

58

60218 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
effectiviteit uitkomst uitkomsten Explantatie borstimplantaten Percentage (wordt automatisch berekend): 55

60226 IGZ
Intensive care - 

Beademingsuren
veiligheid structuur registratie Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling

Beschikt uw ziekenhuis over een registratiesysteem voor 

beademingsuren op de IC? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

38
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60238 IGZ

Intensive care - Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de 

NICE

veiligheid structuur registratie
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de 

NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de 

stichting NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe 

te lichten.

88

60240 IGZ

Intensive care - Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de 

NICE

veiligheid structuur registratie
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de 

NICE
Betreft dit data voor de MDS? 88

60241 IGZ

Intensive care - Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de 

NICE

veiligheid structuur registratie
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de 

NICE
Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren? 88

60242 IGZ

Intensive care - Deelname en 

aanlevering van de 

kwaliteitsregistratie van de 

NICE

veiligheid structuur registratie
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de 

NICE
Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE? 88

60250 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de afdeling Cardiologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60251 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60252 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

87

60253 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de afdeling Orthopedie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60254 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

89

60257 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme 

Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60258 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme Interne 

geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89
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60259 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de poliklinieken door de Kinderafdeling? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

87

60260 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme 

Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60261 IGZ
Medicatieproces - 

Elektronisch voorschrijven
veiligheid structuur administratie Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch 

voorgeschreven op de poliklinieken door het specialisme 

Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60266 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid structuur administratie
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60268 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd

Teller: Alle opgenomen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger 

dan 18 jaar bij wie bij opname medicatieverificatie heeft 

plaatsgevonden.

72

60270 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd
Percentage (wordt automatisch berekend): 72

60274 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid structuur administratie
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60276 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd

Teller: Alle opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

opname medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.
83

60278 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

opname de medicatie is geverifieerd
Percentage (wordt automatisch berekend): 83

60282 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid structuur administratie
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

87

60284 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd

Teller: Alle ontslagen patiënten ouder dan 28 dagen en jonger 

dan 18 jaar bij wie bij ontslag medicatieverificatie heeft 

plaatsgevonden.

62

60286 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 

jaar bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd
Percentage (wordt automatisch berekend): 62
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60290 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid structuur administratie
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

ontslag de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60292 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

ontslag de medicatie is geverifieerd

Teller: Alle ontslagen patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

ontslag medicatieverificatie heeft plaatsgevonden.
73

60294 IGZ

Medicatieproces - 

Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

veiligheid proces processen
Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij 

ontslag de medicatie is geverifieerd
Percentage (wordt automatisch berekend): 73

60300 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg
effectiviteit structuur faciliteiten Wondexpertisecentrum

Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een 

wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

89

60303 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg
effectiviteit structuur faciliteiten

Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische 

voetwonden behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

89

60306 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg
veiligheid structuur administratie

Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden 

geregistreerd?
89

60309 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg
veiligheid structuur registratie

Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden 

volgens de Texas-classificatie?
88

60320 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Wondzorg
effectiviteit structuur behandeltraject

Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische 

voetwond het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60333 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid structuur administratie

Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen 

kinderen

Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op 

ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

87

60346 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid proces processen

Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen 

kinderen

Percentage 1 (B/A): percentage kinderen dat bij opname 

gescreend is op ondervoeding (wordt automatisch berekend):
87

60347 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
effectiviteit uitkomst uitkomsten

Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen 

kinderen

Percentage 2 (C/B): percentage kinderen dat bij opname 

geclassificeerd is als acuut ondervoed (wordt automatisch 

berekend):

87

60367 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid structuur administratie Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitinname 

en energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

85

60370 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid structuur protocollen Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? 85

60376 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
effectiviteit uitkomst uitkomsten Behandeling van ondervoeding

Percentage 1 (wordt automatisch berekend op basis van teller 1 

/ noemer):
73

60377 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
effectiviteit uitkomst uitkomsten Behandeling van ondervoeding

Percentage 2 (wordt automatisch berekend op basis van teller 2 

/ noemer):
73
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60382 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid structuur administratie Screening op ondervoeding op de polikliniek

Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve 

screening in het verslagjaar gescreend is op ondervoeding 

bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een 

* dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

83

60390 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid structuur protocollen Screening op ondervoeding op de polikliniek

Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de 

Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de 

screening de uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

81

60394 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
veiligheid proces processen Screening op ondervoeding op de polikliniek

Percentage 1 (B/A): percentage patiënten op de polikliniek 

preoperatief verpleegkundig onderzoek dat gescreend is op 

ondervoeding (wordt automatisch berekend):

81

60395 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ondervoeding
effectiviteit uitkomst uitkomsten Screening op ondervoeding op de polikliniek

Percentage 2 (C/B): percentage patiënten op de polikliniek 

preoperatief verpleegkundig onderzoek dat geclassificeerd is als 

'ondervoed' (wordt automatisch berekend):

80

60400 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Delirium
veiligheid structuur protocollen Risico op delirium

Zijn de afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt 

op het risico op delirium bekend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

89

60404 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Delirium
effectiviteit proces processen Risico op delirium Percentage (wordt automatisch berekend): 89

60409 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Delirium
veiligheid structuur administratie Screening op en observatie van delirium

Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met 

een verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60414 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Delirium
veiligheid proces processen Screening op en observatie van delirium Percentage (wordt automatisch berekend): 88

60420 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ziekenhuisbrede pijnmeting
veiligheid structuur protocollen Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor 

de detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) 

gebruikt wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60421 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ziekenhuisbrede pijnmeting
effectiviteit structuur faciliteiten Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-

postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60422 IGZ
Verpleegkundige zorg - 

Ziekenhuisbrede pijnmeting
veiligheid structuur registratie Ziekenhuisbrede pijnmeting

Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed 

registratiesysteem/EPD waarin pijnscores worden vastgelegd? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60429 IGZ Oncologie - Samenwerking effectiviteit structuur faciliteiten Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een 

mammacarcinoom behandeld? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe 

te lichten.

89
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60432 IGZ Oncologie - Samenwerking effectiviteit structuur multidisciplinair Multidisciplinair overleg (MDO)

Mammacarcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig 

bij het MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60436 IGZ Oncologie - Samenwerking effectiviteit structuur faciliteiten Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische 

tumor behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

88

60439 IGZ Oncologie - Samenwerking effectiviteit structuur multidisciplinair Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren 

voor de start van de behandeling adequaat besproken kunnen 

worden? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een 

* dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60440 IGZ Oncologie - Samenwerking effectiviteit structuur multidisciplinair Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren 

postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

87

60455 IGZ Oncologie - Borstkanker veiligheid proces aantal behandelingen
Percentage patiënten bij wie kankerweefsel is achtergebleven 

na een eerste borstsparende operatie

D. Totaal aantal patiënten met een primair mammacarcinoom 

(invasief carcinoom en/of DCIS) dat chirurgisch is behandeld in 

het verslagjaar. Noemergegevens zijn door behandelend artsen 

in ziekenhuizen op te vragen bij de kankerregistratie conform 

samenwerkingsovereenkomst model overeenkomst IKC-

ziekenhuizen. Lokale bron noemer borstsparende en niet-

borstsparende operatie: Aantal patiënten ingevuld in de NBCA 

met de volgende omschrijving: Type operatie 1e tumorexcisie is 

respectievelijk sparend of ablatio. Zie invulformulier NBCA: 

http://nbca.clinicalaudit.nl/sites/nbca.clinicalaudit.nl/files/nbca-

dica_crf_20141223_165721.pdf.

9

60467 IGZ Oncologie - Borstkanker effectiviteit structuur faciliteiten Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met primair mammacarcinoom? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

88

60480 IGZ Oncologie - Borstkanker effectiviteit structuur faciliteiten
Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie bij borstkanker pati‰nten

Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie 

gegeven aan patiënten met een nieuw gediagnosticeerd 

mammacarcinoom? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

87

60492 IGZ Oncologie - Borstkanker effectiviteit proces processen
Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie bij borstkanker patiënten

Percentage patiënten met een nieuw gediagnosticeerd 

mammacarcinoom waarbij binnen maximaal 5 weken na PA-

diagnose gestart is met neo-adjuvante chemotherapie (wordt 

automatisch berekend):

87
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60498 IGZ Oncologie - Longchirurgie effectiviteit structuur faciliteiten Aantal anatomische resecties

Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long 

uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

47

60524 IGZ Oncologie - Gastro-intestinaal veiligheid proces aantal behandelingen Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)
Noemer: Totaal aantal slokdarmresecties voor primair 

carcinoom uitgevoerd in uw ziekenhuis.
23

60535 IGZ Oncologie - Gastro-intestinaal veiligheid proces aantal behandelingen Deelname aan de Dutch UpperGI Cancer Audit (DUCA)
Noemer: Totaal aantal maagresecties voor primair 

maagcarcinoom uitgevoerd in uw ziekenhuis.
25

60544 IGZ Oncologie - Gastro-intestinaal veiligheid proces aantal behandelingen Resectie van de pancreas (Whipple of PPPD)
Aantal patiënten bij wie in het verslagjaar een klassieke Whipple 

of een PPPD van de pancreas is uitgevoerd.
18

60554 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
effectiviteit structuur faciliteiten MDO spierinvasief blaascarcinoom

Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief 

blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

60

60559 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
effectiviteit proces processen MDO spierinvasief blaascarcinoom Percentage (wordt automatisch berekend): 59

60563 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
veiligheid proces aantal behandelingen MDO spierinvasief blaascarcinoom

Totaal aantal uitgevoerde cystectomieën in verband met 

spierinvasief blaascarcinoom.
47

60568 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
effectiviteit structuur faciliteiten Deelname aan de registratie prostatectomie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een 

radicale prostatectomie in verband met prostaatcarcinoom? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

37

60571 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
veiligheid structuur registratie Deelname aan de registratie prostatectomie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU 

database prostatectomie?
37

60575 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
veiligheid proces aantal behandelingen Deelname aan de registratie prostatectomie

Noemer: Totaal aantal patiënten die in het verslagjaar een 

radicale prostatectomie hebben ondergaan in verband met 

prostaatcarcinoom.

35

60576 IGZ
Oncologie - Urologische 

tumoren
veiligheid proces processen Deelname aan de registratie prostatectomie

Percentage ingevoerde patiënten in de NVU database 

prostatectomie (wordt automatisch berekend):
35

60582 IGZ
Oncologie - 

Ovariumcarcinoom
effectiviteit structuur faciliteiten Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?
30

60585 IGZ
Oncologie - 

Ovariumcarcinoom
veiligheid proces aantal behandelingen Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom

Aantal patiënten met een laag stadium ovariumcarcinoom of 

tubacarcinoom die zijn behandeld met een stadiëringsoperatie. 

Dit is onderdeel van de standaardregistratie van de NKR.

30

60586 IGZ
Oncologie - 

Ovariumcarcinoom
veiligheid proces aantal behandelingen Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom

Aantal patiënten met een hoog stadium ovariumcarcinoom of 

tubacarcinoom die zijn behandeld met een debulkingsoperatie. 

Dit is onderdeel van de standaardregistratie van de NKR.

30

60616 IGZ
Hart en vaten - Volume van 

risicovolle interventies
effectiviteit structuur faciliteiten Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties

Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het 

verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

65

60619 IGZ
Hart en vaten - Volume van 

risicovolle interventies
veiligheid proces aantal behandelingen Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties

Aantal patiënten waarbij een electieve AAA-operatie is 

uitgevoerd in het verslagjaar.
65
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60624 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

effectiviteit structuur behandeltraject Behandeling patiënten met een STEMI
Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, 

behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?
89

60626 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

effectiviteit structuur faciliteiten Behandeling patiënten met een STEMI 1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures? 88

60634 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

veiligheid structuur protocollen Behandeling patiënten met een STEMI 4.Heeft u een WBMV vergunning? 31

60656 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

effectiviteit uitkomst uitkomsten Behandeling patiënten met een STEMI 14. Percentage (wordt automatisch berekend): 31

60658 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

effectiviteit proces processen Behandeling patiënten met een STEMI
16. Gemiddelde door-to-needle time of door-to-balloon time in 

minuten:
31

60675 IGZ

Hart en vaten - Behandeling 

pati‰nten met een ST-

elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

effectiviteit proces processen Behandeling patiënten met een STEMI
21. Percentage patiënten dat na een STEMI minmaal een intake 

voor hartrevalidatie heeft gehad (wordt automatisch berekend):
81

60683 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid structuur registratie
Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan 

systematische registratie van gegevens

Voert u een registratie binnen uw ziekenhuis van voor kwaliteit 

van zorg belangrijke gegevens over het inbrengen van 

pacemakers? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

87

60690 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid structuur administratie
Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan 

systematische registratie van gegevens

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen 

waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het 

ziekenhuis wordt gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

87

60698 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

effectiviteit structuur faciliteiten Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's A. Conventionele pacemakers 87

60702 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

effectiviteit structuur faciliteiten Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie 53

60706 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

effectiviteit structuur faciliteiten Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie 30
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60708 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid proces aantal behandelingen Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's Aantal biventriculaire pacemakers met ICD functie 30

60710 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

effectiviteit structuur faciliteiten Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's D. ICD´s zonder biventriculaire pacemakerfunctie 32

60712 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid proces aantal behandelingen Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's Aantal ICD´s zonder biventriculaire pacemakerfunctie 32

60714 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid proces aantal behandelingen Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's Totaal (wordt automatisch berekend): 87

60715 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

effectiviteit uitkomst uitkomsten Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's

Hoe vaak is in het verslagjaar een interventie binnen 90 dagen na 

het sluiten van de huid uitgevoerd om een device-, lead-, of 

procedure-gerelateerd probleem op te lossen van een pacemaker 

of ICD ongeacht het type, waarbij de primaire ingreep lag tussen 

1 oktober van het jaar voorafgaande aan het verslagjaar en 31 

december van het verslagjaar zelf (ook al vond de primaire 

ingreep in een ander centrum plaats)? Hierbij wordt elke 

hernieuwde interventie binnen 90 dagen afzonderlijk geteld, dus 

ook als dat er meerdere zijn geweest bij één patiënt. Het plaatsen 

van een nieuwe (of verwisselde) device of draad, meestal na een 

aantal jaar, moet gezien worden als een (nieuwe) primaire 

interventie en dan gelden de 90 dagen opnieuw.

86

60720 IGZ

Hart en vaten - Evaluatie na 

inbrengen pacemakers en 

ICD's

veiligheid structuur administratie Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen 

waar deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het 

ziekenhuis wordt gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

87

60726 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
effectiviteit structuur faciliteiten Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën 

uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

57

60729 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
veiligheid structuur registratie Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Heeft uw ziekenhuis in het verslagjaar de DACI volgens de 

definitie voldoende geïmplementeerd?
57

60738 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
effectiviteit proces processen Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct Percentage (wordt automatisch berekend): 57

60739 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
effectiviteit proces processen Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct

De mediaan in aantal dagen tussen het moment van aanmelden 

bij de neuroloog wegens een TIA of een niet-invaliderend infarct 

en de carotisendarterectomie.

57

60748 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
effectiviteit structuur faciliteiten Percentage complicaties

Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

57
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60751 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
veiligheid proces aantal behandelingen Percentage complicaties

Noemer: Alle patiënten die een carotisingreep ondergaan 

vanwege een symptomatische carotisstenose.
57

60752 IGZ
Hart en vaten - 

Carotischirurgie
effectiviteit uitkomst uitkomsten Percentage complicaties Percentage (wordt automatisch berekend): 57

60787 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria 

van de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep 

Infectie Preventie)?

88

60790 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit 

van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

89

60795 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting 

uit van postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

89

60800 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur protocollen Surveillance van ziekenhuisinfecties

Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve 

wondinfecties interventies gepleegd?
80

60802 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur protocollen Surveillance van ziekenhuisinfecties Hadden deze interventies het gewenste resultaat? 45

60806 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit 

van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

82

60811 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting 

uit van wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

83

60822 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit 

van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60827 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur registratie Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting 

uit van lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60832 IGZ
Infectieziekten - 

Ziekenhuisinfecties
veiligheid structuur protocollen Surveillance van ziekenhuisinfecties

Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis 

interventies gepleegd?
76

60849 IGZ

Infectieziekten - Pneumonie 

(Community Acquired 

Pneumonia)

effectiviteit structuur faciliteiten
Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige 

CAP

Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive 

care opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

87

60853 IGZ

Infectieziekten - Pneumonie 

(Community Acquired 

Pneumonia)

effectiviteit proces processen
Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige 

CAP
Percentage (wordt automatisch berekend): 87
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60859 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - 

MDL-infrastructuur
effectiviteit structuur faciliteiten Digitale verslaglegging endoscopie

Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen 

uitgevoerd?
89

60861 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - 

MDL-infrastructuur
veiligheid structuur protocollen Digitale verslaglegging endoscopie

Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichtte 

endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60867 IGZ

Maag-darm-lever (MDL) - 

Time-out procedure 

endoscopische verrichtingen

effectiviteit structuur faciliteiten Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen 

uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

89

60870 IGZ

Maag-darm-lever (MDL) - 

Time-out procedure 

endoscopische verrichtingen

veiligheid structuur administratie Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van 

de TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe 

te lichten.

82

60873 IGZ

Maag-darm-lever (MDL) - 

Time-out procedure 

endoscopische verrichtingen

veiligheid proces processen Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen
Percentage endoscopische verrichtingen waarbij de TOP 

volledig is uitgevoerd (wordt automatische berekend):
82

60879 IGZ

Maag-darm-lever (MDL) - 

Deelname aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

effectiviteit structuur faciliteiten
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke 

kwaliteitsregistratie
Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd? 87

60882 IGZ

Maag-darm-lever (MDL) - 

Deelname aan de ERCP 

kwaliteitsregistratie

veiligheid structuur registratie
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke 

kwaliteitsregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke 

kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

75

60896 IGZ
Perinatale zorg - De spontane 

bevalling
effectiviteit structuur faciliteiten Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'

Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

86

60914 IGZ
Perinatale zorg - Audit van 

perinatale zorg
effectiviteit structuur faciliteiten Mate van invoering perinatale audits

Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

86

60916 IGZ
Perinatale zorg - Audit van 

perinatale zorg
veiligheid proces processen Mate van invoering perinatale audits

Hoeveel lokale audits die aan de voorwaarden voldoen zoals 

benoemd in de basisset zijn er in het verslagjaar georganiseerd 

binnen het perinatologisch samenwerkingsverband?

85

60923 IGZ

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding geriatrische 

pati‰nten

veiligheid structuur registratie Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of 

dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor 

het vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

83

60926 IGZ

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding geriatrische 

pati‰nten

veiligheid structuur administratie Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een 

bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie 

op de geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een 

gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van 

ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

80
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60938 IGZ

Kwetsbare groepen - 

Ondervoeding geriatrische 

pati‰nten

veiligheid proces processen Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Percentage geriatrische patiënten die voor het eerst een bezoek 

brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de 

geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een 

gevalideerd screeningsinstrument voor het vaststellen van 

ondervoeding (wordt automatisch berekend):

79

60944 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
effectiviteit structuur faciliteiten Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60947 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
veiligheid structuur administratie Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor 

electieve colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60952 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
veiligheid proces processen Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Percentage gescreende patiënten van 70 jaar en ouder met 

indicatie colonchirurgie (wordt automatisch berekend):
87

60957 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
effectiviteit structuur faciliteiten Beoordeling bij kwetsbaarheid

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60960 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
veiligheid structuur administratie Beoordeling bij kwetsbaarheid

Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met 

indicatie colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is 

door een generalistische medisch specialist met ervaring in de 

geriatrie? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een 

* dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

88

60965 IGZ
Kwetsbare groepen - 

Colonchirurgie bij ouderen
veiligheid proces processen Beoordeling bij kwetsbaarheid

Percentage kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met 

indicatie colonchirurgie dat preoperatief beoordeeld is door een 

generalistisch medisch specialist met ervaring in de geriatrie 

(wordt automatisch berekend):

79

60971 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van medisch 

specialisten

veiligheid structuur protocollen Jaargesprekken

Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd 

(medisch specialist) en de individuele medisch specialist 

ingevoerd in het ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

36

60976 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van medisch 

specialisten

veiligheid proces processen Jaargesprekken Percentage (wordt automatisch berekend): 36

60980 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van medisch 

specialisten

veiligheid structuur protocollen IFMS

Is IFMS, zoals beschreven in het Orderapport d.d. 21 april 2008, 

in volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke 

modificaties zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

82

60985 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van medisch 

specialisten

veiligheid proces processen IFMS Percentage (wordt automatisch berekend): 82
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60986 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Evalueren van het 

functioneren van medisch 

specialisten

veiligheid structuur protocollen IFMS

Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan 

IFMS deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

80

60991 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Disfunctioneren medisch 

specialisten

veiligheid structuur protocollen Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten

Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk 

disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

88

60993 IGZ

Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Disfunctioneren medisch 

specialisten

veiligheid structuur protocollen Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten

Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van 

een medisch specialist wordt vermoed? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

88

61000 IGZ

Onverwacht lange 

opnameduur en heropname - 

Onverwacht lange 

opnameduur

veiligheid structuur registratie Onverwacht lange opnameduur

Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange 

opnameduur kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

89

61004 IGZ

Onverwacht lange 

opnameduur en heropname - 

Onverwacht lange 

opnameduur

effectiviteit proces processen Onverwacht lange opnameduur Percentage (wordt automatisch berekend): 85

INID000416 ZI Baarmoederhalsafwijkingen effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten dat behandeld is voor CIN 2-3 (op basis 

van biopt of de excisie zelf), met een normale cervixcytologie 

binnen 3 tot 9 maanden na behandeling

87

INID002620 ZI Bariatrische chirurgie veiligheid proces aantal behandelingen Aantal primaire bariatrische ingrepen per ziekenhuislocatie 16

INID000091 ZI Blaascarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Hoeveel cystectomieën voor blaaskanker werden in het 

verslagjaar op uw ziekenhuislocatie  verricht?
53

INID000092 ZI Blaascarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage bij patiënten die een cystectomie ondergaan, die 

voor de behandeling in een MDO zijn besproken 
54

INID000095 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw 

ziekenhuislocatie?
77

INID000096 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek 

voor vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd 

tussen 1e polikliniekbezoek en start therapie) hierin 

beschreven?

69

INID000098 ZI Blaascarcinoom veiligheid structuur administratie

Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de “pijnloze 

macroscopische hematurie” automatisch uit het systeem 

gefilterd?

75

INID000099 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Hoeveel minuten worden er per patiënt met een 

blaascarcinoom voor het eerste consult ingepland bij de 

uroloog op uw ziekenhuislocatie?

77

INID000100 ZI Blaascarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een 

verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van 

een patiënt met blaaskanker?

77
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INID001091 ZI Blaascarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 

voor een blaasvervanging? Ileocutaneostomie (urinedeviërend 

stoma volgens Bricker)

69

INID001092 ZI Blaascarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 

voor een blaasvervanging?Continente pouch (bijvoorbeeld 

Indiana pouch)

69

INID001093 ZI Blaascarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 

voor een blaasvervanging?Orthotope blaasvervanging 

(neoblaas volgens bijv. Hautmann of Studer)

69

INID001094 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande 

onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? 

Doorlooptijd diagnostiek (TUR)                            

69

INID001095 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Binnen welke maximale termijn vinden onderstaande 

onderzoeken/afspraken plaats volgens het zorgpad? Start 

behandeling (uitvoering cystectomie)

61

INID001096 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 

contact te hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft een 

zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig consult

73

INID001097 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 

contact te hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - er is standaard 

mogelijkheid om aansluitend op het diagnose-consult verder te 

praten met de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist

73

INID001098 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 

contact te hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is telefonisch te 

bereiken voor vragen

73

INID001099 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 

contact te hebben  met een gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist? - gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist is per mail te 

bereiken voor vragen

73

INID001101 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en 

tijdens het ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie 

het vaste aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het 

aanspreekpunt bereikbaar is.  

75

INID001102 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en 

tijdens het ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie 

hoofdbehandelaar van de patiënt is. 

75
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INID001103 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en 

tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg 

wordt standaard eenmalig gescreend bij iedere patiënt met 

blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

75

INID001104 ZI Blaascarcinoom dienstverlening structuur communicatie

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en 

tijdens het ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg 

wordt standaard op meerdere momenten in het zorgproces 

gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met 

de lastmeter

75

INID000609 ZI Carotis chirurgie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair 

specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren 

telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag 

antwoord krijgt? 

62

INID000610 ZI Carotis chirurgie veiligheid structuur protocollen

Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire 

interventies worden door of onder supervisie van een 

gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd 

62

INID000611 ZI Carotis chirurgie veiligheid structuur protocollen

Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd 

endovasculair specialist uitgevoerd 

62

INID000613 ZI Carotis chirurgie veiligheid proces aantal behandelingen
Aantal patiënten electief behandeld middels een carotis 

interventie geregistreerd in de DACI.
56

INID000616 ZI Carotis chirurgie veiligheid proces processen

Percentage patiënten dat een carotis interventie ondergaat en 

geregistreerd is in de DACI, waarbij de informatie in de 

registratie volledig is. 

56

INID000618 ZI Carotis chirurgie effectiviteit proces processen
Percentage symptomatische patiënten dat binnen 3 weken na 

het eerste consult in tweede lijn electief wordt geïntervenieerd. 
56

INID002064 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een 

NVvV gecertificeerd vaatchirurg
62

INID002065 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: 

naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair 

specialist

62

INID002066 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en 

op afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement

62

INID002067 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en 

op afroep een cardioloog
62

INID002068 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en 

op afroep een anesthesist
62

INID002069 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en 

op afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)
62

INID002070 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en 

op afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of 

toegangsweg betreft)

62
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INID002073 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair 

risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende 

richtlijnen?

62

INID002074 ZI Carotis chirurgie veiligheid structuur protocollen Is dit CVRM protocollair vastgelegd? 62

INID002680 ZI Carotis chirurgie effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 

multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten 

worden besproken en waarvan de uitkomsten worden 

vastgelegd in het patiëntendossier? 

62

INID000379 ZI Carpaletunnelsyndroom veiligheid proces processen

Percentage patiënten met een eerste operatieve ingreep als 

behandeling van het CTS, bij wie uiterlijk 1 jaar voorafgaand 

aan de ingreep een EMG is verricht.

87

INID000381 ZI Carpaletunnelsyndroom veiligheid proces processen

Percentage patiënten dat binnen 6 weken na een operatieve 

ingreep als behandeling van het CTS tenminste één contact 

door of namens de operateur heeft gehad.

86

INID000382 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur faciliteiten Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats? 87

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom dienstverlening structuur behandeltraject
Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en 

niet-operatieve behandeling te ontvangen?
87

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom dienstverlening structuur behandeltraject
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze 

op hetzelfde moment te laten onderzoeken?
87

INID000390 ZI Carpaletunnelsyndroom dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer 

mee op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en 

weekend voor dringende vragen een zorgverlener kan 

bereiken?

87

INID000391 ZI Carpaletunnelsyndroom dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee 

op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

87

INID001105 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut
85

INID001106 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut
85

INID001107 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut
85

INID001108 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts
85

INID001109 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist
85

INID001110 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant
85

INID001111 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant
85

INID001114 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling 

van patiënten met CTS? Neurochirurg

82
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INID001115 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling 

van patiënten met CTS? Algemeen chirurg

83

INID001116 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling 

van patiënten met CTS? Plastisch chirurg

84

INID001117 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling 

van patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg

83

INID003390 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten met een operatieve ingreep als 

behandeling van het CTS dat binnen 30 dagen na de operatie 

een diepe wondinfectie heeft gekregen.

86

INID003392 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd 

verpleegkundige (bv. Wondverpleegkundige)

85

INID003399 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft 

uitgevoerd.

85

INID003400 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? De neuroloog.
85

INID003401 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? De huisharts.
85

INID003402 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd 

verpleegkundige

84

INID003403 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van 

andere afdelingen.

85

INID003405 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.
84

INID003406 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? Wisselend.
85

INID003407 ZI Carpaletunnelsyndroom effectiviteit structuur behandeltraject

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van 

CTS heeft plaatsgevonden? Er is een standaard 

controleafspraak.

85

INID004968 ZI Cataract veiligheid structuur registratie
Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract 

van het NOG?
84

INID004969 ZI Cataract veiligheid proces processen
Het percentage van de verrichte ingrepen dat volledig is 

ingevoerd in de Kwaliteitsregistratie Cataract
84

INID004970 ZI Cataract effectiviteit proces processen

Het percentage patiënten dat aan beide ogen aan cataract is 

geopereerd en bij wie er tenminste 2 weken tussen de 2 

opeenvolgende operaties zat. 84
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INID004971 ZI Cataract effectiviteit proces processen
Het percentage patiënten dat aan beide ogen geopereerd is 

binnen een periode van 12 maanden. 
84

INID004972 ZI Cataract veiligheid structuur registratie Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015) 84

INID004978 ZI Cataract dienstverlening structuur behandeltraject Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ? 84

INID004979 ZI Cataract dienstverlening structuur behandeltraject
Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag 

gepland?
84

INID004981 ZI Cataract dienstverlening structuur behandeltraject Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt? 84

INID004982 ZI Cataract dienstverlening structuur behandeltraject
Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor 

een verdovingsmethode?
84

INID004983 ZI Cataract dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks 

telefoonnummer/e-mailadres mee waarop hij/zij terecht kan 

met vragen?

84

INID001078 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Deur-tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal 

getrombolyseerde patienten met een infarct
79

INID001079 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Deur‐tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal 

getrombolyseerde patienten met een infarct dat tijdens de 

avonden, nachten en in het weekend aankomt op de 

spoedeisende hulp

79

INID001080 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Deur‐tot-naald tijd (mediaan) van het totaal aantal 

getrombolyseerde patienten met een infarct dat overdag 

doordeweeks aankomt op de spoedeisende hulp

79

INID001081 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het totaal aantal CVA 

patiënten
80

INID001082 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Begin-tot-deur tijd (mediaan) van het aantal patiënten met een 

infarct
80

INID001083 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Begin‐tot-deur tijd (mediaan) van alle patiënten met een 

intracerebrale bloeding
78

INID001086 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, opgenomen met een beroerte, die 

intraveneuze behandeling (trombolyse) ondergingen.
83

INID001087 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Percentage patienten tijdens de avonden, nachten en in het 

weekend, opgenomen met een beroerte, die intraveneuze 

behandeling (trombolyse) ondergingen.

81

INID001088 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Percentage patiënten overdag doordeweeks, opgenomen met 

een beroerte, die intraveneuze behandeling (trombolyse) 

ondergingen. 

81

INID004834 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt 

ontslagen naar huis of vervolginstelling verblijft in een 

ziekenhuis dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.

66

INID004835 ZI
Cerebro Vasculair Accident 

(CVA)
effectiviteit proces processen

Mediaan aantal dagen (mediaan) dat een CVA-patiënt 

ontslagen naar een ander ziekenhuis verblijft in een ziekenhuis 

dat niet deelneemt aan de MrClean-registratiestudie.

66
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INID000374 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat meer dan zes maanden op de 

predialysepolikliniek is behandeld en dan start met een vorm 

van dialyse met hetzij een functionerende shunt, hetzij een 

functionerende PD-catheter.

58

INID004847 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Percentage patiënten in het verslagjaar dat start met een vorm 

van chronische dialyse en bij wie de klaring, berekend met 

MDRD of CKD-EPI of gemeten met gemiddelde 

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is op het 

moment van starten van dialyse.

59

INID004848 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Percentage patiënten bij wie binnen zes maanden na de start 

van een vorm van chronische dialyse de transplantatiestatus 

(niet transplantabel, transplantabel of getransplanteerd) bekend 

is 

58

INID004855 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen
Hoeveel volwassen chronische dialyse-patiënten werden er op 

uw locatie behandeld? … thuis HD patiënten
58

INID004856 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden 

er op uw locatie verwezen naar een instelling voor 

thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 

18-44 jaar

57

INID004857 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden 

er op uw locatie verwezen naar een instelling voor 

thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 

45-64 jaar

57

INID004858 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden 

er op uw locatie verwezen naar een instelling voor 

thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 

65-74 jaar

57

INID004859 ZI Chronische nierschade effectiviteit proces processen

Hoeveel volwassen chronische hemodialyse-patiënten werden 

er op uw locatie verwezen naar een instelling voor 

thuishemodialyse behandeling?

Leeftijdsverdeling wordt in de volgende categorieën opgeven: 

ouder dan 75 jaar.

57

INID000403 ZI Coeliakie dienstverlening structuur communicatie
Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de 

uitslagen van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?
88

INID000404 ZI Coeliakie effectiviteit structuur behandeltraject
Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw 

ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?
89

INID000405 ZI Coeliakie effectiviteit structuur behandeltraject
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?
85
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INID000407 ZI Coeliakie effectiviteit structuur behandeltraject

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die 

minstens een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben 

gekregen?

88

INID000408 ZI Coeliakie effectiviteit structuur behandeltraject

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

84

INID000414 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject
Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de 

patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde arts?
31

INID001163 ZI Coeliakie effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts
80

INID001164 ZI Coeliakie effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? MDL-arts
86

INID001165 ZI Coeliakie effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinderarts 
85

INID001166 ZI Coeliakie effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? (GE-)internist
85

INID001167 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? a. 1e maand 1. Frequentie bij 

volwassenen

88

INID001168 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? b. 1e half jaar 1. Frequentie bij 

volwassenen

88

INID001169 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? c. 1e jaar 1. Frequentie bij 

volwassenen

88

INID001170 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? a. 1e maand 2. Frequentie bij 

kinderen

87

INID001171 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? b. 1e half jaar 2. Frequentie bij 

kinderen

87

INID001172 ZI Coeliakie effectiviteit proces processen

Met welke minimale frequentie (in het eerste jaar) vinden er 

voor patiënten met nieuw gediagnosticeerde Coeliakie 

controleafspraken plaats? c. 1e jaar 2. Frequentie bij kinderen

87

INID001175 ZI Coeliakie effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

86
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INID001176 ZI Coeliakie effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

89

INID001177 ZI Coeliakie effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant 

of kantine

85

INID001179 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt 

dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij 

MDL-artsen

88

INID001180 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt 

dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij 

internisten

87

INID001181 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt 

dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij 

kinder-MDL-artsen

83

INID001182 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt 

dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij 

kinderartsen

87

INID001183 ZI Coeliakie dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt 

dan altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts? - Nee

87

INID000557 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege 

primair colorectaal carcinoom, bij wie de informatie in de 

registratie volledig is. 

86

INID000562 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een 

primair coloncarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken 

tussen PA en enige vorm van therapie.

86

INID000563 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat een resectie ondergaat i.v.m. een 

primair rectumcarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken 

tussen PA en enige vorm van therapie.

83

INID000567 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een 

primair rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij wie de 

CRM positief is.

83
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INID000568 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege 

primair stadium II coloncarcinoom (pT3‐4N0M0), bij wie 10 

of meer lymfeklieren uit het resectiepreparaat zijn onderzocht. 

86

INID000569 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

vanwege een primair coloncarcinoom, dat een gecompliceerd 

beloop heeft.

86

INID000570 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

vanwege een primair coloncarcinoom dat binnen 30 dagen of 

tijdens de opname overlijdt.

86

INID000571 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

vanwege een primair rectumcarcinoom dat een gecompliceerd 

beloop heeft

84

INID000572 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

vanwege een primair rectumcarcinoom dat binnen 30 dagen of 

tijdens de opname overlijdt.

86

INID000573 ZI Colorectaal Carcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Gecorrigeerd percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

vanwege een primair colorectaal carcinoom bij wie failure to 

rescue optreedt.

86

INID001753 ZI Colorectaal Carcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. 

Coloncarcinoom
85

INID001754 ZI Colorectaal Carcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. 

Rectumcarcinoom
85

INID001755 ZI Colorectaal Carcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Aantal patiënten met een colon of rectumresectie. 

Dubbeltumor
84

INID000363 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een 

verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van 

een patiënt met constitutioneel eczeem?

89

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan 

door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig 

specialist?

88

INID000367 ZI Constitutioneel Eczeem dienstverlening structuur behandeltraject
Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie 

(UVB-lichtbehandeling) te krijgen?
89

INID000368 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw 

ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair 

team?

89

INID000370 ZI Constitutioneel Eczeem dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel 

eczeem de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één 

dag te plannen?

89

INID001184 ZI Constitutioneel Eczeem dienstverlening structuur behandeltraject

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 

krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige 

(tenminste per telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?  - 

Dermatologie

89
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INID001185 ZI Constitutioneel Eczeem dienstverlening structuur behandeltraject

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 

krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige 

(tenminste per telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?  - 

Allergologie

75

INID001186 ZI Constitutioneel Eczeem veiligheid structuur protocollen

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 

die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 

verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 

toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of 

verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)? - 

Dermatologie

89

INID001187 ZI Constitutioneel Eczeem veiligheid structuur protocollen

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 

die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 

verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 

toegang krijgen tot de dermatoloog/allergoloog of 

verpleegkundige (tenminste per telefoon of per e-mail door de 

dermatoloog/allergoloog of een live-consult noodzakelijk is)?  - 

Allergologie

74

INID001188 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? a. Huidpriktesten

89

INID001189 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar

89

INID001190 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd?  c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

89

INID001191 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? d. Contactallergisch onderzoek

89

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. 

Wet-wrap bij kinderen

89

INID001193 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. 

Orale systemische immunosupressiva

89

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. 

PUVA

89
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INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. 

BadPUVA

89

INID001196 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. 

UVB breed spectrum

89

INID001197 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. 

UVB smal spectrum

89

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. 

UVA-1

89

INID001199 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. 

Dagbehandeling

89

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. 

Klinische opname

89

INID001201 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? a. Dermatoloog
75

INID001202 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? b. Kinderarts
75

INID001203 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? c. KNO-arts
75

INID001204 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? d. Longarts
75

INID001205 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige
74

INID001206 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist
74

INID001207 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? g. Physician Assistant
73

INID001208 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? h. Allergoloog
70

INID001209 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? i. Psycholoog
75

INID001210 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? j. Diëtist
75

INID001211 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker
75

INID001213 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? - E-consult

87
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INID001214 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Digitaal spreekuur

87

INID001215 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli

87

INID001216 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek

87

INID001217 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

87

INID001218 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Multidisciplinaire afspraak

87

INID001219 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt 

zelf

87

INID001220 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe 

patiënten (met verwijzing van de huisarts)

87

INID001221 ZI Constitutioneel Eczeem effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 

van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 

eczeem? Zelfmanagementtrainingen

87

INID000133 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg 

dementie?
88

INID000134 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 86

INID000136 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Hoeveel minuten worden er per patiënt met dementie 

ingepland voor een uitslaggesprek bij de geriater/neuroloog op 

uw ziekenhuislocatie?

88

INID000137 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject
Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling 

besproken?
86

INID001227 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuroloog
86

INID001228 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Klinisch geriater
85

INID001229 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Internist ouderengeneeskunde 
81

INID001230 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

(Ouderen) psychiater 
86

INID001231 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Revalidatiearts
86
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INID001232 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuropsycholoog
86

INID001233 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent
86

INID001235 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist
86

INID001236 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator
88

INID001237 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional  regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk 

werker

88

INID001238 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? c. 

Transferverpleegkundige

88

INID001240 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? e. 

Geriatrieverpleegkundige

88

INID001241 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige

88

INID001242 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige 

met aandachtsgebied dementie

88

INID001243 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist 

(geriater, neuroloog, etc.)

88

INID001246 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een 

telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg 

regelt/regelen

86

INID001247 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt krijgt een informatiegesprek over het 

ziektebeeld, hulp en zorg

86

INID001248 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over 

diagnose, adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio

86

INID001249 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een 

indicatie bij het CIZ aan

86
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INID001250 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie 

kunnen een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, 

zonder aanwezigheid van de patiënt

86

INID001253 ZI Dementie effectiviteit structuur faciliteiten

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - 

Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie

86

INID001254 ZI Dementie effectiviteit structuur faciliteiten
Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ
86

INID001265 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulpmiddelen
86

INID001266 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Autorijden
86

INID001267 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Uitslag van onderzoek
86

INID001268 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Psycho-educatie
86

INID001272 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met 

dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's 

en plaatjes

86

INID001273 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met 

dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes 

of videomateriaal

86

INID001274 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met 

dementie ondersteund door beeldmateriaal? - Nee
86

INID001275 ZI Dementie veiligheid structuur protocollen

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 

aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van 

een protocol 'omgang met dementerenden'

86

INID001276 ZI Dementie veiligheid structuur protocollen

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 

aanwezig zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor 

patiënten met dementie

86

INID001277 ZI Dementie veiligheid structuur protocollen

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 

aanwezig zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is 

vastgelegd dat patiënten met dementie standaard een 

éénpersoonskamer toegewezen krijgen

86

INID001278 ZI Dementie veiligheid structuur protocollen

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 

aanwezig zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de 

standaard 'kwetsbare ouderen VMS'

86
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INID001279 ZI Dementie veiligheid structuur protocollen

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 

aanwezig zijnde dementie? - Er zijn geen afspraken/ 

faciliteiten

86

INID001281 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te 

kunnen ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in

86

INID001282 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te 

kunnen ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te 

helpen in de persoonlijke zorg van de patiënt met dementie

86

INID001283 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te 

kunnen ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met 

dementie is mogelijk buiten de vaste bezoektijden

86

INID001284 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te 

kunnen ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / 

groepsgesprekken / familiegesprekken

86

INID003705 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Fysiotherapeut
86

INID003706 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Ergotherapeut
86

INID003707 ZI Dementie effectiviteit structuur multidisciplinair
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Logopedist
86

INID003708 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig 

specialist (geriatrie/neurologie)

88

INID003709 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/ 

trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het 

ziekenhuis

88

INID003710 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog 

(medisch/klinisch)

88

INID003711 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts
88

INID003712 ZI Dementie effectiviteit structuur behandeltraject
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen
79

INID003713 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Huisbezoek
86

INID003714 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven
86
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INID003715 ZI Dementie effectiviteit structuur faciliteiten

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? 

Dagopname/dagcentrum/huiskamer

86

INID003716 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke 

afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één 

dag plaats? 

87

INID003718 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Medicatie
86

INID003719 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, 

alzheimertelefoon, website, brochures, boeken, dvd 

86

INID003720 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Casemanager ketenzorg dementie
86

INID003722 ZI Dementie dienstverlening structuur behandeltraject

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te 

kunnen ondersteunen? Er zijn geen mogelijkheden voor 

mantelzorger(s) om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen

87

INID003723 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten 

onderzoek

86

INID003724 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Medicatie
86

INID003725 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen
86

INID003726 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Autorijden
86

INID003727 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek
86

INID003728 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie
86

INID003729 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning 

van Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, 

alzheimertelefoon

86

INID003730 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Informatie van 

Alzheimer Nederland: website, brochures, boeken, dvd

86

INID003731 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg 

dementie

86

INID003732 ZI Dementie dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 

digitaal aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de 

zorgstandaard Dementie

86
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INID000972 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist waarbij in 365 dagen voorafgaand aan het 

afsluiten van DOT minstens éénmaal de bloeddruk is gemeten

89

INID000973 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van een internist, waarbij 365 dagen voorafgaand aan het 

afsluiten van DOT gedetailleerd voetonderzoek heeft 

plaatsgevonden

89

INID000997 ZI Diabetes veiligheid structuur protocollen

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 

patiënten met DM actief gescreend worden op het hebben van 

depressieve stoornissen?

89

INID000998 ZI Diabetes veiligheid structuur protocollen

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen 

na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste 

depressie?

89

INID001287 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de 

volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 

dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: a. HbA1c

89

INID001288 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de 

volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 

dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: b. kreatinine

89

INID001289 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de 

volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 

dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: c. 

microalbumine

89

INID001290 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de 

volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 

dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: c. totaal 

cholesterol

89

INID001291 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met diabetes mellitus onder behandeling 

van de internist bij wie in betreffende registratieperiode de 

volgende laboratoriumparameters zijn gemeten in de 365 

dagen voorafgaand aan het sluiten van DOT: e. HDL-

cholesterol

89

INID003855 ZI Diabetes effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage kinderen met diabetes ≤18 jaar onder behandeling 

op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c <58 

mmol/mol

68

INID003856 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage adolescenten met diabetes > 18 jaar onder 

behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten 

HbA1c <58 mmol/mol

60
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INID003857 ZI Diabetes effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage kinderen met diabetes ≤18 jaar onder behandeling 

op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten HbA1c >86 

mmol/mol

68

INID003858 ZI Diabetes effectiviteit proces processen

Percentage adolescenten met diabetes  > 18 jaar onder 

behandeling op de ziekenhuislocatie met een laatst gemeten 

HbA1c >86 mmol/mol

60

INID003866 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose 

Monitoring?
88

INID003867 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling? 89

INID003868 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten
Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op 

uw ziekenhuislocatie?
89

INID003871 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? a. Diëtist

89

INID003872 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? b. Podotherapeut

89

INID003873 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? c. Psycholoog

89

INID003874 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? d. Maatschappelijk werker

89

INID003876 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam?  a. Diëtist
70

INID003877 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. 

Kinderpsycholoog / Orthopedagoog

71

INID003878 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk 

werker

71

INID003879 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch 

werker

70

INID003880 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. 

Kinderdiabetesverpleegkundige

70

INID003881 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-

)verpleegkundig specialist

69

INID003883 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? A. Vaatchirurg

89
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INID003884 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? B.Podotherapeut

89

INID003885 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker

89

INID003886 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet

89

INID003887 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? E. Psycholoog

89

INID003888 ZI Diabetes effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 

het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg

88

INID003890 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist?  E-consult  

86

INID003891 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? Digitaal spreekuur 

86

INID003892 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? Avondspreekuur op de polikliniek 

87

INID003893 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

86

INID003894 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? Multidisciplinaire afspraak

87

INID003895 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? Patiënten portaal 

86

INID003896 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling bij de 

internist? 24-uurs service

87

INID003897 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts?  E-consult  

72

INID003898 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Digitaal spreekuur 

74
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INID003899 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek 

74

INID003900 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

74

INID003901 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Multidisciplinaire afspraak

74

INID003902 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Patiënten portaal 

74

INID003903 ZI Diabetes effectiviteit structuur faciliteiten

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor patiënten met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? 24-uurs service

75

INID000128 ZI Galblaasverwijdering effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen na de 

galblaasverwijdering heropgenomen is geweest vanwege een 

complicatie, zoals bloeding, infectie en galwegletsel gerelateerd 

aan de galblaasverwijdering

89

INID000526 ZI Heupprothese veiligheid proces processen

Percentage primaire THP ingrepen waarbij de informatie in de 

LROI

volledig is?

87

INID000532 ZI Heupprothese dienstverlening structuur behandeltraject
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
87

INID000533 ZI Heupprothese veiligheid structuur protocollen

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande

aan het plaatsen van een THP?

87

INID000535 ZI Heupprothese effectiviteit proces processen Wat is het responspercentage van de PROMs? 86

INID001682 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg 

van een infectie ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een 

MDO besproken? [Ja/Nee/n.v.t.]

81

INID001683 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel 

aan het MDO? Orthopedisch chirurg [ja/nee]

80

INID001684 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel 

aan het MDO? Medisch microbioloog [ja/nee]

80

INID001685 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel 

aan het MDO? Ziekenhuis hygiënist [ja/nee]

79
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INID001686 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel 

aan het MDO? Infectioloog/internist [ja/nee]

80

INID001687 ZI Heupprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel 

aan het MDO? Anders [ja/nee]

71

INID003969 ZI Heupprothese effectiviteit uitkomst uitkomsten
Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 

dagen na primaire THP ingreep (volgens definitie PREZIES).
86

INID000147 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten met een prostaatcarcinoom bij wie 

binnen dertig dagen na radicale prostatectomie één of 

meerdere chirurgische complicaties (meer dan één dag IC 

verblijf, bloedtransfusie, opnameduur ≥ zeven postoperatieve 

dagen) zijn opgetreden.

40

INID000148 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur faciliteiten

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd 

centrum waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt 

geconcentreerd?

75

INID000150 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten met prostaatcarcinoom op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)?

77

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken?
77

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur behandeltraject

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een 

verpleegkundige m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

53

INID001761 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Uroloog
57

INID001762 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Internist
57

INID001763 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncoloog
57

INID001764 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut
57

INID001765 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radioloog
57
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INID001766 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Patholoog
57

INID001767 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist
56

INID001768 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Physician assistant
55

INID001769 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige
57

INID001770 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige
57

INID001771 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige
57

INID001772 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige
57

INID001773 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Psycholoog
57

INID001774 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Seksuoloog
57

INID001775 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker
57

INID001776 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Diëtist
57

INID001777 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut
57

INID001778 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur behandeltraject

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut
57

INID001780 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Uroloog
77

INID001781 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Internist
77
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INID001782 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncoloog

77

INID001783 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Radiotherapeut

77

INID001784 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Radioloog

77

INID001785 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Patholoog

77

INID001786 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Verpleegkundig specialist

77

INID001787 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Physician Assistant

76

INID001788 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige

77

INID001789 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncologieverpleegkundige

77

INID001790 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Continentieverpleegkundige

77

INID001791 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Stomaverpleegkundige

77

INID001792 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Psycholoog

77

INID001793 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Seksuoloog

77

INID001794 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Maatschappelijk werker

77

INID001795 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist
77

INID001796 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut

77
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INID001797 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
effectiviteit structuur multidisciplinair

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Bekkenfysiotherapeut

77

INID001799 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? Behandelopties die uw 

ziekenhuislocatie niet aanbiedt.

75

INID001800 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? Voor- en nadelen voor de 

patiënt van verschillende behandelingen bij prostaatcarcinoom.

75

INID001801 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? Het verband tussen 

lichamelijke conditie en het herstel van de behandeling.

75

INID001802 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge 

van de behandelingen.

75

INID001803 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? De behandelingen en de 

kwaliteit van leven.

75

INID001804 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op 

uw ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de 

patiënt met prostaatcarcinoom? Informatie over de 

prostaatpolikliniek op uw ziekenhuislocatie.

75

INID000422 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
dienstverlening structuur behandeltraject Is het mogelijk online een afspraak te maken? 89

INID001536 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / 

Kinderarts

79

INID001537 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist
87

INID001538 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-

arts

86

INID001539 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist
86

INID001541 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts
71
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INID001542 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist
72

INID001543 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-

MDL

72

INID001544 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts
72

INID001546 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist

76

INID001549 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken

86

INID001550 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist

30

INID001553 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande 

verpleegkundigen is standaard betrokken

75

INID001566 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw 

samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair 

teamoverleg (MDO)? - Volwassenen

88

INID001567 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

op uw ziekenhuislocatie (of binnen uw 

samenwerkingsverband) besproken in een multidisciplinair 

teamoverleg (MDO)? - Kinderen

53

INID001569 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? B. Internist

80

INID001572 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

80
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INID001573 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. 

Orthopedagoog

78

INID001574 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. 

Maatschappelijk werker

80

INID001575 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. 

Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn 

/Colitis ulcerosa

80

INID001576 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig 

specialist

79

INID001577 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

80

INID001578 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. 

Stomaverpleegkundige

80

INID001581 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts

53

INID001583 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

52

INID001584 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? G. 

Orthopedagoog

52

INID001585 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? H. 

Maatschappelijk werker

52

INID001586 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? I. 

Verpleegkundigen gespecialiseerd in de ziekte van Crohn 

/Colitis ulcerosa

51
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INID001587 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig 

specialist

52

INID001588 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

52

INID001589 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? L. 

Stomaverpleegkundige

52

INID004371 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 

(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?
89

INID004372 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige

76

INID004373 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur behandeltraject

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 

van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 

verzorging van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa standaard betrokken? B. MDL/IBDverpleegkundige

31

INID004374 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier 

of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

89

INID004375 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of 

digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen 

binnen 24 uur beantwoord worden? 

89

INID004376 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / 

kinderarts-MDL 

80

INID004377 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

80

INID004378 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

80

INID004379 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / 

kinderarts-MDL 

53

Pagina 164/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID Bron Indicatorset Domein Type Categorie Vraag Operationalisatie # zkh

INID004380 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

52

INID004381 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur multidisciplinair

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO 

IBD waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van 

Crohn/Colitis ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

52

INID004382 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
effectiviteit structuur faciliteiten Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? 70

INID004384 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
dienstverlening structuur behandeltraject

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD 

georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie 

poli met deskundigheid in IBD

86

INID004385 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
veiligheid structuur protocollen

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD 

georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit 

de vigerende richtlijn IBD worden gevolgd

87

INID004386 ZI
Inflammatory bowel disease 

(IBD)
dienstverlening structuur behandeltraject

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD 

georganiseerd op uw ziekenhuislocatie? Niet
86

INID000589 ZI Knieprothese veiligheid proces processen
Percentage primaire TKP ingrepen waarbij de informatie in de 

LROI volledig is.
87

INID000595 ZI Knieprothese dienstverlening structuur behandeltraject
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
87

INID000596 ZI Knieprothese veiligheid structuur protocollen
Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?
87

INID000599 ZI Knieprothese veiligheid structuur protocollen Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies? 87

INID001715 ZI Knieprothese effectiviteit structuur multidisciplinair
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het 

MDO? Orthopedisch chirurg
80

INID001716 ZI Knieprothese effectiviteit structuur multidisciplinair
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het 

MDO? Medisch microbioloog
80

INID001717 ZI Knieprothese effectiviteit structuur multidisciplinair
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het 

MDO? Ziekenhuis hygienist
79

INID001718 ZI Knieprothese effectiviteit structuur multidisciplinair
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het 

MDO? Infectioloog/internist
80

INID001720 ZI Knieprothese effectiviteit structuur behandeltraject
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? NSAID
87

INID001721 ZI Knieprothese effectiviteit structuur behandeltraject
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten
87

INID001722 ZI Knieprothese effectiviteit structuur behandeltraject
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Intraveneus pompsysteem
87

INID001723 ZI Knieprothese effectiviteit structuur behandeltraject
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Zenuwblokkade
87

INID001724 ZI Knieprothese effectiviteit structuur behandeltraject

Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie 

(LIA)

87
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INID004445 ZI Knieprothese effectiviteit uitkomst uitkomsten
Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 

dagen na primaire TKP ingreep (volgens definitie PREZIES)
86

INID004499 ZI Knieprothese effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een 

infectie ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) 

besproken? (ja, nee, nvt)

79

INID000694 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair 

rugteam? 
71

INID000697 ZI Lage Rug Hernia veiligheid structuur protocollen
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug 

hernia? 
72

INID000704 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit uitkomst uitkomsten Percentage re‐operaties binnen 30 dagen 70

INID001590 ZI Lage Rug Hernia veiligheid structuur registratie

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en 

orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? 

Geinstrumenteerde chirurgie

69

INID001591 ZI Lage Rug Hernia veiligheid structuur registratie

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en 

orthopedisch chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? 

Ongeinstrumenteerde chirurgie

71

INID001594 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Neurochirurg
66

INID001595 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg
66

INID001596 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Neuroloog
67

INID001597 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog
67

INID001598 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Reumatoloog
67

INID001599 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Traumachirurg
67

INID001600 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Radioloog
67

INID001601 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Revalidatie arts
67

INID001602 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog
64

INID001603 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut
67

INID001604 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut
65

INID001605 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Physician assistant
64

INID001606 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige
65

INID001607 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige
65
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INID001609 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

70

INID001610 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Microscopische

discectomie

70

INID001611 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

70

INID001612 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale 

endoscopische discectomie (PTED)

70

INID001613 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie

70

INID001614 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de 

wervelboog)

70

INID001616 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation

70

INID001617 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

70

INID001618 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Conservatieve behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire 

behandeling met opname 

70

INID001619 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire 

behandeling zonder opname

70

INID001620 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair 

Fysiotherapie

70
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INID001621 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

70

INID001622 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

hernia worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie

70

INID002258 ZI Lage Rug Hernia veiligheid structuur protocollen
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug 

stenose? 
70

INID002259 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

69

INID002260 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Microscopische

discectomie

69

INID002261 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

69

INID002262 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale 

endoscopische discectomie (PTED)

69

INID002263 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie

69

INID002264 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de 

wervelboog)

69

INID002266 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation

70

INID002267 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

70
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INID002268 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Conservatieve behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire 

behandeling met opname 

70

INID002269 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire 

behandeling zonder opname

70

INID002270 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair 

Fysiotherapie

70

INID002271 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

70

INID002272 ZI Lage Rug Hernia effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie

71

INID000439 ZI Liesbreukoperaties effectiviteit structuur behandeltraject Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? 89

INID000440 ZI Liesbreukoperaties effectiviteit structuur behandeltraject
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop 

liesbreuken?
89

INID000441 ZI Liesbreukoperaties effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) 

een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, 

standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

87

INID000442 ZI Liesbreukoperaties effectiviteit structuur behandeltraject Is het mogelijk online een afspraak te maken? 89

INID001315 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit 

ziet

87

INID001316 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, video's over de 

behandelingsvormen/operatie van liesbreuken

86

INID001317 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 

beeldmateriaal? Nee
86

INID001318 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja 87

INID001319 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit 

staat op de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt
87

INID001320 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee 86

INID001321 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? Telefonisch
87
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INID001322 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in 

het weekend

87

INID001323 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? Via een e-mail aan de arts 

(reactietermijn max. 48 uur)

87

INID001324 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? Via een e-consult
86

INID001325 ZI Liesbreukoperaties dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 

vragen na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 

dagen na de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat

87

INID000443 ZI Longcarcinoom veiligheid structuur registratie

Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van 

tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar?

60

INID000444 ZI Longcarcinoom veiligheid structuur registratie

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van 

tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

46

INID000445 ZI Longcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Hoeveel nieuw met longcarcinoom gediagnosticeerde 

patiënten worden er in 2015 in uw ziekenhuis behandeld?
78

INID000449 ZI Longcarcinoom effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij 

patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-

kleincellig longcarcinoom?

69

INID000450 ZI Longcarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan 

psychosociale zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is 

gediagnosticeerd?

79

INID000456 ZI Longcarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

78

INID000460 ZI Longcarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten dat een operatie ondergaat in verband 

met een niet-kleincellig longcarcinoom en geregistreerd is in de 

DLSA, waarbij de informatie in de registratie volledig is.

45

INID000463 ZI Longcarcinoom veiligheid proces processen

Percentage geopereerde patiënten met een niet-kleincellig 

longcarcinoom dat postoperatief in een multidisciplinair team 

(MDO) wordt besproken.

45

INID000465 ZI Longcarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege 

primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij ten einde van 

het pre-operatief MDO het klinisch TNM stadium bekend is.

45

INID000466 ZI Longcarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een resectie ondergaat vanwege 

primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij tijdens het 

postoperatief MDO het pathologisch TNM stadium bekend is.

45
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INID000467 ZI Longcarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten waarbij het klinisch TNM stadium 

overeenkomt met het pathologisch TNM stadium bij patiënten 

die een anatomische parenchymresectie ondergaan in verband 

met primair niet-kleincellig longcarcinoom.

45

INID000470 ZI Longcarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een electieve resectie onderging 

vanwege primair niet-kleincellig longcarcinoom, dat besproken 

is in het MDO, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen het 

laatste MDO en de chirurgische behandeling.

45

INID000472 ZI Longcarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten dat binnen 30 dagen of binnen de zelfde 

ziekenhuisopname na resectie vanwege een niet-kleincellig 

longcarcinoom is overleden

46

INID000474 ZI Longcarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten waarbij een gecompliceerd beloop na 

resectie vanwege een primair niet-kleincellig longcarcinoom is 

opgetreden.

46

INID000476 ZI Longcarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten dat een resectie ondergaat vanwege een 

primair niet-kleincellig longcarcinoom, waarbij er sprake is van 

een irradicale resectie t.a.v. de primaire tumor.

45

INID001326 ZI Longcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen

Volume longoperaties en mediastinoscopieën. Aantal patiënten 

dat een resectie ondergaat vanwege een primair 

longcarcinoom. 

47

INID000921 ZI Mammacarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker 

behandeld? 
89

INID000935 ZI Mammacarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw 

ziekenhuislocatie aanwezig?
88

INID000937 ZI Mammacarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met 

borstkanker de behoefte aan psychosociale zorg standaard en 

bij herhaling in kaart gebracht met een gevalideerd 

signaleringsinstrument? (bijvoorbeeld met behulp van de 

LAST-meter)

88

INID000938 ZI Mammacarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog 

onderdeel uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of 

op afroep)?

89

INID000939 ZI Mammacarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten met een primair mammacarcinoom 

en/of DCIS dat is opgenomen en geaccordeerd door de 

behandelaars in de NABON mammaregistratie, waarbij de 

informatie in de registratie volledig is

86

INID000940 ZI Mammacarcinoom veiligheid proces processen
Percentage patiënten bij wie er volledige pathologie 

verslaglegging zoals gedefinieerd is vastgelegd
86

INID000944 ZI Mammacarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten dat pre-behandeling is besproken in een 

multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag 

beschikbaar is

86

Pagina 171/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix C - Geselecteerde Indicatoren

IndicatorID Bron Indicatorset Domein Type Categorie Vraag Operationalisatie # zkh

INID000945 ZI Mammacarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten dat postoperatief is besproken in een 

multidisciplinair team en bij wie een digitaal verslag 

beschikbaar is

86

INID000946 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een BI-RADS eindcategorie in de 

verslaglegging
86

INID000947 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een MRI-mamma bij neo-adjuvante 

chemotherapie
86

INID000948 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een MRI-mamma bij primaire 

operatie
86

INID000949 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met neo-adjuvante systemische therapie 

dat pre-behandeling gezien wordt door de radiotherapeut
84

INID000959 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij lokaal 

uitgebreid mammacarcinoom (exclusief T3N0) waarvoor 

ablatio mamma

86

INID000960 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij DCIS na 

borstsparende behandeling
84

INID000962 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

diagnose en aanvang neo-adjuvante chemotherapie
86

INID000963 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

diagnose en eerste operatie (exclusief directe reconstructie)
86

INID000964 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

diagnose en eerste operatie met directe reconstructie
82

INID000965 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

laatste chirurgische ingreep en start radiotherapie
86

INID000966 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

eerste dag laatste chemotherapiekuur en start radiotherapie
80

INID000967 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

operatie en aanvang adjuvante chemotherapie
86

INID000968 ZI Mammacarcinoom effectiviteit proces processen
Percentage patiënten met een wachttijd van ≤ 5 weken tussen 

radiotherapie en aanvang adjuvante chemotherapie
84

INID005458 ZI Mammacarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten waarbij tumorweefsel (DCIS of invasieve 

component) meer dan focaal aanwezig is in het resectievlak na 

een eerste borstsparende operatie (zonder neo-adjuvante 

therapie) voor een invasief M0 mammacarcinoom (met of 

zonder DCIS) zonder metastasen op afstand

85

INID005459 ZI Mammacarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten waarbij niet bekend is of tumorweefsel 

aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende 

operatie (zonder neo-adjuvante therapie) voor een invasief M0 

mammacarcinoom (met of zonder DCIS) zonder metastasen 

op afstand

85
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INID005460 ZI Mammacarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten waarbij tumorweefsel focaal of meer dan 

focaal aanwezig is in het resectievlak na een eerste 

borstsparende operatie voor DCIS

85

INID005461 ZI Mammacarcinoom effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten waarbij niet bekend is of tumorweefsel 

aanwezig is in het resectievlak na een eerste borstsparende 

operatie voor DCIS

85

INID000635 ZI Melanoom veiligheid structuur protocollen

Patienten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom 

worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor 

geregistreerd ziekenhuis in uw regio 

71

INID000639 ZI Melanoom dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie 

over Stichting melanoom? 
72

INID000640 ZI Melanoom effectiviteit structuur faciliteiten
Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? 

(gebaseerd op de IKNL standaard)
72

INID000641 ZI Melanoom dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd 

op de website van het ziekenhuis? 
71

INID000642 ZI Melanoom dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad 

melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt 

gepubliceerd? 

72

INID002049 ZI Melanoom veiligheid proces aantal behandelingen

Percentage patiënten met een irresectabel stadium IIIc en/of 

IV melanoom waarbij lokale behandeling, behandeling heeft 

plaatsgevonden

12

INID000627 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
effectiviteit uitkomst uitkomsten

Percentage patiënten dat binnen 1 jaar na artroscopie een 

heroperatie aan dezelfde knie heeft ondergaan
86

INID001624 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij 

operatie meniscuslaesie?

86

INID001625 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? A. Algehele verdoving - Aangeboden bij 

operatie voorste kruisbandlaesie?

85

INID001626 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - 

Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?

86

INID001627 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie  - 

Aangeboden bij operatie voorste kruisbandlaesie?

85
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INID003790 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij 

operatie meniscuslaesie?

86

INID003791 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 

aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 

kruisbandlaesie? c. Lokale verdoving - Aangeboden bij 

operatie voorste kruisbandlaesie?

85

INID003792 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
effectiviteit structuur behandeltraject

Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt 

met voorstie kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie 

standaard door naar een fysiotherapeut?

85

INID003793 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor dringende vragen een 

zorgverlener kan bereiken?

86

INID003794 ZI
Meniscus en voorste 

kruisband
dienstverlening structuur

informatievoorzieni

ng

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe 

kan mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord 

worden?

86

INID001426 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? E-consult met 

neuroloog/psycholoog

84

INID001427 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal
84

INID001428 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? Online 

zelfmanagementtraining

84

INID001431 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur
84

INID004751 ZI Migraine dienstverlening structuur communicatie

Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, 

structureel uitleg over medicijngebruik aan patiënten met 

chronische hoofdpijn?

88

INID004752 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad 

gericht op hoofdpijn?
88

INID004756 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge 

ziektelast, indien mogelijk, doorverwezen naar een 

revalidatiecentrum?

88

INID004757 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair

Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of 

binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 

multidisciplinair teamoverleg (MDO)?          

88
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INID004758 ZI Migraine dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier 

waar hij/zij vragen aan kan stellen?

88

INID004760 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend 

naar website van een patiëntenvereniging

84

INID004761 ZI Migraine dienstverlening structuur behandeltraject

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden 

op de website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie 

over hoofdpijn of een link naar een andere website met 

betrouwbare informatie over hoofdpijn

84

INID004762 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Neuroloog
51

INID004763 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist
51

INID004764 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Psychiater
50

INID004765 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog
51

INID004766 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? KNO-arts
51

INID004767 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Psycholoog
51

INID004768 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker
51

INID004769 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Diëtist
51

INID004770 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut
51

INID004771 ZI Migraine effectiviteit structuur multidisciplinair

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

zorgpad gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige 

gespecialiseerd in hoofdpijn

51

INID004773 ZI Migraine effectiviteit structuur faciliteiten

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van 

hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende 

medicatie (inclusief sumatriptan spuit)

86

INID004774 ZI Migraine effectiviteit structuur faciliteiten

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van 

hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve 

medicatie

86

INID004775 ZI Migraine effectiviteit structuur faciliteiten

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van 

hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische 

diagnostische begeleiding

86

INID004776 ZI Migraine effectiviteit structuur faciliteiten
Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van 

hoofdpijn beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie
86
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INID004778 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog

85

INID004779 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Kinderarts

85

INID004780 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Revalidatiearts

84

INID004781 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Psychiater

83

INID004782 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Gynaecoloog

84

INID004783 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? KNO-arts

85

INID004784 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Psycholoog

85

INID004785 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Maatschappelijk werker

84

INID004786 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Diëtist

84

INID004787 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Fysiotherapeut

85

INID004788 ZI Migraine effectiviteit structuur behandeltraject

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van 

hoofdpijn, op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de 

onderstaande zorgprofessionals? Verpleegkundige, 

gespecialiseerd in hoofdpijn

82

INID004790 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Uitleg over de diagnose

85

INID004791 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Aanvalscouperende medicatie

85

INID004792 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Preventieve medicatie

85
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INID004793 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie

85

INID004794 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Uitlokkende factoren

85

INID004795 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie

85

INID004796 ZI Migraine dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 

aan de patiënt? Comorbiditeit

85

INID000479 ZI Nierstenen dienstverlening structuur behandeltraject

Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de 

uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd 

aan de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een 

bepaalde arts?

87

INID000480 ZI Nierstenen dienstverlening structuur behandeltraject
Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de 

patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?
30

INID000482 ZI Nierstenen veiligheid structuur protocollen
Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de 

urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis? 
83

INID000483 ZI Nierstenen veiligheid structuur protocollen
Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van 

verwijderde nierstenen standaard onderzocht?
86

INID001432 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 1. 

Orale/ intraveneuze pijnstilling

56

INID001433 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop 

(waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden)- 

1. Orale/ intraveneuze pijnstilling

45

INID001434 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound én röntgen - 1. 

Orale/ intraveneuze pijnstilling

67

INID001435 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met röntgen - 1. Orale/ 

intraveneuze pijnstilling

64

INID001436 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound - 1. Orale/ 

intraveneuze pijnstilling

62
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INID002187 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 4. 

Behandeling wordt niet aangeboden

31

INID002190 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop 

(waarbij alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden) - 

4. Behandeling wordt niet aangeboden

40

INID002200 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS semirigide - 2. Spinale anesthesie

63

INID002201 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS semirigide - 3. Algehele anesthesie

84

INID002203 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS flexibel - 2. Spinale anesthesie

54

INID002204 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS flexibel - 3. Algehele anesthesie

76

INID002206 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS semirigide én flexibel - 2. Spinale anesthesie

53

INID002207 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS semirigide én flexibel - 3. Algehele anesthesie

75

INID002209 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS met laser - 2. Spinale anesthesie

52

INID002210 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

URS met laser - 3. Algehele anesthesie

72

INID002214 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Gecombineerde URS-ESWL ingreep - 4. Behandeling wordt 

niet aangeboden

65

INID002216 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Percutane niersteenverwijdering (PNL) - 3. Algehele anesthesie

71

INID002219 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Gecombineerde PNL en URS ingreep - 3. Algehele anesthesie

64
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INID002222 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Open chirurgische operatie - 3. Algehele anesthesie

64

INID002225 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Laparoscopische operatie: pyelolithotomie - 3. Algehele 

anesthesie

58

INID002228 ZI Nierstenen effectiviteit structuur faciliteiten

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor 

nierstenen worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Laparoscopische operatie: ureterolithotomie - 3. Algehele 

anesthesie

60

INID000335 ZI Osteoporose effectiviteit proces processen

Percentage patiënten tussen de 50 en 80 jaar met een recente 

fractuur waarbij een BMD meting van de lumbale 

wervelkolom en de heup is uitgevoerd tenminste eenmaal in de 

periode één jaar voorafgaand aan de fractuur tot drie maanden 

na de fractuur

87

INID000336 ZI Osteoporose effectiviteit structuur faciliteiten

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd 

centrum waarin de zorg rondom osteoporose wordt 

geconcentreerd?

87

INID000353 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd 

voor de familie, over het onderwerp osteoporose en 

erfelijkheid?

88

INID000354 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het 

“Zorgboek Osteoporose” van de Stichting September?
88

INID000355 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

87

INID000356 ZI Osteoporose dienstverlening structuur communicatie

Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee 

op papier dat hij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan 

bellen voor dringende vragen?

88

INID000357 ZI Osteoporose dienstverlening structuur communicatie

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

51

INID000358 ZI Osteoporose dienstverlening structuur communicatie
Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op 

papier waar hij vragen naartoe kan mailen?
88

INID000359 ZI Osteoporose dienstverlening structuur behandeltraject

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-

mails van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij 

antwoord op zijn vraag krijgt?

46

INID001805 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist 
81

INID001806 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde
78

INID001807 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Reumatoloog
81
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INID001808 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater
81

INID001809 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg
81

INID001810 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Orthopeed
81

INID001811 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Psycholoog
81

INID001812 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut
81

INID001813 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige
80

INID001814 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige
81

INID001815 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist
81

INID001816 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Physician Assistant
80

INID001817 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Diëtist
81

INID001818 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog
81

INID001819 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Radioloog
81

INID001821 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 
84

INID001822 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 

ouderengeneeskunde

78

INID001823 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog
84

INID001824 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater
83

INID001825 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg
85

INID001826 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthopeed
85

INID001827 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt 

met osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog
83
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INID001829 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij 

de verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist
80

INID001831 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij 

de verschillende specialismen vaste behandelaren? 

Reumatoloog

41

INID001832 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij 

de verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische 

geriater

36

INID001833 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij 

de verschillende specialismen vaste behandelaren? 

(trauma)chirurg

37

INID001834 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij 

de verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed
35

INID001836 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

83

INID001837 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

82

INID001838 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

82

INID001839 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

83

INID001840 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

83

INID001841 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? 

Jaar 1

58

INID001842 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? 

Jaar 2

60

INID001843 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? 

Jaar 3

61
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INID001844 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? 

Jaar 4

61

INID001845 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? 

Jaar 5

60

INID001846 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de reumatoloog? Jaar 1

74

INID001847 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de reumatoloog? Jaar 2

74

INID001848 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de reumatoloog? Jaar 3

74

INID001849 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de reumatoloog? Jaar 4

73

INID001850 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de reumatoloog? Jaar 5

74

INID001851 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 1

69

INID001852 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 2

70

INID001853 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 3

70

INID001854 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 4

70

INID001855 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de klinisch geriater? Jaar 5

70

INID001856 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?    Jaar 1

67

INID001857 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?   Jaar 2

69
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INID001858 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?   Jaar 3

69

INID001859 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?   Jaar 4

70

INID001860 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de (trauma)chirurg?   Jaar 5

70

INID001861 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de orthopeed?  Jaar 1

68

INID001862 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de orthopeed?   Jaar 2

69

INID001863 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de orthopeed?   Jaar 3

69

INID001864 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de orthopeed?   Jaar 4

69

INID001865 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de orthopeed?   Jaar 5

68

INID001866 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de gynaecoloog?  Jaar 1

62

INID001867 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de gynaecoloog?  Jaar 2

62

INID001868 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de gynaecoloog?  Jaar 3

63

INID001869 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de gynaecoloog?  Jaar 4

63

INID001870 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft 

bij de gynaecoloog?  Jaar 5

63

INID001871 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Osteoporose en angst en risico’s bij lichamelijke contacten en 

seksualiteit 

85
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INID001872 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Voeding en supplementen bij osteoporose 

86

INID001873 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport 

en bewegen met osteoporose

86

INID001874 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Overige (leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden

86

INID001875 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het 

belang van medicatietrouw bij osteoporose

86

INID001876 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Slokdarm en Maagdarm klachten bij bisfosfonaten

86

INID001877 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

SERM’s en warmtestuwingen of zweetaanvallen

85

INID001878 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Teriparatide en pijn als bijwerking

85

INID001879 ZI Osteoporose dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier 

standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? 

Parathyroïd hormoon en controle op hipercalciëmie

85

INID002075 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? 

Jaar 1

75

INID002076 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? 

Jaar 2

78

INID002077 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? 

Jaar 3

77

INID002078 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? 

Jaar 4

77

INID002079 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? 

Jaar 5

78
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INID002080 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

61

INID002081 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

64

INID002082 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

63

INID002083 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

64

INID002084 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

64

INID002085 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

58

INID002086 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

61

INID002087 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

61

INID002088 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

61

INID002089 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

61

INID002090 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?   Jaar 1

57
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INID002091 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?   Jaar 2

61

INID002092 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?   Jaar 3

60

INID002093 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?   Jaar 4

60

INID002094 ZI Osteoporose effectiviteit structuur behandeltraject

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de Physician Assistant?   Jaar 5

60

INID000316 ZI Ovariumcarcinoom veiligheid structuur administratie
Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de 

inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?
54

INID000317 ZI Ovariumcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen
Hoeveel debulkingoperaties voor ovariumcarcinoom werden 

er in 2015 in uw ziekenhuis uitgevoerd? 
50

INID000320 ZI Ovariumcarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject
Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?
60

INID000321 ZI Ovariumcarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten, dat een behandeling ondergaat vanwege 

ovariumcarcinoom, bij wie de informatie in de DGOA 

registratie volledig is.

44

INID000322 ZI Ovariumcarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten, dat een stadiëringsoperatie of een 

debulking ondergaat voor primair ovariumcarcinoom, bij wie 

een gynaecologisch oncoloog deelneemt aan de operatie.

38

INID000323 ZI Ovariumcarcinoom veiligheid proces processen
Percentage patiënten, met een primair ovariumcarcinoom, dat 

in een volledig multidisciplinair team wordt besproken.
45

INID000325 ZI Ovariumcarcinoom effectiviteit proces processen

Percentage patiënten dat een behandeling ondergaat i.v.m. een 

ovariumcarcinoom, met een wachttijd van ≤ 21 dagen tussen 

PA en enige vorm van behandeling.

42

INID000326 ZI Ovariumcarcinoom veiligheid proces processen

Percentage patiënten, met een chirurgische behandeling voor 

primair ovariumcarcinoom, bij wie de pathologieverslaglegging 

compleet is.

36

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 

multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten 

worden besproken en waarvan de uitkomsten worden 

vastgelegd in het patiëntendossier? 

85

INID003173 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een 

NVvV gecertificeerd vaatchirurg
84

INID003174 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: 

naast een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair 

specialist

84
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INID003175 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement

84

INID003176 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een cardioloog
83

INID003177 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een anesthesist
83

INID003178 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)
82

INID003179 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of 

toegangsweg betreft)

83

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 

behandeling adequate schriftelijjke informatie verstrekt? 
84

INID003182 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 

behandeling adequate digitale informatie verstrekt? 
84

INID003183 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden dienstverlening structuur communicatie

Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair 

specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren 

telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag 

antwoord krijgt? 

85

INID003184 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur behandeltraject

Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire 

interventies worden door of onder supervisie van een 

gecertificeerd vasculair specialist uitgevoerd 

84

INID003185 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur behandeltraject

Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd 

endovasculair specialist uitgevoerd 

84

INID003187 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden veiligheid structuur protocollen

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair 

risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende 

richtlijnen?

85

INID003188 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden veiligheid structuur protocollen Is dit CVRM protocollair vastgelegd? 83

INID003199 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden veiligheid structuur registratie

Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de 

kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? 

NVvH - NVvV

85

INID003200 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden veiligheid structuur registratie

Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de 

kwaliteitsvisitatiecycli van de wetenschappelijke verenigingen? 

NVvR

81

INID003201 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden dienstverlening structuur behandeltraject

Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel 

zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak 

van de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?

85

INID003202 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde 

looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met 

Claudicatio Intermittens?

85
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INID000748 ZI Psoriasis dienstverlening structuur behandeltraject

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de 

mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op 

één dag te ondergaan?

89

INID000749 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject
Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult 

ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie?
88

INID000750 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 

ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 

ziekenhuislocatie?

88

INID000756 ZI Psoriasis dienstverlening structuur behandeltraject

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 

standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een 

bepaalde dermatoloog?

89

INID000757 ZI Psoriasis dienstverlening structuur behandeltraject Is het mogelijk om online een afspraak te maken? 89

INID000760 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 

psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het 

ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt?

89

INID001458 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Methotrexaat
87

INID001459 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Ciclosporine
87

INID001460 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Acitretine
87

INID001461 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Fumaraten
87

INID001462 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Biologicals
87

INID001463 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? PUVA
87

INID001464 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? UVB
87

INID001465 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling
87

INID001466 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Teertherapie
87

INID001467 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling
87

INID001468 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten
87

INID001469 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Occlusie
87

INID001470 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden
87

INID001471 ZI Psoriasis effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 

voor psoriasispatiënten? Combinatietherapieën
87
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INID001473 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB 

Overdag

87

INID001474 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      's 

Avonds

87

INID001475 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      In 

het weekend

87

INID001476 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB     Bij 

de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend 

worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

87

INID001477 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA 

Overdag

73

INID001478 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA     's 

Avonds

73

INID001479 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   In 

het weekend

73

INID001480 ZI Psoriasis effectiviteit structuur behandeltraject

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   Bij 

de patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend 

worden door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

73

INID001481 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering 

psoriasis te voorkomen

87

INID001482 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën
87

INID001483 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Contra-indicaties medicatie
87

INID001484 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis
87

INID001486 ZI Psoriasis dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes
72

INID000711 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten 

met slokdarm‐ of maagcarcinoom voorafgaand aan de 

behandeling besproken worden?

61

INID000713 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur behandeltraject

Is er en samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere 

referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken 

zijn vastgelegd?

58
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INID000714 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een 

vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

58

INID000720 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom dienstverlening structuur behandeltraject
Krijgen alle patienten met een oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?  
61

INID000722 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid structuur protocollen

Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patienten met een 

maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is 

voor onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan 

veroorzaken? 

60

INID000723 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid structuur protocollen

Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom 

waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw 

ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de 

aanwezigheid van maagcarcinoom?

60

INID001882 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een 

slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal

curatieve resecties, zoals bepaald aan het einde van de operatie.

27

INID001883 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een 

slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal

palliatieve

resecties, zoals bepaald

aan het einde van de

operatie.

27

INID001884 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een 

slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal

open-dicht operaties

(eventueel bypass),

zoals bepaald aan het

einde van de operatie. 

27

INID001885 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom veiligheid proces aantal behandelingen

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een 

slokdarm of maagcarcinoom. Slokdarm: Aantal

profylactische

slokdarmresecties.

27

INID001890 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemotherapie
61

INID001891 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie
58

INID001892 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie
59
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INID001893 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten

Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een 

stent

59

INID001894 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur faciliteiten
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie
60

INID002233 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Slokdarm‐ maag chirurg

60

INID002234 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Maag‐darm‐lever arts 

61

INID002235 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Internist oncoloog

61

INID002236 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐  

Radiotherapeut

61

INID002237 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Radioloog

61

INID002238 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐  

Patholoog

61

INID002239 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom effectiviteit structuur multidisciplinair

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij 

dit wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager

61

INID002511 ZI spoedeisende hulp effectiviteit structuur faciliteiten

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA 

inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor 

bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het 

medisch dossier?

87

INID004626 ZI Varices effectiviteit proces processen

Percentage patiënten met varices, waarbij invasieve therapieën 

zijn gedaan en waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige 

en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal een jaar 

voorafgaand aan de invasieve therapie en waarvan de uitslag 

reproduceerbaar is vastgelegd.

87

INID004638 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

endovasculaire behandeltechnieken toegepast? 
87

INID004642 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

patiënt de mogelijkheid om de benodigde diagnostische 

onderzoeken en bespreking van het behandelvoorstel 

aaneensluitend op één dag te plannen

87
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INID004643 ZI Varices dienstverlening structuur
informatievoorzieni

ng

Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen 

informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of 

digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte 

resultaat (kans van slagen), kans op complicaties en type 

complicatie, nazorg (controles, eventuele thuiszorg of 

fysiotherapie), preventie en therapietrouw (dragen elastische 

kousen, bewegen, bestrijden overgewicht), contactgegevens 

voor vragen tijdens en buiten kantooruren?

87

INID004644 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een 

deskundige op het gebied van veneuze problematiek?

87

INID004645 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week 

bereikbaar voor spoedeisende vragen voor patiënten?
87

INID004646 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig 

chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals 

voorheen omschreven als >C4) een dermatoloog en/of 

vaatchirurg en/of gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

87

INID004647 ZI Varices dienstverlening structuur communicatie

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

wordt een bericht aan de huisarts verzonden met daarin 

diagnose, uitslag duplexonderzoek en behandelplan?

87

INID004650 ZI Varices veiligheid structuur administratie

Wordt er op uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

aantoonbaar gebruik gemaakt van een 

complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen 

die uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert 

(benoemd onder vraag 2C)?

87

INID004651 ZI Varices effectiviteit structuur multidisciplinair
Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een 

multidisciplinaire vaatbespreking besproken?
87

INID004653 ZI Varices veiligheid structuur administratie

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal 

reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te 

voorkómen (of de argumentatie om geen maatregelen te 

nemen)? 

85

INID004654 ZI Varices effectiviteit structuur behandeltraject

Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd 

door, of onder supervisie van een interventieradioloog en/of 

een vaatchirurg?

66

INID004657 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: echosclerocompressietherapie
87

INID004658 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie
87
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INID004659 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: ambulante flebectomie 

(Mullertechniek)

87

INID004660 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: open behandeling (chirurgische 

strip)

87

INID004661 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: endoveneuze behandeling
87

INID004662 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: zwachtelen
87

INID004663 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 

volgende behandelingen aan: therapeutische elastische kous
87

INID004664 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie?  A. Zwachtelen

87

INID004666 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie?  B. Endoveneuze 

behandeling

85

INID004668 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie? C. Compressietherapie

84

INID004670 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie? D. 

Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)

81

INID004672 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie? E. Crossectomie (met en 

zonder strippen)

78

INID004674 ZI Varices veiligheid structuur protocollen

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum geïmplementeerd voor de 

behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 

chronische veneuze insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie 

(Mullertechniek)

85

INID004676 ZI Varices effectiviteit structuur behandeltraject

Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard 

onderdeel uit van de volgende behandelingen? A. 

Endoveneuze behandeling

85
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INID004677 ZI Varices effectiviteit structuur behandeltraject

Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard 

onderdeel uit van de volgende behandelingen? B. 

Crossectomie (met of zonder strippen)

83

INID004678 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. 

PCS

82

INID004679 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? B. Stenten MTS

82

INID004680 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. 

PTS

82

INID004681 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS

82

INID004682 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? E. Endophlebectomie van de vena femoralis 

communis

82

INID004683 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? F. Aanleggen AV fistel in de lies

82

INID004684 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? G. Klep reconstructies i.v.m. DVI

82

INID004685 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? H. Stenting obstructies vena subclavia

81

INID004686 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief 

behandeld? I. Stenting cerebropetale venen in het kader van 

MS

82

INID004688 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. 

Thrombolyse met of zonder stenting voor DVT

84

INID004689 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. 

Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT

84
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INID004690 ZI Varices effectiviteit structuur faciliteiten

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. 

Aanleggen AV fistel in de lies

84

INID000208 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen

Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) 

bindende afspraken gemaakt over het direct na een 

spoedmelding van de eerste lijn opstarten van de 

noodzakelijke voorbereidingen in het ziekenhuis?

86

INID000209 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen
Indien ja bij 1a,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? 
84

INID000210 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen

Indien ja bij 1b,

Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder 

en kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste 

lijn, de noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart? 

85

INID000211 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen

Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor 

gynaecologen, eerste en tweedelijn verloskundigen en/of 

verloskundig actieve huisartsen?

86

INID000212 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen
Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over 

pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?
86

INID000213 ZI Zwangerschap en bevalling veiligheid structuur protocollen
Indien ja bij 1e,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?
82
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60006 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten op de verpleegafdeling?
Ja 1 8

60008 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten

Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60008 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten

Is het percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve 

patiënten op de verpleegafdeling in het verslagjaar bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60026 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 

7 in de eerste 72 uur na een operatie

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten?
Ja 1 8

60026 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 

7 in de eerste 72 uur na een operatie

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten?

ja, er bestaat en we hebben de 

beschikking over een pijnscore
1 8

60026 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 

7 in de eerste 72 uur na een operatie

Beschikt u over een registratiesysteem voor pijnmeting bij 

postoperatieve patiënten?
N.v.t.* missing 8

60027 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 

7 in de eerste 72 uur na een operatie

Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 

in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60027 IGZ Operatief proces - Pijn na een operatie
Percentage patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 

7 in de eerste 72 uur na een operatie

Is het aantal patiënten met op enig moment een pijnscore boven de 7 

in de eerste 72 uur na een operatie in het verslagjaar bekend? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60062 IGZ Operatief proces - Heupfractuur Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Nee* 0 8

60062 IGZ Operatief proces - Heupfractuur Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Behandelt u patiënten met een heupfractuur? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Ja 1 8

60065 IGZ Operatief proces - Heupfractuur Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur 

waarbij het geriatrieteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd 

bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60065 IGZ Operatief proces - Heupfractuur Medebehandeling geratrieteam bij heupfractuur

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder met een heupfractuur 

waarbij het geriatrieteam preoperatief in medebehandeling is gevraagd 

bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60092 IGZ
Operatief proces - Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe
Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe

Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe 

in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60092 IGZ
Operatief proces - Tijdige peroperatieve 

antibioticaprofylaxe
Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe

Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe 

in het verslagjaar bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t.* missing 8
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60146 IGZ Operatief proces - Cataractregistratie Cataractregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke NOG 

registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60146 IGZ Operatief proces - Cataractregistratie Cataractregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in het landelijke NOG 

registratiesysteem? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60181 IGZ
Operatief proces - Gebruikersoverleg 

Minimaal Invasieve Chirurgie
Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd? Nee 0 8

60181 IGZ
Operatief proces - Gebruikersoverleg 

Minimaal Invasieve Chirurgie
Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg Wordt er in uw ziekenhuis minimaal invasieve chirurgie uitgevoerd? Ja 1 8

60183 IGZ
Operatief proces - Gebruikersoverleg 

Minimaal Invasieve Chirurgie
Multidisciplinair MIC-gebruikersoverleg

Functioneert binnen uw ziekenhuis een multidisciplinair MIC-

gebruikersoverleg volgens de genoemde kenmerken? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60191 IGZ

Operatief proces - Deelname aan 

registratie DLSA (Dutch Lung Surgical 

Audit)

Deelname aan registratie DLSA

Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen van 

longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical Audit 

geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60191 IGZ

Operatief proces - Deelname aan 

registratie DLSA (Dutch Lung Surgical 

Audit)

Deelname aan registratie DLSA

Heeft u in het verslagjaar informatie over chirurgische ingrepen van 

longchirurgische pathologie aan de Dutch Lung Surgical Audit 

geleverd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60202 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie infecties voor indicatiestelling

Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt 

voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60202 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie infecties voor indicatiestelling

Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt 

voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60202 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie infecties voor indicatiestelling

Registreert u het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt 

voorafgaande aan de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t.* missing 8

60206 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie apneu's voor indicatiestelling

Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan 

de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60206 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie apneu's voor indicatiestelling

Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan 

de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60206 IGZ
Operatief proces - Implementatie ZATT 

richtlijn
Registratie apneu's voor indicatiestelling

Registreert u of het kind wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan 

de indicatiestelling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8
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60211 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
Explantatie borstimplantaten Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd? Nee 0 8

60211 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
Explantatie borstimplantaten Worden er in uw ziekenhuizen borstimplantaten geïmplanteerd? Ja 1 8

60213 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
Explantatie borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen 

postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor 

cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60213 IGZ
Operatief proces - Explantatie 

borstimplantaten
Explantatie borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen 

postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor 

cosmetische doeleinden bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60226 IGZ Intensive care - Beademingsuren Beademingsuren kinderen op een IC-afdeling

Beschikt uw ziekenhuis over een registratiesysteem voor 

beademingsuren op de IC? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60238 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting 

NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60238 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting 

NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60238 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de database die door de stichting 

NICE wordt beheerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60240 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE Betreft dit data voor de MDS? Ja 1 8

60241 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren? Nee 0 8

60241 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE Betreft dit data voor de NVIC-kwaliteitsindicatoren? Ja 1 8

60242 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE? Nee 0 8

60242 IGZ
Intensive care - Deelname en aanlevering 

van de kwaliteitsregistratie van de NICE
Deelname en aanlevering van de kwaliteitsregistratie van de NICE Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE? Ja 1 8

60250 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Gedeeltelijk* 0 8

60250 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8
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60250 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Cardiologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t., geen afd. Cardiologie missing 8

60251 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Gedeeltelijk* 0 8

60251 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

cytostatica werd in 2015 nog niet 

electronisch voorgeschreven. dit is in 

2016 geimplementeerd

0 8

60251 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60251 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Interne geneeskunde? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t., geen afd. Interne geneeskunde missing 8

60252 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0 8

60252 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60252 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de Kinderafdeling? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

N.v.t., geen Kinderafdeling missing 8

60253 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Gedeeltelijk* 0 8

60253 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60253 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Orthopedie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t., geen afd. Orthopedie missing 8

60254 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Gedeeltelijk* 0 8
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60254 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60254 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de afdeling Urologie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t., geen afd. Urologie missing 8

60257 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60257 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0,5 8

60257 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60257 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Cardiologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t., geen afd. Cardiologie missing 8

60258 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60258 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0,5 8

60258 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60258 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Interne geneeskunde? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

N.v.t., geen afd. Interne geneeskunde missing 8

60259 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Nee* 0 8

60259 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0,5 8
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60259 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Ja 1 8

60259 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door de Kinderafdeling? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

N.v.t., geen Kinderafdeling missing 8

60260 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60260 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0,5 8

60260 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60260 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Orthopedie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t., geen afd. Orthopedie missing 8

60261 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60261 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Gedeeltelijk* 0,5 8

60261 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60261 IGZ
Medicatieproces - Elektronisch 

voorschrijven
Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in het ziekenhuis elektronisch voorgeschreven 

op de poliklinieken door het specialisme Urologie? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t., geen afd. Urologie missing 8

60266 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60266 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8
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60266 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60274 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname 

de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60274 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname 

de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60274 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname 

de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij opname de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

medicatie wordt bij opname door 

apotheek service punt gecontroleerd 

van klinische patienten 

missing 8

60282 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60282 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60282 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar 

bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60290 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60290 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60290 IGZ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 

kwetsbare groepen

Het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder bij wie bij ontslag de 

medicatie is geverifieerd bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t.* missing 8

60300 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg Wondexpertisecentrum

Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een 

wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60300 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg Wondexpertisecentrum

Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een 

wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8
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60300 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg Wondexpertisecentrum

Beschikt u binnen uw ziekenhuis over of heeft u toegang tot een 

wondexpertisecentrum? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t.* missing 8

60303 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60303 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60306 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie
Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden geregistreerd? Nee 0 8

60306 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie
Is het aantal patiënten met diabetische voetwonden geregistreerd? Ja 1 8

60309 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden 

volgens de Texas-classificatie?
Nee 0 8

60309 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Registreert uw ziekenhuis patiënten met diabetische voetwonden 

volgens de Texas-classificatie?
Ja 1 8

60320 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische voetwond 

het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 9

60320 IGZ Verpleegkundige zorg - Wondzorg
Diabetische voetwonden geclassificeerd volgens de Texas-

classificatie

Wordt bij de behandeling van patiënten met een diabetische voetwond 

het wondexpertisecentrum ingeschakeld? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 9

60333 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen

Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op 

ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee 0 8

60333 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding bij in de kliniek opgenomen kinderen

Is het aantal kinderen dat bij opname wordt gescreend op 

ondervoeding bekend? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60367 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitinname en 

energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60367 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ondervoede kinderen met een adequate eiwitinname en 

energie-inname op de vierde opnamedag bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60370 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? Nee 0 8

60370 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? Ja 1 8
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60382 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in 

het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60382 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in 

het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60382 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Is het percentage patiënten dat tijdens de preoperatieve screening in 

het verslagjaar gescreend is op ondervoeding bekend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60390 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de 

Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de 

uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60390 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de 

Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de 

uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60390 IGZ Verpleegkundige zorg - Ondervoeding Screening op ondervoeding op de polikliniek

Zijn er schriftelijke afspraken over het behandelbeleid op de 

Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek als de screening de 

uitslag 'ondervoed' heeft? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

ja er vind overleg plaats met het 

operatie-team van anaesthesie en 

chirurg die gaat opereren

1 8

60400 IGZ Verpleegkundige zorg - Delirium Risico op delirium

Zijn de afdelingen waar bij opname structureel gescreend wordt op het 

risico op delirium bekend? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60409 IGZ Verpleegkundige zorg - Delirium Screening op en observatie van delirium

Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een 

verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60409 IGZ Verpleegkundige zorg - Delirium Screening op en observatie van delirium

Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een 

verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60409 IGZ Verpleegkundige zorg - Delirium Screening op en observatie van delirium

Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar en ouder met een 

verhoogd risico op een delirium bekend? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t.* missing 8

60420 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de 

detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt 

wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8
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60420 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de 

detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt 

wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60420 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een ziekenhuisbreed protocol voor de 

detectie en behandeling van pijn dat (onder centrale regie) gebruikt 

wordt door de relevante niet-postoperatieve afdelingen? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60421 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-

postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Nee* 0 8

60421 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Beschikt uw ziekenhuis over een pijnservice die ook voor niet-

postoperatieve patiënten wordt geraadpleegd? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Ja 1 8

60422 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD 

waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60422 IGZ
Verpleegkundige zorg - Ziekenhuisbrede 

pijnmeting
Ziekenhuisbrede pijnmeting

Heeft het ziekenhuis een ziekenhuisbreed registratiesysteem/EPD 

waarin pijnscores worden vastgelegd? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60429 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mammacarcinoom 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60429 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een mammacarcinoom 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60432 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Mammacarcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig bij het 

MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 21

60432 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Mammacarcinoom: Is een plastisch chirurg structureel aanwezig bij het 

MDO? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan 

wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 21

60436 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische tumor 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60436 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten met een urologische tumor 

behandeld? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60439 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren voor 

de start van de behandeling adequaat besproken kunnen worden? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 21
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60439 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren voor 

de start van de behandeling adequaat besproken kunnen worden? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 21

60440 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren 

postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 21

60440 IGZ Oncologie - Samenwerking Multidisciplinair overleg (MDO)

Beschikt u over een specifiek MDO waarin urologische tumoren 

postoperatief adequaat besproken kunnen worden? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 21

60467 IGZ Oncologie - Borstkanker Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met primair mammacarcinoom? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60467 IGZ Oncologie - Borstkanker Deelname aan de NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met primair mammacarcinoom? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60480 IGZ Oncologie - Borstkanker
Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie bij borstkanker pati‰nten

Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan 

patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60480 IGZ Oncologie - Borstkanker
Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-adjuvante 

chemotherapie bij borstkanker pati‰nten

Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante chemotherapie gegeven aan 

patiënten met een nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60498 IGZ Oncologie - Longchirurgie Aantal anatomische resecties

Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long 

uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60498 IGZ Oncologie - Longchirurgie Aantal anatomische resecties

Worden er in uw ziekenhuis anatomische resecties van de long 

uitgevoerd? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60554 IGZ Oncologie - Urologische tumoren MDO spierinvasief blaascarcinoom

Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief 

blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60554 IGZ Oncologie - Urologische tumoren MDO spierinvasief blaascarcinoom

Heeft u in het verslagjaar patiënten met een spierinvasief 

blaascarcinoom chirurgisch behandeld? Indien u een antwoord geeft 

dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60568 IGZ Oncologie - Urologische tumoren Deelname aan de registratie prostatectomie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale 

prostatectomie in verband met prostaatcarcinoom? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8
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60568 IGZ Oncologie - Urologische tumoren Deelname aan de registratie prostatectomie

Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld met een radicale 

prostatectomie in verband met prostaatcarcinoom? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60571 IGZ Oncologie - Urologische tumoren Deelname aan de registratie prostatectomie
Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database 

prostatectomie?
Nee* 0 8

60571 IGZ Oncologie - Urologische tumoren Deelname aan de registratie prostatectomie
Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de NVU database 

prostatectomie?
Ja 1 8

60582 IGZ Oncologie - Ovariumcarcinoom Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom
Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?
Nee 0 8

60582 IGZ Oncologie - Ovariumcarcinoom Spreiding en organisatie van behandeling ovariumcarcinoom
Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch behandeld in 

verband met een ovariumcarcinoom of tubacarcinoom?
Ja 1 8

60616 IGZ
Hart en vaten - Volume van risicovolle 

interventies
Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties

Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het 

verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60616 IGZ
Hart en vaten - Volume van risicovolle 

interventies
Volume van aneurysma van de abdominale aorta operaties

Werden er in uw ziekenhuis AAA-operaties uitgevoerd in het 

verslagjaar? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60624 IGZ

Hart en vaten - Behandeling pati‰nten 

met een ST-elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, 

behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?
Nee 0 8

60624 IGZ

Hart en vaten - Behandeling pati‰nten 

met een ST-elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI
Speelt uw ziekenhuis een rol in het zorgproces (bijv. diagnostiek, 

behandeling of nazorg) van PCI-patiënten?
Ja 1 8

60626 IGZ

Hart en vaten - Behandeling pati‰nten 

met een ST-elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI 1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures? Nee 0 8

60626 IGZ

Hart en vaten - Behandeling pati‰nten 

met een ST-elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI 1. Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?
Ja, en ook bij patiënten met een 

STEMI
1 8

60634 IGZ

Hart en vaten - Behandeling pati‰nten 

met een ST-elevatie acuut myocardinfarct 

(STEMI)

Behandeling patiënten met een STEMI 4.Heeft u een WBMV vergunning? Ja 1 8

60683 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan 

systematische registratie van gegevens

Voert u een registratie binnen uw ziekenhuis van voor kwaliteit van 

zorg belangrijke gegevens over het inbrengen van pacemakers? Indien 

u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60690 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan 

systematische registratie van gegevens

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar 

deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8
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60690 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's

Evaluatie van het inbrengen van pacemakers: deelname aan 

systematische registratie van gegevens

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties? (Dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar 

deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd.) Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60698 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's A. Conventionele pacemakers Ja 1 8

60702 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie Nee 0 8

60702 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's B. Biventriculaire pacemakers zonder ICD functie Ja 1 8

60706 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie Nee 0 8

60706 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's C. Biventriculaire pacemakers met ICD functie Ja 1 8

60710 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's D. ICD´s zonder biventriculaire pacemakerfunctie Nee 0 8

60710 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's D. ICD´s zonder biventriculaire pacemakerfunctie Ja 1 8

60720 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar 

deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60720 IGZ
Hart en vaten - Evaluatie na inbrengen 

pacemakers en ICD's
Implanteren en/of wisselen van pacemakers en ICD's

Toetst u uw eigen gegevens aan externe referenties (dit kan ook 

gebeuren door eigen gegevens naar een landelijk punt te sturen waar 

deze toetsing wordt verricht, mits hierover naar het ziekenhuis wordt 

gerapporteerd)? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60726 IGZ Hart en vaten - Carotischirurgie Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën uitgevoerd? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60726 IGZ Hart en vaten - Carotischirurgie Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct

Worden er in uw ziekenhuis carotisendarterectomieën uitgevoerd? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60729 IGZ Hart en vaten - Carotischirurgie Interval bij patiënten met een TIA/herseninfarct
Heeft uw ziekenhuis in het verslagjaar de DACI volgens de definitie 

voldoende geïmplementeerd?
Ja 1 8

60748 IGZ Hart en vaten - Carotischirurgie Percentage complicaties

Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60748 IGZ Hart en vaten - Carotischirurgie Percentage complicaties

Wordt in uw ziekenhuis carotischirurgie uitgevoerd? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8
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60787 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria van 

de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep Infectie 

Preventie)?

Nee* 0 8

60787 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Gebruikt u voor de definiëring van ziekenhuisinfecties de criteria van 

de CDC/WIP (Centre of Disease Control/Werkgroep Infectie 

Preventie)?

Ja 1 8

60790 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60790 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8

60790 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60795 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60795 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8

60795 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

postoperatieve wondinfecties? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60800 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve 

wondinfecties interventies gepleegd?
Nee 0 8

60800 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve 

wondinfecties interventies gepleegd?
Ja 1 8

60800 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van postoperatieve 

wondinfecties interventies gepleegd?
N.v.t. missing 8

60802 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties Hadden deze interventies het gewenste resultaat? Nee 0 8

60802 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties Hadden deze interventies het gewenste resultaat? Ja 1 8

60806 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60806 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8
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60806 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60811 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60811 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8

60811 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

wondinfecties na hartchirurgie? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60822 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60822 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8

60822 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een incidentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60827 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60827 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja, eigen incidentiemeting* 0,5 8

60827 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties

Voerde uw ziekenhuis in het verslagjaar een prevalentiemeting uit van 

lijnsepsis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja, via PREZIES 1 8

60832 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies 

gepleegd?
Nee 0 8

60832 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies 

gepleegd?
Ja 1 8

60832 IGZ Infectieziekten - Ziekenhuisinfecties Surveillance van ziekenhuisinfecties
Zijn naar aanleiding van de surveillance van lijnsepsis interventies 

gepleegd?
N.v.t. missing 8

60849 IGZ
Infectieziekten - Pneumonie (Community 

Acquired Pneumonia)
Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP

Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive care 

opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60849 IGZ
Infectieziekten - Pneumonie (Community 

Acquired Pneumonia)
Tijdige toediening van antibiotica bij patiënten met ernstige CAP

Heeft u het afgelopen jaar patiënten met CAP op de intensive care 

opgenomen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

N.v.t.* missing 8

60859 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - MDL-

infrastructuur
Digitale verslaglegging endoscopie Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? Nee 0 8
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60859 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - MDL-

infrastructuur
Digitale verslaglegging endoscopie Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? Ja 1 8

60861 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - MDL-

infrastructuur
Digitale verslaglegging endoscopie

Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichtte 

endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60861 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - MDL-

infrastructuur
Digitale verslaglegging endoscopie

Is er sprake van een digitale verslaglegging van de verrichtte 

endoscopische procedure, inclusief beeldmateriaal? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60867 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Time-out 

procedure endoscopische verrichtingen
Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60867 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Time-out 

procedure endoscopische verrichtingen
Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Worden er in uw ziekenhuis endoscopische verrichtingen uitgevoerd? 

Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u 

verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60870 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Time-out 

procedure endoscopische verrichtingen
Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de 

TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60870 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Time-out 

procedure endoscopische verrichtingen
Uitvoering time-out procedure bij endoscopische verrichtingen

Legt u in een digitaal verslagsysteem vast dat de uitvoering van de 

TOP volledig is doorlopen? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60879 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan 

de ERCP kwaliteitsregistratie
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd? Nee 0 8

60879 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan 

de ERCP kwaliteitsregistratie
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie Worden er in uw ziekenhuis ERCP's uitgevoerd? Ja 1 8

60882 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan 

de ERCP kwaliteitsregistratie
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke 

kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60882 IGZ
Maag-darm-lever (MDL) - Deelname aan 

de ERCP kwaliteitsregistratie
Percentage ERCP's ingevoerd in de landelijke kwaliteitsregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in de landelijke 

kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60896 IGZ Perinatale zorg - De spontane bevalling Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'

Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Nee* 0 8

60896 IGZ Perinatale zorg - De spontane bevalling Percentage spontane partus in de 'NTSV-groep'

Vinden er in uw ziekenhuis bevallingen plaats? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Ja 1 8

60914 IGZ Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg Mate van invoering perinatale audits

Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60914 IGZ Perinatale zorg - Audit van perinatale zorg Mate van invoering perinatale audits

Wordt in uw ziekenhuis perinatologische zorg verleend? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8
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60923 IGZ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 

geriatrische pati‰nten
Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of 

dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het 

vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60923 IGZ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 

geriatrische pati‰nten
Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of 

dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het 

vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60923 IGZ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 

geriatrische pati‰nten
Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige geriatrische poli- of 

dagklinieken een gevalideerd screeningsinstrument gebruikt voor het 

vaststellen van ondervoeding? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

N.v.t. geen geriatrische poli- of 

dagkliniek aanwezig*
missing 8

60926 IGZ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 

geriatrische pati‰nten
Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een 

bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de 

geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60926 IGZ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 

geriatrische pati‰nten
Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Is het aantal geriatrische patiënten bekend die voor het eerst een 

bezoek brengen aan de geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de 

geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt van een gevalideerd 

screeningsinstrument voor het vaststellen van ondervoeding? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60944 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60944 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60947 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve 

colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Nee* 0 8

60947 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder bekend dat voor electieve 

colonchirurgie gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u een antwoord 

geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord 

toe te lichten.

Ja 1 8

60957 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Beoordeling bij kwetsbaarheid

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60957 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Beoordeling bij kwetsbaarheid

Vindt er in uw ziekenhuis electieve colonchirurgie plaats? Indien u een 

antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw 

antwoord toe te lichten.

Ja 1 8
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60960 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Beoordeling bij kwetsbaarheid

Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie 

colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een 

generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60960 IGZ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 

ouderen
Beoordeling bij kwetsbaarheid

Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en ouder met indicatie 

colonchirurgie bekend dat preoperatief beoordeeld is door een 

generalistische medisch specialist met ervaring in de geriatrie? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60971 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
Jaargesprekken

Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch 

specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het 

ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60971 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
Jaargesprekken

Is het systeem van jaargesprekken tussen afdelingshoofd (medisch 

specialist) en de individuele medisch specialist ingevoerd in het 

ziekenhuis? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * 

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60980 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
IFMS

Is IFMS, zoals beschreven in het Orderapport d.d. 21 april 2008, in 

volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties 

zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60980 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
IFMS

Is IFMS, zoals beschreven in het Orderapport d.d. 21 april 2008, in 

volle omvang ingevoerd? Zo nee: gaarne toelichting welke modificaties 

zijn uitgevoerd. Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd met 

een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60986 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
IFMS

Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS 

deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Nee* 0 8

60986 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Evalueren van 

het functioneren van medisch specialisten
IFMS

Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS 

deelnemende medisch specialisten in het eigen ziekenhuis? Indien u 

een antwoord geeft dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 

uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

60991 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Disfunctioneren medisch specialisten
Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten

Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk 

disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Nee* 0 8

60991 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Disfunctioneren medisch specialisten
Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten

Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor een mogelijk 

disfunctionerend medisch specialist? Indien u een antwoord geeft dat 

is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8

60993 IGZ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 

Disfunctioneren medisch specialisten
Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten

Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een 

medisch specialist wordt vermoed? Indien u een antwoord geeft dat is 

gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te 

lichten.

Ja 1 8
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61000 IGZ

Onverwacht lange opnameduur en 

heropname - Onverwacht lange 

opnameduur

Onverwacht lange opnameduur

Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur 

kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee 0 8

61000 IGZ

Onverwacht lange opnameduur en 

heropname - Onverwacht lange 

opnameduur

Onverwacht lange opnameduur

Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht lange opnameduur 

kunnen berekenen? Indien u een antwoord geeft dat is gemarkeerd 

met een * dan wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja 1 8

INID000095 ZI Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie? nee 0 8

INID000095 ZI Blaascarcinoom Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw ziekenhuislocatie? ja 1 8

INID000096 ZI Blaascarcinoom

Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor 

vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e 

polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?

nee 0 8

INID000096 ZI Blaascarcinoom

Zijn de maximale wachttijden (voor eerste polikliniekbezoek voor 

vraagstelling maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e 

polikliniekbezoek en start therapie) hierin beschreven?

ja 1 8

INID000098 ZI Blaascarcinoom
Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de “pijnloze 

macroscopische hematurie” automatisch uit het systeem gefilterd?
Nee, dit gebeurt niet 0 8

INID000098 ZI Blaascarcinoom
Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de “pijnloze 

macroscopische hematurie” automatisch uit het systeem gefilterd?
Nee, dit gebeurt handmatig 0,5 8

INID000098 ZI Blaascarcinoom
Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts de “pijnloze 

macroscopische hematurie” automatisch uit het systeem gefilterd?
Ja 1 8

INID000100 ZI Blaascarcinoom

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig 

specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met 

blaaskanker?

Nee, maar de arts geeft wel extra 

spreekuren
0 21

INID000100 ZI Blaascarcinoom

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig 

specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met 

blaaskanker?

Ja 1 21

INID001091 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging? Ileocutaneostomie (urinedeviërend stoma 

volgens Bricker)

nee 0 1

INID001091 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging? Ileocutaneostomie (urinedeviërend stoma 

volgens Bricker)

ja 1 1

INID001092 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging?Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana 

pouch)

nee 0 1

INID001092 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging?Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana 

pouch)

ja 1 1

Pagina 214/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001093 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging?Orthotope blaasvervanging (neoblaas volgens 

bijv. Hautmann of Studer)

nee 0 1

INID001093 ZI Blaascarcinoom

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan voor 

een blaasvervanging?Orthotope blaasvervanging (neoblaas volgens 

bijv. Hautmann of Studer)

ja 1 1

INID001096 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig 

consult

nee 0 8

INID001096 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist heeft een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig 

consult

ja 1 8

INID001097 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het 

diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist

nee 0 8

INID001097 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - er is standaard mogelijkheid om aansluitend op het 

diagnose-consult verder te praten met de gespecialiseerd 

verpleegkundige/verpleegkundig specialist

ja 1 8

INID001098 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist is telefonisch te bereiken voor vragen

nee 0 8

INID001098 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - de gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist is telefonisch te bereiken voor vragen

ja 1 8

INID001099 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist is per mail te bereiken voor vragen

nee 0 8

INID001099 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om contact te 

hebben  met een gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist? - gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 

specialist is per mail te bereiken voor vragen

ja 1 8

Pagina 215/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001101 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste 

aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt 

bereikbaar is.  

nee 0 8

INID001101 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?Er wordt op papier meegegeven wie het vaste 

aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het aanspreekpunt 

bereikbaar is.  

ja 1 8

INID001102 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de 

patiënt is. 

nee 0 8

INID001102 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van de 

patiënt is. 

ja 1 8

INID001103 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard 

eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur 

met de lastmeter

nee 0 8

INID001103 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard 

eenmalig gescreend bij iedere patiënt met blaaskanker, bij voorkeur 

met de lastmeter

ja 1 8

INID001104 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard 

op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere 

patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

nee 0 8

INID001104 ZI Blaascarcinoom

Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens het 

ziekteproces?De behoefte aan psychosociale zorg wordt standaard 

op meerdere momenten in het zorgproces gescreend bij iedere 

patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

ja 1 8

INID000609 ZI Carotis chirurgie

Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair 

specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch 

vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? 

ja 1 8

INID000610 ZI Carotis chirurgie

Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair 

specialist uitgevoerd 

ja 1 8

INID000611 ZI Carotis chirurgie

Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd 

endovasculair specialist uitgevoerd 

ja 1 8

INID002064 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een 

NVvV gecertificeerd vaatchirurg
ja 1 21

INID002065 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast 

een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist
ja 1 21
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INID002066 ZI Carotis chirurgie

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement

ja 1 21

INID002067 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een cardioloog
ja 1 21

INID002068 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een anesthesist
nee 0 21

INID002068 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een anesthesist
ja 1 21

INID002069 ZI Carotis chirurgie
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)
ja 1 21

INID002070 ZI Carotis chirurgie

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: en op 

afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg 

betreft)

ja 1 21

INID002073 ZI Carotis chirurgie
Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement 

(CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?
ja 1 8

INID002074 ZI Carotis chirurgie Is dit CVRM protocollair vastgelegd? ja 1 8

INID002680 ZI Carotis chirurgie

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 

multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden 

besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het 

patiëntendossier? 

ja 1 21

INID000382 ZI Carpaletunnelsyndroom Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats? Nee 0 8

INID000382 ZI Carpaletunnelsyndroom Vindt de CTS-zorg op 1 ziekenhuislocatie plaats? Ja 1 8

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom
Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-

operatieve behandeling te ontvangen?
Nee 0 8

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom
Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-

operatieve behandeling te ontvangen?
Nee, alleen onderzoek en uitslag 0 8

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom
Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-

operatieve behandeling te ontvangen?
Ja 1 8

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom
Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-

operatieve behandeling te ontvangen?

Ja, er is een zogenaamde one-stop-

shop op deze ziekenhuislocatie
1 8

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op 

hetzelfde moment te laten onderzoeken?
Nee 0 21

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op 

hetzelfde moment te laten onderzoeken?

Ja, als de huisarts of de patiënt dit 

aangeeft
0,5 21

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op 

hetzelfde moment te laten onderzoeken?

Ja, als de patiënt dit vooraf zelf 

aangeeft bij het maken van de 

afspraak

0,5 21

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op 

hetzelfde moment te laten onderzoeken?

Ja, als dit op de verwijzing van de 

huisarts is aangegeven
0,5 21

INID000389 ZI Carpaletunnelsyndroom
Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op 

hetzelfde moment te laten onderzoeken?
Ja, dit gebeurt standaard 1 21

INID000390 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee 

op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter

0 8
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INID000390 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee 

op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter te laten

0 8

INID000390 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee 

op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand 

aan de lijn
1 8

INID000390 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS post-operatief een telefoonnummer mee 

op papier of digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend 

voor dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?

ja, en de patient krijgt altijd iemand 

aan de lijn
1 8

INID000391 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op 

papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Nee, de patiënt kan vragen niet e-

mailen / krijgt geen emailadres mee 

op papier

0 8

INID000391 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op 

papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Nee, de patiënt kan vragen niet 

emailen / krijgt geen emailadres mee 

op papier

0 8

INID000391 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op 

papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Nee, de patiënt krijgt wel een e-

mailadres mee op papier, maar de 

antwoordtermijn is langer dan 24 uur

0,5 8

INID000391 ZI Carpaletunnelsyndroom

Krijgt de patiënt met CTS postoperatief een e-mailadres mee op 

papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan mailen die op 

werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Ja 1 8

INID001105 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut
nee 0 21

INID001105 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapeut
ja 1 21

INID001106 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut
nee 0 21

INID001106 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Ergotherapeut
ja 1 21

INID001107 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut
nee 0 21

INID001107 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Handtherapeut
ja 1 21

INID001108 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts
nee 0 21

INID001108 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Revalidatiearts
ja 1 21

INID001109 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist
nee 0 21

INID001109 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Verpleegkundig specialist
ja 1 21
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INID001110 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant
nee 0 21

INID001110 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Physician Assistant
ja 1 21

INID001111 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant
nee 0 21

INID001111 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? KNF Laborant
ja 1 21

INID001114 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Neurochirurg

nee 0 21

INID001114 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Neurochirurg

ja 1 21

INID001115 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Algemeen chirurg

nee 0 21

INID001115 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Algemeen chirurg

ja 1 21

INID001116 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Plastisch chirurg

nee 0 21

INID001116 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Plastisch chirurg

ja 1 21

INID001117 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg

nee 0 21

INID001117 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke van onderstaande zorgverleners zijn werkzaam op uw 

ziekenhuislocatie en betrokken bij de operatieve behandeling van 

patiënten met CTS? Orthopedisch chirurg

ja 1 21

INID003392 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd verpleegkundige 

(bv. Wondverpleegkundige)

nee 0 21

INID003392 ZI Carpaletunnelsyndroom

Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-

zorg vanuit uw ziekenhuislocatie? Gespecialiseerd verpleegkundige 

(bv. Wondverpleegkundige)

ja 1 21

INID003399 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft uitgevoerd.
nee 0 1

INID003399 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De arts die de operatie heeft uitgevoerd.
ja 1 1

INID003400 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De neuroloog.
nee 0 1

INID003400 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De neuroloog.
ja 1 1

INID003401 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De huisharts.
nee 0 1
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INID003401 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? De huisharts.
ja 1 1

INID003402 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd verpleegkundige
nee 0 1

INID003402 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een gespecialiseerd verpleegkundige
ja 1 1

INID003403 ZI Carpaletunnelsyndroom

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen.

nee 0 1

INID003403 ZI Carpaletunnelsyndroom

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een verpleegkundig specialist van andere 

afdelingen.

ja 1 1

INID003405 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.
nee 0 1

INID003405 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Een Physician Assistant.
ja 1 1

INID003406 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Wisselend.
nee 0 1

INID003406 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Wisselend.
ja 1 1

INID003407 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Er is een standaard controleafspraak.
nee 0 1

INID003407 ZI Carpaletunnelsyndroom
Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van CTS 

heeft plaatsgevonden? Er is een standaard controleafspraak.
ja 1 1

INID004968 ZI Cataract
Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van 

het NOG?
nee 0 8

INID004968 ZI Cataract
Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van 

het NOG?
ja 1 8

INID004972 ZI Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015) nee 0 8

INID004972 ZI Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? (2015) ja 1 8

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?
Nee, de patiënt ontmoet de operateur 

niet voor de operatie
0 21

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?
Ja, vlak voor de operatie, nadat de 

verdoving is gezet
0,33 21

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?
Ja, op de dag van de operatie, voordat 

de verdoving is gezet
0,66 21

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving ?
Ja, in een consult voorafgaand aan de 

operatiedag
1 21

INID004979 ZI Cataract Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland? Nee 0 21

INID004979 ZI Cataract Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland? Ja 1 21

INID004981 ZI Cataract Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt? Nee 0 21

INID004981 ZI Cataract Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt? Ja 1 21

INID004982 ZI Cataract
Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een 

verdovingsmethode?
Nee 0 21
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INID004982 ZI Cataract
Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een 

verdovingsmethode?
Ja 1 21

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-

mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?
nee 0 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-

mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?

Ja, een rechtstreeks telefoonnummer 

van assistent/verpleegkundige/arts
0,5 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-

mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?

Ja, een e-mailadres (beantwoording 

binnen 2 werkdagen); Ja, een 

rechtstreeks telefoonnummer van 

assistent/verpleegkundige/arts

1 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-

mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?

ja, een e-mailadres (beantwoording 

binnen 2 werkdagen);ja, een 

rechtstreeks telefoonnummer van 

assistent/verpleegkundige/arts

1 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-

mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen?

ja, een rechtstreeks telefoonnummer 

van assistent/verpleegkundige/arts;ja, 

een e-mailadres (beantwoording 

binnen 2 werkdagen)

1 8

INID000403 ZI Coeliakie
Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen 

van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?
Binnen 5 werkdagen 0 8

INID000403 ZI Coeliakie
Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen 

van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?
Binnen 6 tot en met 10 werkdagen 0,5 8

INID000403 ZI Coeliakie
Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen 

van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?
Binnen 11 tot en met 14 werkdagen 1 8

INID000403 ZI Coeliakie
Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen 

van een dunne darm biopsie bekend gemaakt?

Er vindt geen biopsie plaats op deze 

ziekenhuislocatie
missing 8

INID000404 ZI Coeliakie
Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw 

ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?

Wij verwijzen de patiënten door naar 

een diëtiste buiten het ziekenhuis en 

de website van de coeliakie vereniging

1 21

INID000404 ZI Coeliakie
Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw 

ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?
ja 1 21

INID000404 ZI Coeliakie
Worden volwassen patiënten met Coeliakie door uw 

ziekenhuislocatie standaard doorverwezen naar een diëtist?
niet bekend missing 21

INID000405 ZI Coeliakie
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?
indien nodig 1 21

INID000405 ZI Coeliakie
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?
ja 1 21

INID000405 ZI Coeliakie
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?

Kinderen met coeliakie worden niet 

in het MCL behandeld maar 

doorverwezen naar het UMCG

missing 21

INID000405 ZI Coeliakie
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?
N.v.t. missing 21

INID000405 ZI Coeliakie
Worden kinderen met Coeliakie door uw ziekenhuislocatie 

standaard doorverwezen naar een diëtist?

Niet van toepassing. Het SMC heeft 

geen eigen polikliniek 

kindergeneeskunde.

missing 21
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INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Op indicatie 0 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 0,33 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar 0,33 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard elk jaar een afspraak 0,33 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar, en indien nodig vaker 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar, maar vaker bij 

klachten.
0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 tot 2 keer 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1, op indicatie vaker 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

2 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

2 keer per jaar 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard één keer per jaar; op 

indicatie vaker.
0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

i.p.jaarlijks en op indicatie 0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

in overleg met de patiënt, standaard 

minimaal 1 x per jaar een consult
0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

minstens 1 x per jaar. Wordt bepaald 

op basis van de 

patientkarakteristieken.

0,66 21

INID000407 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor volwassen patiënten die minstens 

een jaar geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

4 1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Op indicatie 0 21
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INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 0,33 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar 0,33 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar. 0,33 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard elk jaar een afspraak 0,33 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar, en indien nodig vaker 0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 keer per jaar, maar vaker bij 

klachten.
0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 of 2 keer per jaar 0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 x per jaar, op indicatie vaker 0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1 x telefonisch en 1 x op de poli. 

Laboratorium onderzoek op geleide 

van bevindingen.

0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

1-2 keer per jaar, met een minimum 

van 1 keer per jaar
0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard elk jaar een afspraak EN 

op indicatie
0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard elk jaar, bij klachten eerder 0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Standaard één keer per jaar; op 

indicatie vaker.
0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Wordt per kind bekeken, minimaal 1x 

per jaar.
0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

i.p.jaarlijks en op indicatie 0,66 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

in overleg met de patiënt, standaard 

minimaal 1 tot 2 x per jaar een 

consult

0,66 21
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INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

2 1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

2, bij groeiachterstand etc. vaker 1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

2a3 1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

3 1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Afhankelijk van de klachten, elke 4 

maanden of half jaar, soms 1x per 

jaar.

1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Tot dat kinderen klachtenvrij 

zijn/laboratoriumonderzoek goed is 

worden kinderen zo vaak als nodig 

gezien, daarna 1x per jaar

1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

gemiddeld 2x per jaar, afhankelijk van 

leeftijd en instelling 
1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

onder de 6 jaar minimaal elk half jaar, 

daarboven ieder jaar
1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

tot 4 x per jaar afhankelijk van de 

leeftijd en groei van het kind.
1 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Kinderen met coeliakie worden niet 

in het MCL behandeld maar 

doorverwezen naar het UMCG

missing 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

Niet van toepassing. Het SMC heeft 

geen eigen polikliniek 

kindergeneeskunde.

missing 21

INID000408 ZI Coeliakie

Met welke frequentie vinden er op uw ziekenhuislocatie 

controleafspraken plaats voor kinderen die minstens een jaar 

geleden de diagnose Coeliakie hebben gekregen?

nvt missing 21

INID000414 ZI Coeliakie
Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts?
Nee 0 8

INID000414 ZI Coeliakie
Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts?
Ja 1 8

INID000414 ZI Coeliakie
Wordt bij een afspraak via internet altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

Nee, bij ons kan geen online afspraak 

worden gemaakt
missing 8

INID001163 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts
nee 0 21

INID001163 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts
Kinder-MDL-arts 1 21
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INID001163 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinder-MDL-arts
ja 1 21

INID001164 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? MDL-arts
nee 0 21

INID001164 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? MDL-arts
MDL-arts 1 21

INID001164 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? MDL-arts
ja 1 21

INID001165 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinderarts 
nee 0 21

INID001165 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinderarts 
Kinderarts 1 21

INID001165 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? Kinderarts 
ja 1 21

INID001166 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? (GE-)internist
nee 0 21

INID001166 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? (GE-)internist
(GE-)internist 1 21

INID001166 ZI Coeliakie
Welke specialismen behandelen patiënten met Coeliakie op uw 

ziekenhuislocatie? (GE-)internist
ja 1 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Nee 0 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Ja, centrale keuken 0,33 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Nee;Ja, centrale keuken 0,33 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Ja, afdelings-keuken 0,66 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Ja, afdelings-keuken;Ja, centrale 

keuken
1 21

INID001175 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  a. Polikliniek

Ja, centrale keuken;Ja, afdelings-

keuken
1 21

INID001176 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

Nee 0 21

INID001176 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

Ja, centrale keuken 0,33 21
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INID001176 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

Ja, afdelings-keuken 0,66 21

INID001176 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

Ja, afdelings-keuken;Ja, centrale 

keuken
1 21

INID001176 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  b. Bij opname op de afdeling

Ja, centrale keuken;Ja, afdelings-

keuken
1 21

INID001177 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of 

kantine

Nee 0 21

INID001177 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of 

kantine

Ja, centrale keuken 0,33 21

INID001177 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of 

kantine

Ja, afdelings-keuken 0,66 21

INID001177 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of 

kantine

Ja, afdelings-keuken;Ja, centrale 

keuken
1 21

INID001177 ZI Coeliakie

Biedt uw ziekenhuislocatie glutenvrije maaltijden en glutenvrije 

snacks/versnaperingen aan op de polikliniek, kliniek en in het 

openbare restaurant?  c. In het openbare ziekenhuisrestaurant of 

kantine

Ja, centrale keuken;Ja, afdelings-

keuken
1 21

INID001179 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen

nee 0 21

INID001179 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij MDL-artsen

ja 1 21

INID001180 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten

nee 0 21
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INID001180 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij internisten

ja 1 21

INID001181 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-

artsen

nee 0 21

INID001181 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinder-MDL-

artsen

ja 1 21

INID001182 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen

nee 0 21

INID001182 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Ja, dit is beleid bij kinderartsen

ja 1 21

INID001183 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Nee

nee 0 21

INID001183 ZI Coeliakie

Indien een (ouder van een) patiënt telefonisch een afspraak wil 

maken met de arts voor de behandeling van Coeliakie, wordt dan 

altijd aan de (ouder van een) patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur 

heeft voor een bepaalde arts? - Nee

ja 1 21

INID000363 ZI Constitutioneel Eczeem

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig 

specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met 

constitutioneel eczeem?

Nee 0 21

INID000363 ZI Constitutioneel Eczeem

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig 

specialist betrokken in het behandeltraject van een patiënt met 

constitutioneel eczeem?

Ja 1 21

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem
Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door 

de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?
Nee 0 8

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem
Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door 

de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?

Niet standaard, maar kan wel op 

verzoek van de patiënt
0,5 8

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem
Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door 

de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig specialist?
Ja 1 8
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INID000367 ZI Constitutioneel Eczeem
Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-

lichtbehandeling) te krijgen?
Nee 0 21

INID000367 ZI Constitutioneel Eczeem
Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-

lichtbehandeling) te krijgen?
Ja 1 21

INID000368 ZI Constitutioneel Eczeem
Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw 

ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team?
Nee 0 21

INID000368 ZI Constitutioneel Eczeem
Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw 

ziekenhuislocatie behandeld door een vast multidisciplinair team?
Ja 1 21

INID000370 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem 

de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te 

plannen?

Nee 0 8

INID000370 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem 

de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te 

plannen?

Ja, op verzoek van de patiënt 0,5 8

INID000370 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem 

de mogelijkheid om de benodigde afspraken op één dag te 

plannen?

Ja, standaard 1 8

INID001184 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van 

klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot 

de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Dermatologie

nee 0 8

INID001184 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van 

klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot 

de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Dermatologie

ja 1 8

INID001185 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van 

klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot 

de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Allergologie

nee 0 8

INID001185 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van 

klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot 

de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Allergologie

ja 1 8

Pagina 228/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001185 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering van 

klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen tot 

de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Allergologie

er is geen allergoloog in dienst bij mc 

groep, patienten kunnen wel altijd 

meteen terecht bij dermatoloog en 

verpleegkundige

missing 8

INID001186 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die 

regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen 

tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)? - Dermatologie

nee 0 8

INID001186 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die 

regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen 

tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)? - Dermatologie

ja 1 8

INID001187 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die 

regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen 

tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Allergologie

nee 0 8

INID001187 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt die 

regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 

van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang krijgen 

tot de dermatoloog/allergoloog of verpleegkundige (tenminste per 

telefoon of per e-mail door de dermatoloog/allergoloog of een live-

consult noodzakelijk is)?  - Allergologie

ja 1 8

INID001188 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? a. Huidpriktesten

Niet 0 8

INID001188 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? a. Huidpriktesten

Op indicatie arts 1 8

INID001188 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? a. Huidpriktesten

Op verzoek van patiënt 1 8

INID001189 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar

Niet 0 8
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INID001189 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar

Op indicatie arts 1 8

INID001189 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? b. Serum IgE bepaling vanaf 0 jaar

Op verzoek van patiënt 1 8

INID001190 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd?  c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Niet 0 8

INID001190 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd?  c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Op indicatie arts 1 8

INID001190 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd?  c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Op verzoek van patiënt 1 8

INID001191 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 

ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 

uitgevoerd? d. Contactallergisch onderzoek

Op indicatie arts 1 8

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-

wrap bij kinderen

Nee 0 8

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-

wrap bij kinderen

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-

wrap bij kinderen

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001193 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale 

systemische immunosupressiva

Nee 0 8

INID001193 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale 

systemische immunosupressiva

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001193 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? b. Orale 

systemische immunosupressiva

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA
Nee 0 8

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA
Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA
Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. 

BadPUVA

Nee 0 8
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INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. 

BadPUVA

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. 

BadPUVA

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001196 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB 

breed spectrum

Nee 0 8

INID001196 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB 

breed spectrum

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001196 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? e. UVB 

breed spectrum

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001197 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB 

smal spectrum

Nee 0 8

INID001197 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB 

smal spectrum

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001197 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB 

smal spectrum

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-

1

Nee 0 8

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-

1

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-

1

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001199 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. 

Dagbehandeling

Nee 0 8

INID001199 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. 

Dagbehandeling

Nee, vast verwijsadres 0,5 8

INID001199 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. 

Dagbehandeling

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. 

Klinische opname

Nee 0 8

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. 

Klinische opname

Nee, vast verwijsadres 0,5 8
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INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 

constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. 

Klinische opname

Ja, op ziekenhuislocatie 1 8

INID001201 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? a. Dermatoloog
Nee 0 21

INID001201 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? a. Dermatoloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001201 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? a. Dermatoloog
Ja, vast 1 21

INID001202 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? b. Kinderarts
Nee 0 21

INID001202 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? b. Kinderarts
Ja, op afroep 0,5 21

INID001202 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? b. Kinderarts
Ja, vast 1 21

INID001203 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? c. KNO-arts
Nee 0 21

INID001203 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? c. KNO-arts
Ja, op afroep 0,5 21

INID001203 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? c. KNO-arts
Ja, vast 1 21

INID001204 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? d. Longarts
Nee 0 21

INID001204 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? d. Longarts
Ja, op afroep 0,5 21

INID001204 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? d. Longarts
Ja, vast 1 21

INID001205 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige
Nee 0 21

INID001205 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige
Ja, op afroep 0,5 21

INID001205 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? e. Gespecialiseerd verpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001206 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist
Nee 0 21

INID001206 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001206 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? Verpleegkundige Specialist
Ja, vast 1 21

INID001207 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? g. Physician Assistant
Nee 0 21

INID001207 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? g. Physician Assistant
Ja, op afroep 0,5 21

INID001207 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? g. Physician Assistant
Ja, vast 1 21

INID001208 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? h. Allergoloog
Nee 0 21

INID001208 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? h. Allergoloog
Ja, op afroep 0,5 21
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INID001208 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? h. Allergoloog
Ja, vast 1 21

INID001209 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? i. Psycholoog
Nee 0 21

INID001209 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? i. Psycholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001209 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? i. Psycholoog
Ja, vast 1 21

INID001210 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? j. Diëtist
Nee 0 21

INID001210 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? j. Diëtist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001210 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? j. Diëtist
Ja, vast 1 21

INID001211 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker
Nee 0 21

INID001211 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker
Ja, op afroep 0,5 21

INID001211 ZI Constitutioneel Eczeem
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinaire team? k. Maatschappelijk werker
Ja, vast 1 21

INID001213 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - 

E-consult

nee 0 1

INID001213 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? - 

E-consult

ja 1 1

INID001214 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Digitaal spreekuur

nee 0 1

INID001214 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Digitaal spreekuur

ja 1 1

INID001215 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli

nee 0 1

INID001215 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli

ja 1 1

INID001216 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Avondspreekuur op de polikliniek

nee 0 1

INID001216 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Avondspreekuur op de polikliniek

ja 1 1

INID001217 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

nee 0 1
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INID001217 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

ja 1 1

INID001218 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Multidisciplinaire afspraak

nee 0 1

INID001218 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Multidisciplinaire afspraak

ja 1 1

INID001219 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf

nee 0 1

INID001219 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt zelf

ja 1 1

INID001220 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met 

verwijzing van de huisarts)

nee 0 1

INID001220 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe patiënten (met 

verwijzing van de huisarts)

ja 1 1

INID001221 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Zelfmanagementtrainingen

nee 0 1

INID001221 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied van 

dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel eczeem? 

Zelfmanagementtrainingen

ja 1 1

INID000133 ZI Dementie Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? nee 0 21

INID000133 ZI Dementie Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair overleg dementie? ja 1 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 keer per maand 0 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?

MDO dementie vindt minimaal 1 

keer per maand plaats, maar zo nodig 

frequenter.

0 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 4 keer per week 1 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?

8; bij elk NPO is er individueel 

overleg tussen geriater en 

neuropsycholoog. Binnen vakgroep 

1/2 weken geheugenpolibespreking

1 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 keer per 2 weken 0.2 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1x per 2 weken 0.2 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? .1x per week 0.4 21
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INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1  keer 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 keer 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 keer per week 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 maal per week 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 x 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1 x per week 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1x 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats?

1x  Er is een nauwe samenwerking 

met de specialist 

ouderengeneeskunde. Deze is ook 

aanwezig bij MDO.

0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1x per week 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1x per week. 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 1x. 0.4 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 2 0.6 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 2 x per week 0.6 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 2x per week 0.6 21

INID000134 ZI Dementie Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg plaats? 3 0.8 21

INID000137 ZI Dementie Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken? nee 0 21

INID000137 ZI Dementie Wordt tijdens het uitslaggesprek ook de behandeling besproken? ja 1 21

INID001227 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuroloog
Nee 0 21

INID001227 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuroloog
Op aanvraag 0,5 21

INID001227 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuroloog
Ja 1 21

INID001228 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Klinisch geriater
Nee 0 21

INID001228 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Klinisch geriater
Op aanvraag 0,5 21

INID001228 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Klinisch geriater
Ja 1 21

INID001229 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Internist ouderengeneeskunde 
Nee 0 21

INID001229 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Internist ouderengeneeskunde 
Op aanvraag 0,5 21

INID001229 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Internist ouderengeneeskunde 
Ja 1 21

INID001230 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

(Ouderen) psychiater 
Nee 0 21
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INID001230 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

(Ouderen) psychiater 
Op aanvraag 0,5 21

INID001230 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

(Ouderen) psychiater 
Ja 1 21

INID001231 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Revalidatiearts
Nee 0 21

INID001231 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Revalidatiearts
Op aanvraag 0,5 21

INID001231 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Revalidatiearts
Ja 1 21

INID001232 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuropsycholoog
Nee 0 21

INID001232 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuropsycholoog
Op aanvraag 0,5 21

INID001232 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Neuropsycholoog
Ja 1 21

INID001233 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent
Nee 0 21

INID001233 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent
Op aanvraag 0,5 21

INID001233 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Casemanager dementie uit de keten/zorgconsulent
Ja 1 21

INID001235 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist
Nee 0 21

INID001235 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist
Op aanvraag 0,5 21

INID001235 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Verpleegkundige(n) of verpleegkundige specialist
Ja 1 21

INID001236 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator
nee 0 1

INID001236 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? a. Zorgcoördinator
ja 1 1

INID001237 ZI Dementie
Welke zorgprofessional  regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk werker
nee 0 1

INID001237 ZI Dementie
Welke zorgprofessional  regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? b. Maatschappelijk werker
ja 1 1

INID001238 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? c. 

Transferverpleegkundige

nee 0 1

INID001238 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? c. 

Transferverpleegkundige

ja 1 1

INID001240 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? e. 

Geriatrieverpleegkundige

nee 0 1
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INID001240 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? e. 

Geriatrieverpleegkundige

ja 1 1

INID001241 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige

nee 0 1

INID001241 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? f. Sociaal psychiatrisch 

verpleegkundige

ja 1 1

INID001242 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige met 

aandachtsgebied dementie

nee 0 1

INID001242 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? g. Verpleegkundige met 

aandachtsgebied dementie

ja 1 1

INID001243 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist 

(geriater, neuroloog, etc.)

nee 0 1

INID001243 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? h. Medisch specialist 

(geriater, neuroloog, etc.)

ja 1 1

INID001246 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een 

telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg 

regelt/regelen

nee 0 21

INID001246 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een 

telefoonnummer mee van de zorgprofessional(s) die de nazorg 

regelt/regelen

ja 1 21

INID001247 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt krijgt een informatiegesprek over het 

ziektebeeld, hulp en zorg

nee 0 21

INID001247 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De patiënt krijgt een informatiegesprek over het 

ziektebeeld, hulp en zorg

ja 1 21

INID001248 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, 

adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio

nee 0 21

INID001248 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Patiënt krijgt schriftelijke informatie mee over diagnose, 

adviezen en hulpverleningsmogelijkheden in de regio

ja 1 21

INID001249 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie 

bij het CIZ aan

nee 0 21

Pagina 237/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001249 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - De ziekenhuislocatie vraagt indien nodig een indicatie 

bij het CIZ aan

ja 1 21

INID001250 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen 

een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder 

aanwezigheid van de patiënt

nee 0 21

INID001250 ZI Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Mantelzorger(s) van de patiënt met dementie kunnen 

een aparte afspraak maken met een zorgprofessional, zonder 

aanwezigheid van de patiënt

ja 1 21

INID001253 ZI Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - 

Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie

nee 0 21

INID001253 ZI Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - 

Geheugenpoli/poli (psycho)geriatrie

ja 1 21

INID001254 ZI Dementie
Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ
nee 0 21

INID001254 ZI Dementie
Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? - GAAZ
ja 1 21

INID001265 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulpmiddelen
nee 0 8

INID001265 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulpmiddelen
ja 1 8

INID001266 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Autorijden
nee 0 8

INID001266 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Autorijden
ja 1 8

INID001267 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Uitslag van onderzoek
nee 0 8

INID001267 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Uitslag van onderzoek
ja 1 8

INID001268 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Psycho-educatie
nee 0 8

INID001268 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Psycho-educatie
ja 1 8

INID001272 ZI Dementie
Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes
nee 0 8

INID001272 ZI Dementie
Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door foto's en plaatjes
ja 1 8

INID001273 ZI Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of 

videomateriaal

nee 0 8
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INID001273 ZI Dementie

Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Ja, door filmpjes of 

videomateriaal

ja 1 8

INID001274 ZI Dementie
Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Nee
nee 0 8

INID001274 ZI Dementie
Wordt de uitleg aan (mantelzorgers van) patiënten met dementie 

ondersteund door beeldmateriaal? - Nee
ja 1 8

INID001275 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 

'omgang met dementerenden'

nee 0 8

INID001275 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 

'omgang met dementerenden'

ja 1 8

INID001276 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 

dementie

nee 0 8

INID001276 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 

dementie

ja 1 8

INID001277 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat 

patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer 

toegewezen krijgen

nee 0 8

INID001277 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er is beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat 

patiënten met dementie standaard een éénpersoonskamer 

toegewezen krijgen

ja 1 8

INID001278 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de standaard 

'kwetsbare ouderen VMS'

nee 0 8

INID001278 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er wordt gewerkt conform de standaard 

'kwetsbare ouderen VMS'

ja 1 8

INID001279 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 

protocol delier - rekening gehouden met onderliggend aanwezig 

zijnde dementie? - Er zijn geen afspraken/ faciliteiten

nee 0 8

INID001281 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in

nee 0 21
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INID001281 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Er is mogelijkheid tot rooming-in

ja 1 21

INID001282 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de 

persoonlijke zorg van de patiënt met dementie

nee 0 21

INID001282 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in de 

persoonlijke zorg van de patiënt met dementie

ja 1 21

INID001283 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk 

buiten de vaste bezoektijden

nee 0 21

INID001283 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Bezoeken van de patiënt met dementie is mogelijk 

buiten de vaste bezoektijden

ja 1 21

INID001284 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / 

familiegesprekken

nee 0 21

INID001284 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? - Steunpunt mantelzorgers / groepsgesprekken / 

familiegesprekken

ja 1 21

INID003705 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Fysiotherapeut
Nee 0 21

INID003705 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Fysiotherapeut
Op aanvraag 0,5 21

INID003705 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Fysiotherapeut
Ja 1 21

INID003706 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Ergotherapeut
Nee 0 21

INID003706 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Ergotherapeut
Op aanvraag 0,5 21

INID003706 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Ergotherapeut
Ja 1 21

INID003707 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Logopedist
Nee 0 21

INID003707 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Logopedist
Op aanvraag 0,5 21

INID003707 ZI Dementie
Indien ja, zijn bij dit overleg de volgende personen aanwezig? - 

Logopedist
Ja 1 21

INID003708 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig 

specialist (geriatrie/neurologie)

nee 0 1
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INID003708 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? d. Verpleegkundig 

specialist (geriatrie/neurologie)

ja 1 1

INID003709 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/ 

trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het 

ziekenhuis

nee 0 1

INID003709 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? i. Casemanager/ 

trajectbegeleider/ dementieconsulent niet werkzaam in het 

ziekenhuis

ja 1 1

INID003710 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog 

(medisch/klinisch)

nee 0 1

INID003710 ZI Dementie

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? j. Psycholoog 

(medisch/klinisch)

ja 1 1

INID003711 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts
nee 0 1

INID003711 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? K. Huisarts
ja 1 1

INID003712 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen
nee 0 1

INID003712 ZI Dementie
Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na diagnosestelling 

dementie) voor patiënten met dementie? l. Geen
ja 1 1

INID003713 ZI Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Huisbezoek
nee 0 21

INID003713 ZI Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Huisbezoek
ja 1 21

INID003714 ZI Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven
nee 0 21

INID003714 ZI Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven
er wordt wel nazorg gegeven. 0 21

INID003714 ZI Dementie
Waaruit bestaat de nazorg die door uw ziekenhuislocatie wordt 

gegeven? - Er wordt geen nazorg gegeven
ja 1 21

INID003715 ZI Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? 

Dagopname/dagcentrum/huiskamer

nee 0 21

INID003715 ZI Dementie

Bevat uw ziekenhuislocatie speciale diagnose- en/of 

behandelingsruimten voor patiënten met dementie? 

Dagopname/dagcentrum/huiskamer

ja 1 21

INID003716 ZI Dementie

Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke 

afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag 

plaats? 

nee 0 21

INID003716 ZI Dementie

Vinden in de onder A. genoemde ruimten alle mogelijke 

afspraken/ onderzoeken rondom zorg voor dementie op één dag 

plaats? 

ja 1 21
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INID003718 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Medicatie
nee 0 8

INID003718 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Medicatie
ja 1 8

INID003719 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer 

Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

nee 0 8

INID003719 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Hulp, ondersteuning en informatie van Alzheimer 

Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, alzheimertelefoon, 

website, brochures, boeken, dvd 

ja 1 8

INID003720 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Casemanager ketenzorg dementie
nee 0 8

INID003720 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt met de patiënt 

besproken? - Casemanager ketenzorg dementie
ja 1 8

INID003722 ZI Dementie

Welke mogelijkheden zijn er op uw ziekenhuislocatie voor 

mantelzorger(s) aanwezig om de patiënt met dementie te kunnen 

ondersteunen? Er zijn geen mogelijkheden voor mantelzorger(s) 

om de patiënt met dementie te kunnen ondersteunen

nee 0 21

INID003723 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek
nee 0 8

INID003723 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Uitleg soorten onderzoek
ja 1 8

INID003724 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Medicatie
nee 0 8

INID003724 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Medicatie
ja 1 8

INID003725 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen
nee 0 8

INID003725 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Hulpmiddelen
ja 1 8

INID003726 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Autorijden
nee 0 8

INID003726 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Autorijden
ja 1 8

INID003727 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek
nee 0 8

INID003727 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Uitslag van onderzoek
ja 1 8

INID003728 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie
nee 0 8

INID003728 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Psycho-educatie
ja 1 8
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INID003729 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, 

alzheimertelefoon

nee 0 8

INID003729 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Hulp en ondersteuning van 

Alzheimer Nederland: alzheimer cafés, lotgenotencontact, 

alzheimertelefoon

ja 1 8

INID003730 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer 

Nederland: website, brochures, boeken, dvd

nee 0 8

INID003730 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Informatie van Alzheimer 

Nederland: website, brochures, boeken, dvd

ja 1 8

INID003731 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie
nee 0 8

INID003731 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Casemanager ketenzorg dementie
ja 1 8

INID003732 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard 

Dementie

nee 0 8

INID003732 ZI Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of digitaal 

aan de patiënt meegegeven? - Patiëntenversie van de zorgstandaard 

Dementie

ja 1 8

INID000997 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 

patiënten met DM actief gescreend worden op het hebben van 

depressieve stoornissen?

nee 0 8

INID000997 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 

patiënten met DM actief gescreend worden op het hebben van 

depressieve stoornissen?

Ja 1 8

INID000998 ZI Diabetes
Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na 

vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?
nee 0 8

INID000998 ZI Diabetes
Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na 

vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie?
Ja 1 8

INID003866 ZI Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose 

Monitoring?
Nee 0 8

INID003866 ZI Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose 

Monitoring?
Ja, alleen kinderen 0,5 8

INID003866 ZI Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose 

Monitoring?
Ja, alleen volwassen 0,5 8

INID003866 ZI Diabetes
Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose 

Monitoring?
Ja, voor volwassenen en kinderen 1 8

INID003867 ZI Diabetes Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling? Ja, alleen kinderen 0,5 21

INID003867 ZI Diabetes Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling? Ja, alleen volwassen 0,5 21
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INID003867 ZI Diabetes Biedt uw ziekenhuislocatie insulinepompbehandeling? Ja, voor volwassenen en kinderen 1 21

INID003868 ZI Diabetes
Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie?
1 0 21

INID003868 ZI Diabetes
Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie?
2 0,5 21

INID003868 ZI Diabetes
Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie?
> 2 1 21

INID003868 ZI Diabetes
Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie?
>2 1 21

INID003871 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? a. Diëtist

Ja, op afroep 0 21

INID003871 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? a. Diëtist

Ja, vast 1 21

INID003872 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? b. Podotherapeut

Nee 0 21

INID003872 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? b. Podotherapeut

Ja, op afroep 0,5 21

INID003872 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? b. Podotherapeut

Ja, vast 1 21

INID003873 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? c. Psycholoog

Nee 0 21

INID003873 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? c. Psycholoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID003873 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? c. Psycholoog

Ja, vast 1 21

INID003874 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? d. Maatschappelijk werker

Nee 0 21

INID003874 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? d. Maatschappelijk werker

Ja, op afroep 0,5 21

INID003874 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 

volwassenen)? d. Maatschappelijk werker

Ja, vast 1 21

INID003876 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam?  a. Diëtist
Nee 0 21

INID003876 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam?  a. Diëtist
Ja, vast 1 21
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INID003877 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / 

Orthopedagoog

Nee 0 21

INID003877 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / 

Orthopedagoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID003877 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? b. Kinderpsycholoog / 

Orthopedagoog

Ja, vast 1 21

INID003878 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker
Nee 0 21

INID003878 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker
Ja, op afroep 0,5 21

INID003878 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? c. Maatschappelijk werker
Ja, vast 1 21

INID003879 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker
Nee 0 21

INID003879 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker
Ja, op afroep 0,5 21

INID003879 ZI Diabetes
Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? D. Pedagogisch werker
Ja, vast 1 21

INID003880 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. 

Kinderdiabetesverpleegkundige

Nee 0 21

INID003880 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? E. 

Kinderdiabetesverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID003881 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig 

specialist

Nee 0 21

INID003881 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig 

specialist

Ja, op afroep 0,5 21

INID003881 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire kinderdiabetesteam? F (Kinder-)verpleegkundig 

specialist

Ja, vast 1 21

INID003883 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? A. Vaatchirurg

Nee 0 21

INID003883 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? A. Vaatchirurg

Ja, op afroep 0,5 21
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INID003883 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? A. Vaatchirurg

Ja, vast 1 21

INID003884 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? B.Podotherapeut

Nee 0 21

INID003884 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? B.Podotherapeut

Ja, op afroep 0,5 21

INID003884 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? B.Podotherapeut

Ja, vast 1 21

INID003885 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker

Nee 0 21

INID003885 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker

Ja, op afroep 0,5 21

INID003885 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? C. Orthopedisch schoenmaker

Ja, vast 1 21

INID003886 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet

Nee 0 21

INID003886 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet

Ja, op afroep 0,5 21

INID003886 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? D. Pedicure met aantekening diabetische voet

Ja, vast 1 21

INID003887 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? E. Psycholoog

Nee 0 21

INID003887 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? E. Psycholoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID003887 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? E. Psycholoog

Ja, vast 1 21

INID003888 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg

Nee 0 21

INID003888 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg

Ja, op afroep 0,5 21

INID003888 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van het 

multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 

volwassenen)? F. Orthopedisch chirurg

Ja, vast 1 21
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INID003890 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?  E-

consult  

nee 0 21

INID003890 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist?  E-

consult  

ja 1 21

INID003891 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal 

spreekuur 

nee 0 21

INID003891 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal 

spreekuur 

ja 1 21

INID003892 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Avondspreekuur op de polikliniek 

nee 0 21

INID003892 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Avondspreekuur op de polikliniek 

ja 1 21

INID003893 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

nee 0 21

INID003893 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

ja 1 21

INID003894 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Multidisciplinaire afspraak

nee 0 21

INID003894 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Multidisciplinaire afspraak

ja 1 21

INID003895 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Patiënten portaal 

nee 0 21

INID003895 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 

Patiënten portaal 

ja 1 21

INID003896 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs 

service

nee 0 21

INID003896 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs 

service

ja 1 21

INID003897 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?  E-

consult  

nee 0 21

INID003897 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts?  E-

consult  

ja 1 21
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INID003898 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Digitaal spreekuur 

nee 0 21

INID003898 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Digitaal spreekuur 

ja 1 21

INID003899 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Avondspreekuur op de polikliniek 

nee 0 21

INID003899 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Avondspreekuur op de polikliniek 

ja 1 21

INID003900 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

nee 0 21

INID003900 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Gezamenlijke medische afspraak (GMA)

ja 1 21

INID003901 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Multidisciplinaire afspraak

nee 0 21

INID003901 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Multidisciplinaire afspraak

ja 1 21

INID003902 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Patiënten portaal 

nee 0 21

INID003902 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 

Patiënten portaal 

ja 1 21

INID003903 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 24-

uurs service

nee 0 21

INID003903 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan voor 

patiënten met diabetes onder behandeling van de kinderarts? 24-

uurs service

ja 1 21

INID000532 ZI Heupprothese
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
Nee 0 8

INID000532 ZI Heupprothese
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
Ja 1 8

INID000533 ZI Heupprothese

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande

aan het plaatsen van een THP?

Nee 0 8

INID000533 ZI Heupprothese

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande

aan het plaatsen van een THP?

Ja 1 8
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INID001682 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? 

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? 

[Ja/Nee/n.v.t.]

Ja 1 21

INID001682 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? 

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan op uw ziekenhuislocatie in een MDO besproken? 

[Ja/Nee/n.v.t.]

N.v.t. missing 21

INID001683 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Orthopedisch chirurg [ja/nee]

Ja 1 21

INID001684 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Medisch microbioloog [ja/nee]

Nee 0 21

INID001684 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Medisch microbioloog [ja/nee]

Ja 1 21

INID001685 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Ziekenhuis hygiënist [ja/nee]

Nee 0 21

INID001685 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Ziekenhuis hygiënist [ja/nee]

Ja 1 21

INID001686 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Infectioloog/internist [ja/nee]

Nee 0 21

INID001686 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Infectioloog/internist [ja/nee]

Ja 1 21

INID001687 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

nee 0 21

INID001687 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

Indien noodzakelijk wordt een casus 

met deskundige infectie preventie 

besproken (= ziekenhuishygiënist)

0,5 21

Pagina 249/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001687 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

Op indicatie overleg met 

infectioloog/internist
0,5 21

INID001687 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

Infecties en complicaties worden 

besproken met alle medisch 

specialisten

1 21

INID001687 ZI Heupprothese

Worden patiënten die een heuprevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? Zo 

ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Anders [ja/nee]

ja 1 21

INID000148 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum 

waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?
nee 0 8

INID000148 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum 

waarin de zorg rondom prostaatcarcinoom wordt geconcentreerd?
ja 1 8

INID000150 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Worden patiënten met prostaatcarcinoom op uw ziekenhuislocatie 

(of binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 

multidisciplinair teamoverleg (MDO)?

ja 1 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?
2-wekelijks 0 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?
Wekelijks 0,33 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?

wekelijks MDO overleg, daarnaast 

wekelijks multidisciplinair spreekuur 

en  tweewekelijks prostaat MRI 

bespreking. Bij spoed vindt direct 

overleg met betrokken 

specialisten/zorgprofessionals plaats

0,33 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?

wekelijks, het MDO wordt door 

andere ziekenhuizen georganiseerd. 

Ons instituut sluit daarbij aan.

0,33 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?
2 keer per week. 0,66 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?
2x per week 0,66 21

INID000151 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Met welke frequentie vindt er een MDO plaats waarin patiënten 

met prostaatcarcinoom worden besproken?
drie keer per week 1 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Nee 0 21

Pagina 250/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Nee dit gebeurt op indicatie of op 

verzoek van de patiënt. Dit wordt 

tevens voorafgaand aan de operatie 

met de patient besproken door de 

uroloog.

0,5 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Nee, dit gebeurt alleen op indicatie 0,5 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Nee, dit gebeurt op indicatie of op 

verzoek van de patiënt
0,5 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Ja, dit gebeurt standaard 1 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Ja, standaard, met de vermelding dat 

de patiënt op een andere locatie 

wordt geopeerd

1 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

De radicale prostatectomie wordt in 

een ander ziekenhuis uitgevoerd. Het 

consult met de verpleegkundige 

gebeurt daar.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Dit gebeurt al vóór de operatie, op de 

polikliniek, door de uroloog.
missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Dit gebeurt standaard voor het 

definitief plannen van een betreffende 

behandeling, door behandeld arts 

(geborgd in informed consent). 

Onderwerp komt ieder post-behandel 

consult opnieuw ter sprake bij arts of 

oncologie verpleegkundige.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Dit vindt plaats in het VUmc waar de 

patienten worden geopereerd.
missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Het consult is bij de uroloog missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

MAASTRO clinic is een 

radiotherapeutisch instituut, we 

behandelen patiënten  enkel middels 

radiotherapie.De verpleegkundige 

informeert de patiënten via de 

verwijzende ziekenhuizen.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Patiënten worden niet in het WLZ 

geopereerd.
missing 21
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INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Patiënten worden verwezen naar 

Franciscus Gasthuis.
missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Poliklinisch voorafgaande aan ingreep missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Via de arts missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Voor het ontslag uit het St. Antonius 

( Zuwe Hofpoort voert geen radicale 

prostatectomieën uit) krijgen 

patiënten een consult met een 

verpleegkundige m.b.t. 

erectiestoornissen

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Voorlichting vindt voorafgaand aan 

de ingreep plaats
missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

Wij voeren geen prostatectomie uit 

maar informeren de patïent wel 

vooraf over erectiestoornissen.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

consult vindt plaats in ziekenhuis 

waar prostatectomie wordt 

uitgevoerd.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

de behandeling vindt plaats in een 

ander centrum. Het betreffende 

consult vindt bij intake bij de uroloog 

(NS) plaats.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

dit wordt vóór een behandeling 

besproken
missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

in de preoperatieve fase wordt e.e.a. 

reeds besproken,  post-OK wordt 

hier weer verder op ingegaan. 

Poliklinisch krijgt dit onderwerp weer 

aandacht.

missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

nvt missing 21

INID000159 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Krijgt de patiënt met prostaatcarcinoom vóór ontslag uit uw 

ziekenhuislocatie standaard een consult met een verpleegkundige 

m.b.t. het onderwerp erectiestoornissen?

pre-operatief met de 

oncologieverpleegkundige en post-

operatief bij de uroloog

missing 21

INID001761 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Uroloog
Ja, vast 1 21

INID001762 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Internist
Nee 0 21

INID001762 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Internist
Ja, op afroep 0,5 21
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INID001762 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Internist
Ja, vast 1 21

INID001763 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncoloog
Nee 0 21

INID001763 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncoloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001763 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncoloog
Ja, vast 1 21

INID001763 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncoloog
ja vast 1 21

INID001764 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut
Nee 0 21

INID001764 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut
Ja, op afroep 0,5 21

INID001764 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radiotherapeut
Ja, vast 1 21

INID001765 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radioloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001765 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Radioloog
Ja, vast 1 21

INID001766 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Patholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001766 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Patholoog
Ja, vast 1 21

INID001767 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist
Nee 0 21

INID001767 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001767 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Verpleegkundig specialist
Ja, vast 1 21

INID001768 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Physician assistant
Nee 0 21

INID001768 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Physician assistant
Ja, op afroep 0,5 21

INID001768 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Physician assistant
Ja, vast 1 21

INID001769 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige
Nee 0 21

INID001769 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige
Ja, op afroep 0,5 21

INID001769 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Urologieverpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001770 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige
Nee 0 21

INID001770 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige
Ja, op afroep 0,5 21

INID001770 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Oncologieverpleegkundige
Ja, vast 1 21
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INID001771 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige
Nee 0 21

INID001771 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige
Ja, op afroep 0,5 21

INID001771 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Continentieverpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001772 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige
Nee 0 21

INID001772 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige
Ja, op afroep 0,5 21

INID001772 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Stomaverpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001773 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Psycholoog
Nee 0 21

INID001773 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Psycholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001773 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Psycholoog
Ja, vast 1 21

INID001774 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Seksuoloog
Nee 0 21

INID001774 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Seksuoloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001774 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Seksuoloog
Ja, vast 1 21

INID001775 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker
Nee 0 21

INID001775 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker
Ja, op afroep 0,5 21

INID001775 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Maatschappelijk werker
Ja, vast 1 21

INID001776 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Diëtist
Nee 0 21

INID001776 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Diëtist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001776 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Diëtist
Ja, vast 1 21

INID001777 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut
Nee 0 21

INID001777 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut
Ja, op afroep 0,5 21

INID001777 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Fysiotherapeut
Ja, vast 1 21

INID001778 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut
Nee 0 21

INID001778 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut
Ja, op afroep 0,5 21

INID001778 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerde centrum? Bekkenfysiotherapeut
Ja, vast 1 21
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INID001780 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Uroloog
Ja, vast 1 21

INID001781 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Internist
Nee 0 21

INID001781 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Internist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001781 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Internist
Ja, vast 1 21

INID001782 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Oncoloog
Ja, vast 1 21

INID001783 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Radiotherapeut

Ja, op afroep 0,5 21

INID001783 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Radiotherapeut

Ja, vast 1 21

INID001784 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radioloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001784 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Radioloog
Ja, vast 1 21

INID001785 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Patholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001785 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Patholoog
Ja, vast 1 21

INID001786 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Verpleegkundig specialist

Nee 0 21

INID001786 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Verpleegkundig specialist

Ja, op afroep 0,5 21

INID001786 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Verpleegkundig specialist

Ja, vast 1 21

INID001787 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Physician 

Assistant

Nee 0 21

INID001787 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Physician 

Assistant

Ja, op afroep 0,5 21

INID001787 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Physician 

Assistant

Ja, vast 1 21
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INID001788 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige

Nee 0 21

INID001788 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001788 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Urologieverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID001789 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncologieverpleegkundige

Nee 0 21

INID001789 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncologieverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001789 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Oncologieverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID001790 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Continentieverpleegkundige

Nee 0 21

INID001790 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Continentieverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001790 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Continentieverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID001791 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Stomaverpleegkundige

Nee 0 21

INID001791 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Stomaverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001791 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Stomaverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID001792 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog
Nee 0 21

INID001792 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001792 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Psycholoog
Ja, vast 1 21

INID001793 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog
Nee 0 21
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INID001793 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001793 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Seksuoloog
Ja, vast 1 21

INID001794 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Maatschappelijk werker

Nee 0 21

INID001794 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Maatschappelijk werker

Ja, op afroep 0,5 21

INID001794 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Maatschappelijk werker

Ja, vast 1 21

INID001795 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist
Nee 0 21

INID001795 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001795 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? Diëtist
Ja, vast 1 21

INID001796 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut

Nee 0 21

INID001796 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut

Ja, op afroep 0,5 21

INID001796 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Fysiotherapeut

Ja, vast 1 21

INID001797 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Bekkenfysiotherapeut

Nee 0 21

INID001797 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Bekkenfysiotherapeut

Ja, op afroep 0,5 21

INID001797 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het MDO waarin 

patiënten met prostaatcarcinoom worden besproken? 

Bekkenfysiotherapeut

Ja, vast 1 21

INID001799 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Behandelopties die uw ziekenhuislocatie 

niet aanbiedt.

nee 0 8

INID001799 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Behandelopties die uw ziekenhuislocatie 

niet aanbiedt.

ja 1 8
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INID001800 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van 

verschillende behandelingen bij prostaatcarcinoom.

nee 0 8

INID001800 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Voor- en nadelen voor de patiënt van 

verschillende behandelingen bij prostaatcarcinoom.

ja 1 8

INID001801 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie 

en het herstel van de behandeling.

nee 0 8

INID001801 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Het verband tussen lichamelijke conditie 

en het herstel van de behandeling.

ja 1 8

INID001802 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de 

behandelingen.

nee 0 8

INID001802 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Erectiestoornissen ten gevolge van de 

behandelingen.

ja 1 8

INID001803 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van 

leven.

nee 0 8

INID001803 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? De behandelingen en de kwaliteit van 

leven.

ja 1 8

INID001804 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op 

uw ziekenhuislocatie.

nee 0 8

INID001804 ZI
In opzet curatieve behandeling 

prostaatcarcinoom

Over welke van de volgende onderwerpen wordt standaard op uw 

ziekenhuislocatie informatie op papier meegegeven aan de patiënt 

met prostaatcarcinoom? Informatie over de prostaatpolikliniek op 

uw ziekenhuislocatie.

ja 1 8

INID000422 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Is het mogelijk online een afspraak te maken? Nee 0 8

INID000422 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Is het mogelijk online een afspraak te maken? Ja, bij de MDL-artsen/internisten 1 8

INID000422 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Is het mogelijk online een afspraak te maken?

Ja, bij de MDL-artsen/internisten;Ja, 

bij de kinderartsen-

MDL/kinderartsen

1 8

INID000422 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Is het mogelijk online een afspraak te maken?
Ja, bij de kinderartsen-

MDL/kinderartsen
1 8
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INID000422 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Is het mogelijk online een afspraak te maken?
Ja, bij de kinderartsen-

MDL/kinderartsen;Nee
1 8

INID001536 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / Kinderarts
nee 0 1

INID001536 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - Kinderarts-MDL / Kinderarts
ja 1 1

INID001537 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist
nee 0 1

INID001537 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? - MDL-arts / internist
ja 1 1

INID001538 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-arts
nee 0 1

INID001538 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - MDL-arts
ja 1 1

INID001539 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist
nee 0 1

INID001539 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij volwassenen? - Internist
ja 1 1

INID001541 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts
nee 0 1

INID001541 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - MDL-arts
ja 1 1

INID001542 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist
nee 0 1

INID001542 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Internist
ja 1 1

INID001543 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-MDL
nee 0 1

INID001543 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts-MDL
ja 1 1

INID001544 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts
nee 0 1

INID001544 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten met de 

ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa bij kinderen? - Kinderarts
ja 1 1

INID001546 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist

nee 0 1

INID001546 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? A. Verpleegkundig specialist

ja 1 1
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INID001549 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen 

is standaard betrokken

nee 0 1

INID001549 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen 

is standaard betrokken

ja 1 1

INID001550 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? A. Verpleegkundig specialist

nee 0 1

INID001550 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? A. Verpleegkundig specialist

ja 1 1

INID001553 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is 

standaard betrokken

nee 0 1

INID001553 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? C. Geen van bovenstaande verpleegkundigen is 

standaard betrokken

ja 1 1

INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

Nee 0 1

INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

MDO bespreking op indicatie. 0,5 1

INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

Zo nodig worden deze patiënten 

besproken bij het MDO van de 

poliklinische patiënten van de 

maatschap interne geneeskunde. 

Interne-chirurgie MDO wanneer 

nodig.

0,5 1

INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

bij onduidelijkheden of anti-TNF 

therapie
0,5 1
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INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

IBD-patiënten worden besproken in 

het &quot;algemene MDO met 

chirurgen en/of MDO 

farmacologisch (MDL-arts, 

dermatoloog, reumatoloog met 

ziekenhuis-apotheker).

1 1

INID001566 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Volwassenen

Ja 1 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Nee 0 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Ja 1 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Alle patiënten worden na diagnose 

aangemeld bij de psycholoog
missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Er wordt laagdrempelig overlegd met 

de kinder-MDL-arts van het 

Radboudumc. Bij opname is er soms 

wel een MDL en bij de (poli)klinische 

behandeling worden meerdere 

disciplines betrokken.

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Het SMC heeft geen eigen polikliniek 

kindergeneeskunde.
missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Hoofdbehandelaar bij kinderen met 

IBD is KinderMDLarts in het 

Radboudumc en MDO vindt aldaar 

plaats

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Ja regionaal IBD overleg missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Kinderen vallen onder 

hoofdbehandelaar uit de academie. 

Het MDO vindt ook daar plaats.

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Kinderen worden doorverwezen naar 

het UMCG.
missing 1
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INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

MDO overleg met academisch 

kinderarts-MDL
missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Namelijk kinder MDL overleg WKZ 

Utrecht en Catharina Ziekenhuis 

Eindhoven.

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Op indicatie. missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Patiënten (kinderen) worden 

doorverwezen naar het UMCG
missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

Per patiënt heeft de kinderats contact 

met Academisch Centrum en diëtist, 

binnen Tergooi op afroep met 

psycholoog.

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

UMCG missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

afhankelijk van de fase van ziekte en 

begeleidende problematiek
missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

in het regio overleg met het UMCG missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

met kinder MDL artsen van het 

Wilhelmina Kinderziekenhuis te 

Utrecht of het Isala te Zwolle.

missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

overleg met de academie missing 1

INID001567 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Worden patiënten met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa op uw 

ziekenhuislocatie (of binnen uw samenwerkingsverband) 

besproken in een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? - 

Kinderen

tesamen met het MDO IBD voor de 

volwassenen
missing 1

INID001569 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? B. Internist

Nee 0 21
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INID001569 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? B. Internist

Ja, op afroep 0,5 21

INID001569 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? B. Internist

Ja, vast 1 21

INID001572 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Nee 0 21

INID001572 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Ja, op afroep 0,5 21

INID001572 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Ja, vast 1 21

INID001573 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog

Nee 0 21

INID001573 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID001574 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Nee 0 21

INID001574 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Ja, op afroep 0,5 21

INID001574 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Ja, vast 1 21

INID001575 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Nee 0 21

INID001575 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Ja, op afroep 0,5 21

INID001575 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Ja, vast 1 21
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INID001576 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Nee 0 21

INID001576 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Ja, op afroep 0,5 21

INID001576 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Ja, vast 1 21

INID001577 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Nee 0 21

INID001577 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID001577 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Ja, vast 1 21

INID001578 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Nee 0 21

INID001578 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001578 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID001581 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts

Nee 0 21

INID001581 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts

Ja, op afroep 0,5 21

INID001581 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? C. Kinderarts

Ja, vast 1 21

INID001583 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Nee 0 21

INID001583 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Ja, op afroep 0,5 21
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INID001583 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? F. Diëtist

Ja, vast 1 21

INID001584 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog

Nee 0 21

INID001584 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog

Ja, op afroep 0,5 21

INID001584 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? G. Orthopedagoog

Ja, vast 1 21

INID001585 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Nee 0 21

INID001585 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Ja, op afroep 0,5 21

INID001585 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? H. Maatschappelijk werker

Ja, vast 1 21

INID001586 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Nee 0 21

INID001586 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Ja, op afroep 0,5 21

INID001586 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? I. Verpleegkundigen gespecialiseerd in 

de ziekte van Crohn /Colitis ulcerosa

Ja, vast 1 21

INID001587 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Nee 0 21

INID001587 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Ja, op afroep 0,5 21

INID001587 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? J. Verpleegkundig specialist

Ja, vast 1 21

INID001588 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Nee 0 21

INID001588 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Ja, op afroep 0,5 21

Pagina 265/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001588 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? K. Psycholoog

Ja, vast 1 21

INID001589 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Nee 0 21

INID001589 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Ja, op afroep 0,5 21

INID001589 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? L. Stomaverpleegkundige

Ja, vast 1 21

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 

(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?
Nee, geen van beide 0 21

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 

(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?

Ja, het specialisme MDL-

ziekten/Gastro-enterologie
0,5 21

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 

(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?

Ja, het specialisme kindergeneeskunde-

MDL
0,5 21

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 

(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten?
Ja, beide specialismen 1 21

INID004372 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige

nee 0 1

INID004372 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  volwassenen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa 

standaard betrokken? B. MDL/IBD-verpleegkundige

ja 1 1

INID004373 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? B. MDL/IBDverpleegkundige

nee 0 1

INID004373 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte van 

Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of verzorging 

van  kinderen met de ziekte van Crohn/Colitis ulcerosa standaard 

betrokken? B. MDL/IBDverpleegkundige

ja 1 1

INID004374 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

Nee, de patiënt krijgt op papier geen 

telefoonnummer mee dat ’s avonds, ‘s 

nachts en in het weekend bereikbaar 

is

0 8

INID004374 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

Ja, en de patiënt kan uitsluitend een 

voicemailbericht achterlaten
0,33 8

INID004374 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter te laten

0,66 8
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INID004374 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand 

aan de lijn
1 8

INID004374 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een telefoonnummer mee op papier of 

digitaal waarop hij tijdens avond, nacht en weekend voor 

dringende vragen een zorgverlener kan bereiken?  

ja, en de patient krijgt meteen ieman 

aan de lijn
1 8

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of 

digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen 

binnen 24 uur beantwoord worden? 

Nee, de patiënt kan vragen niet 

emailen / krijgt geen emailadres mee 

op papier

0 8

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of 

digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen 

binnen 24 uur beantwoord worden? 

Nee, de patiënt krijgt wel een e-

mailadres mee op papier, maar de 

antwoordtermijn is langer dan 24 uur

0,5 8

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met IBD een e-mailadres mee op papier of 

digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen die op werkdagen 

binnen 24 uur beantwoord worden? 

Ja 1 8

INID004376 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL 

Ja, op afroep 0,5 21

INID004376 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL 

Ja, vast 1 21

INID004377 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Nee 0 21

INID004377 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Ja, op afroep 0,5 21

INID004377 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Ja, vast 1 21

INID004378 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Nee 0 21

INID004378 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Ja, op afroep 0,5 21

INID004378 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (volwassenen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Ja, vast 1 21

INID004379 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL 

Nee 0 21

INID004379 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL 

Ja, op afroep 0,5 21

Pagina 267/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID004379 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? A. MDL-arts / kinderarts-MDL 

Ja, vast 1 21

INID004380 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Nee 0 21

INID004380 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Ja, op afroep 0,5 21

INID004380 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? D. GE-chirurg

Ja, vast 1 21

INID004381 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Nee 0 21

INID004381 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Ja, op afroep 0,5 21

INID004381 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO IBD 

waarin patiënten (kinderen) met de ziekte van Crohn/Colitis 

ulcerosa worden besproken? E. Gynaecoloog

Ja, vast 1 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? Nee 0 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? Ja 1 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Aangezien het slechts om enkele 

patiënten per jaar gaat, wordt dit face 

to face geregeld tussen de kinderarts 

en behandelend arts volwassenen. Er 

is dus niet specifiek een transitiepoli.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? De transitie poli gaat in 2016 van start missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? Dit is momenteel in voorbereiding missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Er is geen officiele transitie poli. Er 

vindt wel een directe overdracht 

plaats.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Goede laagdrempelige samenwerking 

tussen MDL en kinderafdeling. Vast 

aanspreekpunt overname jonge IBD 

patiënten.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Het Antonius Ziekenhuis beschikt 

niet over een transitiepoli zoals is 

beschreven onder definities. Wel geldt 

dat bij kinderen tussen 16-18 jaar de 

MDL-arts alvast meekijkt om een 

goede transitie te bewerkstelligen.

missing 8
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INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Jongeren worden begeleid van 

kindzorg naar volwassenzorg door 

hen stapsgewijs over te dragen van 

kinderarts naar MDL-arts. Hierbij 

vindt er nauw overleg plaats tussen 

kinderarts en MDL-arts. Er is geen 

specifieke transitiepoli.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Kinderen die overgaan naar de MDL 

arts in ons centrum worden voor 

transitie besproken en indien nodig 

gezamenlijk gezien.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Momenteel niet, maar we gaan 

samenwerken met het EMC en 

binnen die samenwerking gaan we 

deze opzetten.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Patiënten die overgaan van kinder 

MDL-arts naar de MDL-arts worden 

1x gezamenlijk door kinderarts en 

MDL-arts gezien

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

Vanuit Erasmus MC grondige en 

zorgvuldige overdracht/overleg bij 

transitie

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? Zal in de toekomst worden opgericht. missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

kinderen in die leeftijdsfase worden 

meestal afwisselend door kinderarts 

en MDL arts gezien met onderling 

goed overleg.

missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?
niet in het Flevoziekenhuis wel via het 

AMC
missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? planning opzet start 2017 missing 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli?

we krijgen pte verwezen door de afd 

kindergeneeskunde van het UMCG 

als ze de leeftijd van 16/18 bereiken. 

Soms komen ze via de afdeling 

kindergeneeskunde van ons eigen 

ziekenhuis, er is geen speciale 

transitiepoli. Pte worden echter goed 

begele

missing 8

INID004384 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met 

deskundigheid in IBD

nee 0 1

INID004384 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? Er is een preconceptie poli met 

deskundigheid in IBD

ja 1 1

INID004385 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn 

IBD worden gevolgd

nee 0 8
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INID004385 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn 

IBD worden gevolgd

ja 1 8

INID004386 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? Niet
nee 0 1

INID004386 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? Niet

de aanbevelingen uit de vigerende 

richtlijn ibd worden gevolgd.
0 1

INID004386 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd op 

uw ziekenhuislocatie? Niet
ja 1 1

INID000595 ZI Knieprothese
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
Nee 0 8

INID000595 ZI Knieprothese
Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één 

dag?
Ja 1 8

INID000596 ZI Knieprothese
Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?
Nee 0 8

INID000596 ZI Knieprothese
Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid 

voorafgaande aan het plaatsen van een primaire knieprothese?
Ja 1 8

INID000599 ZI Knieprothese Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies? nee 0 8

INID000599 ZI Knieprothese Meet u knie-PROMs volgens NOV-advies? Ja 1 8

INID001715 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Orthopedisch chirurg
Ja 1 21

INID001716 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Medisch microbioloog
Nee 0 21

INID001716 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Medisch microbioloog
Ja 1 21

INID001717 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Ziekenhuis hygienist
Nee 0 21

INID001717 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Ziekenhuis hygienist
Ja 1 21

INID001718 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Infectioloog/internist
Nee 0 21

INID001718 ZI Knieprothese
Zo ja, nemen onderstaande zorgprofessionals deel aan het MDO? 

Infectioloog/internist
Ja 1 21

INID001720 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? NSAID
ja 1 1

INID001721 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten
nee 0 1

INID001721 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Opiaten
ja 1 1

INID001722 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Intraveneus pompsysteem
nee 0 1

INID001722 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Intraveneus pompsysteem
ja 1 1

INID001723 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Zenuwblokkade
nee 0 1

INID001723 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling?Zenuwblokkade
ja 1 1
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INID001724 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)
nee 0 1

INID001724 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 

mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)
ja 1 1

INID004499 ZI Knieprothese

Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, 

nee, nvt)

Ja 1 21

INID004499 ZI Knieprothese

Worden patiënten die een knierevisie als gevolg van een infectie 

ondergaan, in een multidisciplinair overleg (MDO) besproken? (ja, 

nee, nvt)

N.v.t. missing 21

INID000694 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam? Nee 0 21

INID000694 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een multidisciplinair rugteam? Ja 1 21

INID000697 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia? Nee 0 8

INID000697 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug hernia? Ja 1 8

INID001590 ZI Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch 

chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Geinstrumenteerde 

chirurgie

nee 0 8

INID001590 ZI Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch 

chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Geinstrumenteerde 

chirurgie

ja 1 8

INID001591 ZI Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch 

chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Ongeinstrumenteerde 

chirurgie

nee 0 8

INID001591 ZI Lage Rug Hernia

Participeren de wervelkolomchirurgen (neuro- en orthopedisch 

chirurgen) in uw ziekenhuis in de DSSR? Ongeinstrumenteerde 

chirurgie

ja 1 8

INID001594 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Neurochirurg
nee 0 21

INID001594 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Neurochirurg
Ja 1 21

INID001595 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg
Nee 0 21

INID001595 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Orthopedisch chirurg
Ja 1 21

INID001596 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Neuroloog
Nee 0 21

INID001596 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Neuroloog
Ja 1 21

INID001597 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog
nee 0 21

INID001597 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Anesthesioloog
Ja 1 21
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INID001598 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Reumatoloog
Nee 0 21

INID001598 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Reumatoloog
ja 1 21

INID001599 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Traumachirurg
Nee 0 21

INID001599 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Traumachirurg
ja 1 21

INID001600 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Radioloog
Nee 0 21

INID001600 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Radioloog
Ja 1 21

INID001601 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Revalidatie arts
Nee 0 21

INID001601 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam?  Revalidatie arts
ja 1 21

INID001602 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog
Nee 0 21

INID001602 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? (Pijn)Psycholoog
ja 1 21

INID001603 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut
nee 0 21

INID001603 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Fysiotherapeut
Ja 1 21

INID001604 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut
Nee 0 21

INID001604 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Ergotherapeut
Ja 1 21

INID001605 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Physician assistant
Nee 0 21

INID001605 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Physician assistant
Ja 1 21

INID001606 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige
Nee 0 21

INID001606 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Gespecialiseerd verpleegkundige
Ja 1 21

INID001607 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige
Nee 0 21

INID001607 ZI Lage Rug Hernia
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

multidisciplinair rugteam? Transfer verpleegkundige
ja 1 21

INID001609 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

nee 0 1

INID001609 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

ja 1 1
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INID001610 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Microscopische

discectomie

nee 0 1

INID001610 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Microscopische

discectomie

ja 1 1

INID001611 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

nee 0 1

INID001611 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

ja 1 1

INID001612 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische 

discectomie (PTED)

nee 0 1

INID001612 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Percutane transforaminale endoscopische 

discectomie (PTED)

ja 1 1

INID001613 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Laminectomie

nee 0 1

INID001613 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Laminectomie

ja 1 1

INID001614 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)

nee 0 1

INID001614 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Chirurgische 

behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)

ja 1 1

INID001616 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  Pijnbehandeling 

(invasief): - Spinal Cord Stimulation

nee 0 1
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INID001616 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  Pijnbehandeling 

(invasief): - Spinal Cord Stimulation

ja 1 1

INID001617 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling 

(invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

nee 0 1

INID001617 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Pijnbehandeling 

(invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

ja 1 1

INID001618 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  Conservatieve 

behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire behandeling met opname 

nee 0 1

INID001618 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  Conservatieve 

behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire behandeling met opname 

ja 1 1

INID001619 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname

nee 0 1

INID001619 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling zonder opname

ja 1 1

INID001620 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie

nee 0 1

INID001620 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie

ja 1 1

INID001621 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

nee 0 1

INID001621 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

ja 1 1

INID001622 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Medicatie

nee 0 1

INID001622 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug hernia 

worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? Conservatieve 

behandeltrajecten: Medicatie

ja 1 1
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INID002258 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose? Nee 0 8

INID002258 ZI Lage Rug Hernia Beschikt uw ziekenhuislocatie over een zorgpad lage rug stenose? Ja 1 8

INID002259 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

nee 0 1

INID002259 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Klassieke 'open

herniaoperatie'(lumbale/dorsale of bilaterale discectomie)

ja 1 1

INID002260 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Microscopische

discectomie

nee 0 1

INID002260 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Microscopische

discectomie

ja 1 1

INID002261 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

nee 0 1

INID002261 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Micro endoscopische

discectomie (MED), micro-‐tube herniaoperatie

ja 1 1

INID002262 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale 

endoscopische discectomie (PTED)

nee 0 1

INID002262 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Percutane transforaminale 

endoscopische discectomie (PTED)

ja 1 1

INID002263 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie

nee 0 1

INID002263 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Laminectomie

ja 1 1
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INID002264 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)

nee 0 1

INID002264 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Chirurgische behandelmethoden - Interarcuaire

decompressie

(microchirurgische

behandeling voor stenose met intact houden van de wervelboog)

ja 1 1

INID002266 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation

nee 0 1

INID002266 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Pijnbehandeling (invasief): - Spinal Cord Stimulation

ja 1 1

INID002267 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

nee 0 1

INID002267 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Pijnbehandeling (invasief): - Wortelblokkade

/ Facettaire blokkade

ja 1 1

INID002268 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Conservatieve behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire behandeling 

met opname 

nee 0 1

INID002268 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd?  

Conservatieve behandeltrajecten: ‐ Multidisciplinaire behandeling 

met opname 

ja 1 1

INID002269 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling 

zonder opname

nee 0 1

INID002269 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Multidisciplinaire behandeling 

zonder opname

ja 1 1

INID002270 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie

nee 0 1
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INID002270 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Fysiotherapie

ja 1 1

INID002271 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

nee 0 1

INID002271 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Monodisciplinair Psychologie

ja 1 1

INID002272 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie

nee 0 1

INID002272 ZI Lage Rug Hernia

Welke behandelmethoden voor de behandeling van lage rug 

stenose worden er op uw ziekenhuislocatie uitgevoerd? 

Conservatieve behandeltrajecten: Medicatie

ja 1 1

INID000439 ZI Liesbreukoperaties Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? Nee 0 8

INID000439 ZI Liesbreukoperaties Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? Ja 1 8

INID000440 ZI Liesbreukoperaties Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken? Nee 0 8

INID000440 ZI Liesbreukoperaties Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken? Ja 1 8

INID000440 ZI Liesbreukoperaties Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop liesbreuken? Ja, inclusief behandeling 1 8

INID000441 ZI Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een 

afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard 

gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

Nee 0 8

INID000441 ZI Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een 

afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard 

gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

Ja, dit is beleid 1 8

INID000441 ZI Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) een 

afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, standaard 

gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde arts?

ja 1 8

INID000442 ZI Liesbreukoperaties Is het mogelijk online een afspraak te maken? Nee 0 8

INID000442 ZI Liesbreukoperaties Is het mogelijk online een afspraak te maken? Ja 1 8

INID001315 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet
nee 0 8

INID001315 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet
ja 1 8

INID001316 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken
nee 0 8
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INID001316 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie van liesbreuken
ja 1 8

INID001317 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Nee
nee 0 8

INID001317 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door beeldmateriaal? 

Nee
ja 1 8

INID001318 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja nee 0 8

INID001318 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja ja 1 8

INID001319 ZI Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op 

de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt
nee 0 8

INID001319 ZI Liesbreukoperaties
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Dit staat op 

de website en is dus altijd beschikbaar voor de patiënt
ja 1 8

INID001320 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee nee 0 8

INID001320 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee ja 1 8

INID001321 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Telefonisch
nee 0 8

INID001321 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Telefonisch
ja 1 8

INID001322 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend
nee 0 8

INID001322 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Telefonisch, ook na kantooruren en in het weekend
ja 1 8

INID001323 ZI Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 

uur)

nee 0 8

INID001323 ZI Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 

uur)

ja 1 8

INID001324 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Via een e-consult
nee 0 8

INID001324 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? Via een e-consult
ja 1 8

INID001325 ZI Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na 

de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat

nee 0 8

INID001325 ZI Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor vragen 

na de operatie? De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na 

de liesbreukoperatie om te informeren hoe het gaat

ja 1 8

INID000443 ZI Longcarcinoom
Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste 

één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?
nee 0 8

INID000443 ZI Longcarcinoom
Registreerde uw ziekenhuis in de DLSA de gegevens van tenminste 

één patiënt behandeld in het desbetreffende registratiejaar?
ja 1 8
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INID000444 ZI Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van 

tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

nee 0 8

INID000444 ZI Longcarcinoom

Registreerde uw ziekenhuis in de DLRA de gegevens van 

tenminste één patiënt behandeld in het desbetreffende 

registratiejaar. 

ja 1 8

INID000449 ZI Longcarcinoom

Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij 

patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig 

longcarcinoom?

nee 0 8

INID000449 ZI Longcarcinoom

Wordt in uw ziekenhuis VATS lobectomie aangeboden bij 

patiënten die een resectie ondergaan, vanwege een niet-kleincellig 

longcarcinoom?

ja 1 8

INID000450 ZI Longcarcinoom
Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale 

zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd?
nee 0 8

INID000450 ZI Longcarcinoom
Wordt in uw ziekenhuis standaard de behoefte aan psychosociale 

zorg bepaald bij patiënten bij wie kanker is gediagnosticeerd?
ja 1 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

Nee, hierover zijn geen afspraken 

vastgelegd
0 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

5 0,25 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

3 werkdagen. 0,5 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

72 0,5 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

2 0,75 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

2 dagen 0,75 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

48 0,75 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

ja, elektronische vragen van de patiënt 

moeten binnen 2 dagen worden 

beantwoord.

0,75 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

1 1 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

1 dag 1 8
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INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

24 1 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

24 uur 1 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

binnen 1 dag 1 8

INID000456 ZI Longcarcinoom

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

elektronische vragen van de patiënt met longcarcinoom, 

waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

binnen 24 uur 1 8

INID000921 ZI Mammacarcinoom
Worden er op uw ziekenhuislocatie patiënten met borstkanker 

behandeld? 
Ja 1 8

INID000935 ZI Mammacarcinoom
Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw 

ziekenhuislocatie aanwezig?
Nee 0 21

INID000935 ZI Mammacarcinoom
Is de voorziening tot invriezen van tumorweefsel op uw 

ziekenhuislocatie aanwezig?
ja 1 21

INID000937 ZI Mammacarcinoom

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker 

de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in 

kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? 

(bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)

nee 0 8

INID000937 ZI Mammacarcinoom

Wordt op uw ziekenhuislocatie bij alle patiënten met borstkanker 

de behoefte aan psychosociale zorg standaard en bij herhaling in 

kaart gebracht met een gevalideerd signaleringsinstrument? 

(bijvoorbeeld met behulp van de LAST-meter)

Ja 1 8

INID000938 ZI Mammacarcinoom
Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel 

uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?
nee 0 21

INID000938 ZI Mammacarcinoom
Maakt op uw ziekenhuislocatie een klinisch psycholoog onderdeel 

uit van het multidisciplinaire mammateam (vast of op afroep)?
Ja 1 21

INID000635 ZI Melanoom

Patienten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom 

worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor 

geregistreerd ziekenhuis in uw regio 

nee 0 8

INID000635 ZI Melanoom

Patienten met een stadium IIIc en/of stadium IV melanoom 

worden standaard overlegd en/of verwezen naar een hiervoor 

geregistreerd ziekenhuis in uw regio 

ja 1 8

INID000639 ZI Melanoom
Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over 

Stichting melanoom? 
nee 0 8

INID000639 ZI Melanoom
Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over 

Stichting melanoom? 
ja 1 8

INID000640 ZI Melanoom
Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? 

(gebaseerd op de IKNL standaard)
nee 0 8

INID000640 ZI Melanoom
Is er in uw ziekenhuis een 'zorgpad melanoom' aanwezig? 

(gebaseerd op de IKNL standaard)
ja 1 8
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INID000641 ZI Melanoom
Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op 

de website van het ziekenhuis? 
nee 0 8

INID000641 ZI Melanoom
Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op 

de website van het ziekenhuis? 
ja 1 8

INID000642 ZI Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad 

melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt 

gepubliceerd? 

nee 0 8

INID000642 ZI Melanoom

Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad 

melanoom' welke op de website van het ziekenhuis wordt 

gepubliceerd? 

ja 1 8

INID001624 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?

Nee 0 21

INID001624 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?

Ja 1 21

INID001625 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie voorste 

kruisbandlaesie?

Nee 0 21

INID001625 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

A. Algehele verdoving - Aangeboden bij operatie voorste 

kruisbandlaesie?

Ja 1 21

INID001626 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie 

meniscuslaesie?

Nee 0 21

INID001626 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie - Aangeboden bij operatie 

meniscuslaesie?

Ja 1 21

INID001627 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie  - Aangeboden bij operatie 

voorste kruisbandlaesie?

Nee 0 21

INID001627 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

b. Ruggenprik/ spinaal anesthesie  - Aangeboden bij operatie 

voorste kruisbandlaesie?

Ja 1 21

INID003790 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?

Nee 0 8
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INID003790 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie meniscuslaesie?

Ja 1 8

INID003791 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste 

kruisbandlaesie?

Nee 0 8

INID003791 ZI Meniscus en voorste kruisband

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden aan 

bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie? 

c. Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie voorste 

kruisbandlaesie?

Ja 1 8

INID003792 ZI Meniscus en voorste kruisband

Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met 

voorstie kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard 

door naar een fysiotherapeut?

Nee 0 8

INID003792 ZI Meniscus en voorste kruisband

Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met 

voorstie kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard 

door naar een fysiotherapeut?

Ja 1 8

INID003793 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener 

kan bereiken?

Nee, de patiënt krijgt op papier geen 

telefoonnummer mee dat ’s avonds, ‘s 

nachts en in het weekend bereikbaar 

is

0 8

INID003793 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener 

kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter

1 8

INID003793 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener 

kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter te laten

1 8

INID003793 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een 

telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij tijdens 

avond, nacht en weekend voor dringende vragen een zorgverlener 

kan bereiken?

Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand 

aan de lijn
1 8

INID003794 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-

mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan 

mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Nee, de patiënt kan vragen niet 

emailen / krijgt geen emailadres mee 

op papier

0 8

INID003794 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-

mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan 

mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Nee, de patiënt krijgt wel een e-

mailadres mee op papier, maar de 

antwoordtermijn is langer dan 24 uur

0,5 8

INID003794 ZI Meniscus en voorste kruisband

Krijgt de patiënt met meniscus- of voorste kruisbandlaesie een e-

mailadres mee op papier of digitaal waar hij vragen naartoe kan 

mailen die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden?

Ja 1 8
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INID001426 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog
nee 0 1

INID001426 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? E-consult met neuroloog/psycholoog
ja 1 1

INID001427 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal
nee 0 1

INID001427 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Online patiënten portal
ja 1 1

INID001428 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining
nee 0 1

INID001428 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Online zelfmanagementtraining
ja 1 1

INID001431 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur
nee 0 1

INID001431 ZI Migraine
Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Digitaal spreekuur
ja 1 1

INID004751 ZI Migraine

Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel 

uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische 

hoofdpijn?

nee 0 8

INID004751 ZI Migraine

Geeft de behandelaar, in afstemming met de apotheker, structureel 

uitleg over medicijngebruik aan patiënten met chronische 

hoofdpijn?

Ja 1 8

INID004752 ZI Migraine
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht 

op hoofdpijn?
Nee 0 21

INID004752 ZI Migraine
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad gericht 

op hoofdpijn?
Ja 1 21

INID004756 ZI Migraine
Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, 

indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum?
Nee 0 21

INID004756 ZI Migraine
Worden op uw ziekenhuislocatie patiënten met een hoge ziektelast, 

indien mogelijk, doorverwezen naar een revalidatiecentrum?
Ja 1 21

INID004757 ZI Migraine

Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of 

binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 

multidisciplinair teamoverleg (MDO)?          

Nee 0 21

INID004757 ZI Migraine

Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of 

binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 

multidisciplinair teamoverleg (MDO)?          

Ja 1 21

INID004758 ZI Migraine

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar 

hij/zij vragen aan kan stellen?

Nee 0 8
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INID004758 ZI Migraine

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar 

hij/zij vragen aan kan stellen?

Nee, maar de patiënt kan wel een 

vraag stellen via de website van de 

ziekenhuislocatie middels een e-mail 

of een contact

0,5 8

INID004758 ZI Migraine

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar 

hij/zij vragen aan kan stellen?

Nee, maar de patiënt kan wel een 

vraag stellen via de website van de 

ziekenhuislocatie middels een e-mail 

of een contactformulier

0,5 8

INID004758 ZI Migraine

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 

telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op papier waar 

hij/zij vragen aan kan stellen?

Ja 1 8

INID004760 ZI Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website 

van een patiëntenvereniging

nee 0 1

INID004760 ZI Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Link/ informatie leidend naar website 

van een patiëntenvereniging

ja 1 1

INID004761 ZI Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over 

hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare 

informatie over hoofdpijn

nee 0 1

INID004761 ZI Migraine

Welke van onderstaande mogelijkheden worden aangeboden op de 

website van uw ziekenhuis? Ziektespecifieke informatie over 

hoofdpijn of een link naar een andere website met betrouwbare 

informatie over hoofdpijn

ja 1 1

INID004762 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Neuroloog
Nee 0 21

INID004762 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Neuroloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID004762 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Neuroloog
Ja, vast 1 21

INID004763 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist
Nee 0 21

INID004763 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist
Ja, op afroep 0,5 21

INID004763 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Pijnspecialist
Ja, vast 1 21

INID004764 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psychiater
Nee 0 21

INID004764 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psychiater
Ja, op afroep 0,5 21

INID004764 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psychiater
Ja, vast 1 21

INID004765 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog
Nee 0 21

INID004765 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog
Ja, op afroep 0,5 21
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INID004765 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Gynaecoloog
Ja, vast 1 21

INID004766 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? KNO-arts
Nee 0 21

INID004766 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? KNO-arts
Ja, op afroep 0,5 21

INID004767 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psycholoog
Nee 0 21

INID004767 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psycholoog
Ja, op afroep 0,5 21

INID004767 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Psycholoog
Ja, vast 1 21

INID004768 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker
Nee 0 21

INID004768 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Maatschappelijk werker
Ja, op afroep 0,5 21

INID004769 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Diëtist
Nee 0 21

INID004769 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Diëtist
Ja, op afroep 0,5 21

INID004770 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut
Nee 0 21

INID004770 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut
Ja, op afroep 0,5 21

INID004770 ZI Migraine
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Fysiotherapeut
Ja, vast 1 21

INID004771 ZI Migraine

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in 

hoofdpijn

Nee 0 21

INID004771 ZI Migraine

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in 

hoofdpijn

Ja, op afroep 0,5 21

INID004771 ZI Migraine

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het zorgpad 

gericht op hoofdpijn? Verpleegkundige gespecialiseerd in 

hoofdpijn

Ja, vast 1 21

INID004773 ZI Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende medicatie 

(inclusief sumatriptan spuit)

nee 0 1

INID004773 ZI Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Aanvalscouperende medicatie 

(inclusief sumatriptan spuit)

ja 1 1

INID004774 ZI Migraine
Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve medicatie
nee 0 1

INID004774 ZI Migraine
Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Preventieve medicatie
ja 1 1
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INID004775 ZI Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische diagnostische 

begeleiding

nee 0 1

INID004775 ZI Migraine

Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Psychologische diagnostische 

begeleiding

ja 1 1

INID004776 ZI Migraine
Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie
nee 0 1

INID004776 ZI Migraine
Over welke faciliteiten/therapieën op het gebied van hoofdpijn 

beschikt uw ziekenhuislocatie? Fysiotherapie
ja 1 1

INID004778 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog

nee 0 1

INID004778 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog

Ja, vast 1 1

INID004778 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? (Kinder) neuroloog

ja 1 1

INID004779 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Kinderarts

Nee 0 1

INID004779 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Kinderarts

ja 1 1

INID004780 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Revalidatiearts

Nee 0 1

INID004780 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Revalidatiearts

ja 1 1

INID004781 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psychiater

Nee 0 1

INID004781 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psychiater

Ja, op afroep 0,5 1

INID004781 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psychiater

ja 1 1

INID004782 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Gynaecoloog

Nee 0 1

INID004782 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Gynaecoloog

Ja, op afroep 0,5 1
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INID004782 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Gynaecoloog

ja 1 1

INID004783 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? KNO-arts

Nee 0 1

INID004783 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? KNO-arts

Ja, op afroep 0,5 1

INID004783 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? KNO-arts

ja 1 1

INID004784 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psycholoog

Nee 0 1

INID004784 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psycholoog

Ja, op afroep 0,5 1

INID004784 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Psycholoog

ja 1 1

INID004785 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Maatschappelijk werker

Nee 0 1

INID004785 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Maatschappelijk werker

ja 1 1

INID004786 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Diëtist

Nee 0 1

INID004786 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Diëtist

Ja, op afroep 0,5 1

INID004786 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Diëtist

ja 1 1

INID004787 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Fysiotherapeut

Nee 0 1

INID004787 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Fysiotherapeut

Ja, op afroep 0,5 1

INID004787 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Fysiotherapeut

ja 1 1
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INID004788 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn

Nee 0 1

INID004788 ZI Migraine

Wordt een kind (patiënt <18 jaar), op verdenking van hoofdpijn, 

op uw ziekenhuislocatie standaard gezien door de onderstaande 

zorgprofessionals? Verpleegkundige, gespecialiseerd in hoofdpijn

ja 1 1

INID004790 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Uitleg over de diagnose

nee 0 8

INID004790 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Uitleg over de diagnose

ja 1 8

INID004791 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Aanvalscouperende medicatie

nee 0 8

INID004791 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Aanvalscouperende medicatie

ja 1 8

INID004792 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Preventieve medicatie

nee 0 8

INID004792 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Preventieve medicatie

ja 1 8

INID004793 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie

nee 0 8

INID004793 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Hormonale invloeden van anticonceptie

ja 1 8

INID004794 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Uitlokkende factoren

nee 0 8

INID004794 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Uitlokkende factoren

ja 1 8

INID004795 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Bijwerkingen van medicatie

nee 0 8

INID004795 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Bijwerkingen van medicatie

ja 1 8

INID004796 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Comorbiditeit

nee 0 8
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INID004796 ZI Migraine

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 

ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt aan 

de patiënt? Comorbiditeit

ja 1 8

INID000479 ZI Nierstenen

Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de 

uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan 

de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde 

arts?

Nee 0 8

INID000479 ZI Nierstenen

Indien een patiënt telefonisch een afspraak wil maken met de 

uroloog voor de behandeling van nierstenen, wordt dan altijd aan 

de patiënt gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde 

arts?

Ja, dit is beleid 1 8

INID000480 ZI Nierstenen
Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?
Nee 0 8

INID000480 ZI Nierstenen
Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?
Ja 1 8

INID000480 ZI Nierstenen
Wordt bij een afspraak via de website altijd gevraagd of de patiënt 

voorkeur heeft voor een bepaalde uroloog?

Nee, bij ons kan geen online afspraak 

worden gemaakt
missing 8

INID000482 ZI Nierstenen
Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de 

urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis? 
nee 0 8

INID000482 ZI Nierstenen
Wordt op uw ziekenhuislocatie na een niersteenvergruizing de 

urine van de patiënt standaard gecontroleerd op gruis? 
ja 1 8

INID000483 ZI Nierstenen
Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde 

nierstenen standaard onderzocht?

Nee, echter wel bij een tweede 

episodelijden bij de patiënt
0 8

INID000483 ZI Nierstenen
Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde 

nierstenen standaard onderzocht?

Nee, echter wel bij een tweede 

episodelijden bij de patiënt;Nee, 

echter wel op indicatie

0 8

INID000483 ZI Nierstenen
Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde 

nierstenen standaard onderzocht?
Nee, echter wel op indicatie 0 8

INID000483 ZI Nierstenen
Wordt er op uw ziekenhuislocatie de samenstelling van verwijderde 

nierstenen standaard onderzocht?
Ja 1 8

INID001432 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 1. 

Orale/ intraveneuze pijnstilling

Orale/ intraveneuze pijnstilling 1 21

INID001433 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij 

alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden)- 1. Orale/ 

intraveneuze pijnstilling

Orale/ intraveneuze pijnstilling 1 21

INID001434 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound én röntgen - 1. 

Orale/ intraveneuze pijnstilling

Orale/ intraveneuze pijnstilling 1 21

INID001435 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met röntgen - 1. Orale/ 

intraveneuze pijnstilling

Orale/ intraveneuze pijnstilling 1 21
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INID001436 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met ultrasound - 1. Orale/ 

intraveneuze pijnstilling

Orale/ intraveneuze pijnstilling 1 21

INID002187 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met waterkussen/gelmatras - 4. 

Behandeling wordt niet aangeboden

Behandeling wordt niet aangeboden 0 21

INID002190 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? 

Niersteenvergruizing (ESWL) met bewegende vergruiskop (waarbij 

alle stenen in rugligging behandeld kunnen worden) - 4. 

Behandeling wordt niet aangeboden

Behandeling wordt niet aangeboden 0 21

INID002200 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 

2. Spinale anesthesie

Spinale anes-thesie 1 21

INID002201 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide - 

3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002203 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 2. 

Spinale anesthesie

Spinale anes-thesie 1 21

INID002204 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS flexibel - 3. 

Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002206 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide 

én flexibel - 2. Spinale anesthesie

Spinale anes-thesie 1 21

INID002207 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS semirigide 

én flexibel - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002209 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 2. 

Spinale anesthesie

Spinale anes-thesie 1 21

INID002210 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? URS met laser - 3. 

Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002214 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde 

URS-ESWL ingreep - 4. Behandeling wordt niet aangeboden

Behandeling wordt niet aangeboden 0 21

INID002216 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Percutane 

niersteenverwijdering (PNL) - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002219 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Gecombineerde 

PNL en URS ingreep - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21
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INID002222 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Open 

chirurgische operatie - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002225 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische 

operatie: pyelolithotomie - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID002228 ZI Nierstenen

Welke van de onderstaande behandelmethoden voor nierstenen 

worden er aangeboden op uw ziekenhuislocatie? Laparoscopische 

operatie: ureterolithotomie - 3. Algehele anesthesie

Algehele anesthesie 1 21

INID000336 ZI Osteoporose
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum 

waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?
nee 0 8

INID000336 ZI Osteoporose
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een gespecialiseerd centrum 

waarin de zorg rondom osteoporose wordt geconcentreerd?
Ja 1 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?
Nee 0 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

Ja, deze informatie is te vinden op de 

website van onze ziekenhuislocatie
1 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

Ja, deze informatie is te vinden op de 

website van onze ziekenhuislocatie;Ja, 

wij geven de patiënt met osteoporose 

deze informatie bestemd voor de 

familie mee op papier

1 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

Ja, wij geven de patiënt met 

osteoporose deze informatie bestemd 

voor de familie mee op papier

1 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

Ja, wij geven de patiënt met 

osteoporose deze informatie bestemd 

voor de familie mee op papier; Ja, 

deze informatie is te vinden op de 

website2 van onze ziekenhuislocatie

1 8

INID000353 ZI Osteoporose
Geeft u aan de patiënt met osteoporose informatie bestemd voor 

de familie, over het onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

Ja, wij geven de patiënt met 

osteoporose deze informatie bestemd 

voor de familie mee op papier;Ja, deze 

informatie is te vinden op de website 

van onze ziekenhuislocatie

1 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?
Nee 0 8
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INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?

Wij wijzen de patiënt niet standaard 

op het zorgboek, maar geven de 

patiënt informatie mee waarin 

verwezen wordt naar het zorgboek. 

Patiënten kunnen dit vervolgens 

aanschaffen naar behoefte.

0 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?

De patient wordt verwezen op de 

Osteoporose Stichting
0,5 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?

Nee, maar wel op indicatie: als de 

patiënt een grote behoefte aan 

informatie heeft

0,5 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?

Nee, maar wel op indicatie: als de 

patiënt een grote behoefte aan 

informatie heeft;Op de folder 

osteoporose, die de patiënt meekrijgt, 

staat een verwijzing naar het 

zorgboek osteoporose: 

www.stichtingseptember.nl

0,5 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?
op indicatie 0,5 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?

op indicatie als patiënt grote behoefte 

aan informatie heeft
0,5 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?
Ja, standaard 1 8

INID000354 ZI Osteoporose
Wijst u de patiënt met osteoporose standaard op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September?
Ja, standaard;eigen infomateriaal 1 8

INID000355 ZI Osteoporose

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

Arts wijst patiënt niet op Zorgboek 

osteoporose dus n.v.t.
0 8

INID000355 ZI Osteoporose

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

Nee 0 8

INID000355 ZI Osteoporose

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

Nvt 0 8

INID000355 ZI Osteoporose

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

wij hebben deze op voorraad om aan 

de patiënt mee te geven.
0,5 8

INID000355 ZI Osteoporose

Wanneer u de patiënt met osteoporose wijst op het “Zorgboek 

Osteoporose” van de Stichting September, wijst u dan ook 

standaard op de mogelijkheden m.b.t. vergoeding van dit boek 

door de zorgverzekeraar?

Ja 1 8
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INID000356 ZI Osteoporose

Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op 

papier dat hij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan bellen 

voor dringende vragen?

Nee, de patiënt krijgt op papier geen 

telefoonnummer mee dat ’s avonds, ‘s 

nachts en in het weekend bereikbaar 

is

0 8

INID000356 ZI Osteoporose

Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op 

papier dat hij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan bellen 

voor dringende vragen?

Ja, en de patiënt kan uitsluitend een 

voicemailbericht achterlaten
0,33 8

INID000356 ZI Osteoporose

Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op 

papier dat hij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan bellen 

voor dringende vragen?

Ja, en de patiënt krijgt in principe 

iemand aan de lijn, en heeft anders de 

mogelijkheid om een voicemailbericht 

achter te laten

0,66 8

INID000356 ZI Osteoporose

Krijgt de patiënt met osteoporose een telefoonnummer mee op 

papier dat hij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan bellen 

voor dringende vragen?

Ja, en de patiënt krijgt meteen iemand 

aan de lijn
1 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

Nee, hierover zijn geen afspraken 

vastgelegd
0 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

3 0,2 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

drie 0,2 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

2 0,4 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

2 dagen 0,4 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

48 0,4 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

1 0,6 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

24 0,6 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

Ja, telefoontjes van de patiënt moeten 

binnen 2 dagen worden 

beantwoorden. Dit geldt voor het 

weekend. Binnen de werkdagen krijgt 

de patiënt binnen 24 uur antwoord.

0,6 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

binnen 1 dag 0,6 8
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INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

Spoedtelefoontjes moeten binnen 1 

uur worden beantwoord. Overige 

vragen binnen 2 werkdagen, maar 

worden doorgaans dezelfde dag nog 

beantwoord.

0,8 8

INID000357 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor 

telefoontjes, als bedoeld onder vraag 5A, van de patiënt met 

osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn vraag krijgt?

Ja, de patiënt krijgt direct telefonisch 

antwoord
1 8

INID000358 ZI Osteoporose
Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier 

waar hij vragen naartoe kan mailen?
Nee 0 8

INID000358 ZI Osteoporose
Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier 

waar hij vragen naartoe kan mailen?

Nee, maar de patiënt kan wel een 

vraag stellen via de website van de 

ziekenhuislocatie middels een e-mail 

of een contactformulier

0,5 8

INID000358 ZI Osteoporose
Krijgt de patiënt met osteoporose een e-mailadres mee op papier 

waar hij vragen naartoe kan mailen?
Ja 1 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

Nee, hierover zijn geen afspraken 

vastgelegd
0 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

7 0,25 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

8 0,25 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

3 0,5 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

72 0,5 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

2 0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

2 dagen 0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

48 0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

Ja, mail van de patiënt moeten binnen 

2 dagen worden beantwoorden. Dit 

geldt voor het weekend. Binnen de 

werkdagen krijgt de patiënt binnen 24 

uur antwoord.

0,75 8
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INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

binnen 2 werkdagen, maar doorgaans 

dezelfde dag
0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

binnen 48 uur 0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

binnen 48 uur worden beantwoord. 0,75 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

1 1 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

24 1 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

Ja , e-mails van de patiënt moeten 

binnen 24 uur worden beantwoord.
1 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

3 dagen missing 8

INID000359 ZI Osteoporose

Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails 

van de patiënt met osteoporose, waarbinnen hij antwoord op zijn 

vraag krijgt?

E-mails worden zo spoedig mogelijk 

beantwoord.
missing 8

INID001805 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist 
Nee 0 21

INID001805 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist 
Ja, afroep 0,5 21

INID001805 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist 
Ja, op afroep 0,5 21

INID001805 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist 
Ja, vast 1 21

INID001806 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde
Nee 0 21

INID001806 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde
Ja, afroep 0,5 21

INID001806 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde
Ja, op afroep 0,5 21

INID001806 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Internist ouderengeneeskunde
Ja, vast 1 21

INID001807 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Reumatoloog
Nee 0 21

INID001807 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Reumatoloog
Ja, afroep 0,5 21

INID001807 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Reumatoloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001807 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Reumatoloog
Ja, vast 1 21
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INID001808 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater
Nee 0 21

INID001808 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater
Ja, afroep 0,5 21

INID001808 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Klinisch geriater
Ja, vast 1 21

INID001809 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg
Nee 0 21

INID001809 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg
Ja, afroep 0,5 21

INID001809 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? (trauma)chirurg
Ja, vast 1 21

INID001810 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Orthopeed
Nee 0 21

INID001810 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Orthopeed
Ja, afroep 0,5 21

INID001810 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Orthopeed
Ja, vast 1 21

INID001811 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Psycholoog
Nee 0 21

INID001811 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Psycholoog
Ja, afroep 0,5 21

INID001811 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Psycholoog
Ja, vast 1 21

INID001812 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut
Nee 0 21

INID001812 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut
Ja, afroep 0,5 21

INID001812 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut
Ja, op afroep 0,5 21

INID001812 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Fysiotherapeut
Ja, vast 1 21

INID001813 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige
Nee 0 21

INID001813 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige
Ja, afroep 0,5 21

INID001813 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Osteoporoseverpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001814 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige
Nee 0 21

INID001814 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige
Ja, afroep 0,5 21

INID001814 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Geriatrieverpleegkundige
Ja, vast 1 21

INID001815 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist
Nee 0 21

INID001815 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist
Ja, afroep 0,5 21
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INID001815 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001815 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Verpleegkundig specialist
Ja, vast 1 21

INID001816 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Physician Assistant
Nee 0 21

INID001816 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Physician Assistant
Ja, afroep 0,5 21

INID001816 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Physician Assistant
Ja, op afroep 0,5 21

INID001816 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Physician Assistant
Ja, vast 1 21

INID001817 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Diëtist
Nee 0 21

INID001817 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Diëtist
Ja, afroep 0,5 21

INID001817 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Diëtist
Ja, op afroep 0,5 21

INID001817 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Diëtist
Ja, vast 1 21

INID001818 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog
Nee 0 21

INID001818 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog
Ja, afroep 0,5 21

INID001818 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Gynaecoloog
Ja, vast 1 21

INID001819 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Radioloog
Nee 0 21

INID001819 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Radioloog
Ja, afroep 0,5 21

INID001819 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Radioloog
Ja, op afroep 0,5 21

INID001819 ZI Osteoporose
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 

gespecialiseerd centrum? Radioloog
Ja, vast 1 21

INID001821 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 
nee 0 1

INID001821 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 
ja 1 1

INID001821 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 

bij hoofd diagnose osteoporose is er 

een behandelteam met 

chirurg/orthopeen en internist

1 1

INID001822 ZI Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 

ouderengeneeskunde

nee 0 1

INID001822 ZI Osteoporose

Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Internist 

ouderengeneeskunde

ja 1 1

Pagina 297/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001823 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog
nee 0 1

INID001823 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Reumatoloog
ja 1 1

INID001824 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater
nee 0 1

INID001824 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Klinische geriater
ja 1 1

INID001825 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg
nee 0 1

INID001825 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? (trauma)chirurg
ja 1 1

INID001826 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthopeed
nee 0 1

INID001826 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Orthopeed
ja 1 1

INID001827 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog
nee 0 1

INID001827 ZI Osteoporose
Welke specialist(en) is/zijn hoofdbehandelaar van de patiënt met 

osteoporose op uw ziekenhuislocatie? Gynaecoloog
ja 1 1

INID001829 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Internist
Ja 1 21

INID001831 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog
nee 0 21

INID001831 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Reumatoloog
Ja 1 21

INID001832 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater
nee 0 21

INID001832 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Klinische geriater
ja 1 21

INID001833 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? (trauma)chirurg
ja 1 21

INID001834 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed
nee 0 21

INID001834 ZI Osteoporose
Heeft de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie bij de 

verschillende specialismen vaste behandelaren? Orthopeed
Ja 1 21

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1. Afhankelijk van de bevindingen 

worden controleafspraken gemaakt
0,5 9

Pagina 298/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

3 1 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

0 (alleen op indicatie) 0.167 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0.167 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

Het aantal controleafspraken is 

afhankelijk van de situatie en is op 

indicatie bij de internist

0.167 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

complexe patiënten 2x per jaar, 

anders huisarts
0.167 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1 0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1.  Na het eerste jaar worden 

patiënten in principe terugverwezen 

naar de huisarts, tenzij er sprake is 

van complexe problemantiek.

0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1x 0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

1x. Patient wordt daarna 

overgedragen aan de huisarts.
0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

Minimaal 1 keer in jaar 1. 0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

minimaal 1 0.33 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

2 0.67 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

2 keer in jaar 1 0.67 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

2x 0.67 9
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INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

Minimaal 2 keer in jaar 1 0.67 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

2 en indien nodig vaker 0.833 9

INID001836 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 1

NVT; zorg is ondergebracht bij de 

osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

0 (alleen op indicatie) 0,25 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,25 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

complexe patiënten 2x per jaar, 

anders huisarts
0,25 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

wordt ingevuld afhankelijk van de 

bevindingen uit eerdere 

controleafspraken

0,25 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

0-1. 0,5 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

1 0,75 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

1x 0,75 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

Minimaal 1 keer in jaar 2 0,75 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,75 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

2 1 9
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INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

Het aantal controleafspraken is 

afhankelijk van de situatie en is op 

indicatie bij de internist

missing 9

INID001837 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

0 0 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

0 (alleen op indicatie) 0,25 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

Het aantal controleafspraken is 

afhankelijk van de situatie en is op 

indicatie bij de internist

0,25 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,25 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

complexe patiënten 2x per jaar, 

anders huisarts
0,25 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

wordt ingevuld afhankelijk van de 

bevindingen uit eerdere 

controleafspraken

0,25 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

0-1 0,5 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

1 0,75 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

1 en indien nodig vaker 0,75 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

1 keer 0,75 9

INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,75 9
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INID001838 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

0 0 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

0 (alleen op indicatie) 0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

0-1 0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

Het aantal controleafspraken is 

afhankelijk van de situatie en is op 

indicatie bij de internist

0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

complexe patiënten 2x per jaar, 

anders huisarts
0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

wordt ingevuld afhankelijk van de 

bevindingen uit eerdere 

controleafspraken

0,5 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

1 1 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
1 9

INID001839 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 4

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

0 (alleen op indicatie) 0,5 9
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INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

Het aantal controleafspraken is 

afhankelijk van de situatie en is op 

indicatie bij de internist

0,5 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

complexe patiënten 2x per jaar, 

anders huisarts
0,5 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

wordt ingevuld afhankelijk van de 

bevindingen uit eerdere 

controleafspraken

0,5 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

1 1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

1 en indien nodig vaker 1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

1 keer 1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

1x 1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

2 1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
1 9

INID001840 ZI Osteoporose

Internist: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

internist? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

1 1 9
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INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

2 2 9

INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

2 en indien nodig vaker 2 9

INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001841 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 1

Nvt missing 9

INID001842 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001842 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2

1 1 9

INID001842 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2

2 2 9

INID001842 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001843 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9

INID001843 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3

1 1 9

INID001843 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3

1 en indien nodig vaker 1 9

INID001843 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3

2 2 9
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INID001843 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001844 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001844 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4

1 1 9

INID001844 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4

2 2 9

INID001844 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001845 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001845 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5

1 1 9

INID001845 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5

1 en indien nodig vaker 1 9

INID001845 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5

2 2 9

INID001845 ZI Osteoporose

Internist ouderengeneeskunde: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de internist ouderengeneeskunde? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1 0,33 9
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INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1 en daarna retour huisarts 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1 het betreft chronische patienten die 

langdurig onder controle zijn bij 

reumatoloog

0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1 keer 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

1, maar wordt ook doorgestuurd naar 

osteoporosepoli van de interne 

geneeskunde waardoor men na het 

eerste jaar hiervoor niet meer bij de 

reumatoloog komt.

0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

Minimaal 1 keer in jaar 1 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

Minimaal 1 keer in jaar 1. 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

Minimaal 3 keer in jaar 1 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

minimaal 1 0,33 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

twee 0,6 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

2 0,66 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

2x 0,66 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

3 1 9

INID001846 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 1

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9
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INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

0-1 0,33 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

1 0,66 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

1 het betreft chronische patiënten die 

langdurig onder controle zijn bij 

reumatoloog

0,66 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

1x 0,66 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

een 0,66 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,66 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

2 1 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

Minimaal 3 keer in jaar 2 1 9

INID001847 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

0-1 0,33 9
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INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

1 0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

1 het betreft chronische patiënten die 

langdurig onder controle zijn bij 

reumatoloog

0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

1 keer 0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

Minimaal 1 keer in jaar 3 0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

een 0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,66 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

2 1 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

Minimaal 3 keer in jaar 3 1 9

INID001848 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek.
missing 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

0-1 0,25 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

Minimaal 1 keer in jaar 4 0,25 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

Minimaal 3 keer in jaar 4 0,25 9
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INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

1 0,75 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

1 het betreft chronische patiënten die 

langdurig onder controle zijn bij 

reumatoloog

0,75 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,75 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

2 1 9

INID001849 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

1 0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

1 het betreft chronische patiënten die 

langdurig onder controle zijn bij 

reumatoloog

0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

1 keer 0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

1x 0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

Minimaal 1 keer in jaar 5 0,66 9
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INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

een 0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,66 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

2 1 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

Minimaal 3 keer in jaar 5 1 9

INID001850 ZI Osteoporose

Reumatoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

reumatoloog? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1, soms bij de huisarts 0,33 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

2 keer per jaar bij wervelinzakking. 

Niet ernstige patiënten via de huisarts
0,33 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1 0,66 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1 (Afhankelijk van de medicatie en 

mobiliteit van de patient)
0,66 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,66 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1 keer 0,66 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

1x 0,66 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

minimaal 1 0,66 9
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INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

2 1 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

2 en indien nodig vaker 1 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

3 1 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

twee 1 9

INID001851 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 1

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

2 keer per jaar bij wervelinzakking. 

Niet ernstige patiënten via de huisarts
0,33 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,33 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

1 0,66 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

1 (Afhankelijk van de medicatie en 

mobiliteit van de patient)
0,66 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

een 0,66 9

INID001852 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9
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INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,5 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

1 0,66 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

1 (Afhankelijk van de medicatie en 

mobiliteit van de patient)
0,66 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

1 keer 0,66 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

2 keer per jaar bij wervelinzakking. 

Niet ernstige patiënten via de huisarts
1 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

een 1 9

INID001853 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 3

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

2 keer per jaar bij wervelinzakking. 

Niet ernstige patiënten via de huisarts
0,5 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,5 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

1 1 9
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INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

1 (Afhankelijk van de medicatie en 

mobiliteit van de patient)
1 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

een 1 9

INID001854 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

2 keer per jaar bij wervelinzakking. 

Niet ernstige patiënten via de huisarts
0,5 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

In principe gaan patiënten na controle 

voor behandeling naar de huisarts. 

Indien sprake van behandeling met 

denosumab of Teriparatide blijven 

patiënten langer onder controle 

respectievelijk 2 jaar en 5 jaar

0,5 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

minimaal 1, indien de patiënt niet is 

terugverwezen naar de huisarts
0,5 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

1 1 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

1 (Afhankelijk van de medicatie en 

mobiliteit van de patient)
1 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

1 keer 1 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

een 1 9

INID001855 ZI Osteoporose

Klinisch geriater: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

klinisch geriater? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9
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INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,25 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

1 afspraak in het eerste jaar en indien 

nodig vaker
0,25 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

1 0,5 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

1 keer 0,5 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

1x. Controle na eventueel 

doorgemaakte fractuur
0,5 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

2 0,75 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

2 keer in jaar 1 0,75 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

5 1 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001856 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?    Jaar 1

Nvt missing 9

INID001857 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001857 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 2

1 0,5 9
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INID001857 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001857 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 2

Op indicatie 0,5 9

INID001857 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001858 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9

INID001858 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 3

Op indicatie 0,5 9

INID001858 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 3

1 1 9

INID001858 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 3

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001858 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

missing 9

INID001859 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001859 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001859 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 4

Op indicatie 0,5 9

INID001859 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 4

1 1 9
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INID001859 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001860 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001860 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001860 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 5

Op indicatie 0,5 9

INID001860 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 5

1 1 9

INID001860 ZI Osteoporose

(Trauma)chirurg: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat 

de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

(trauma)chirurg?   Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

1 0,25 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

1 De afspraken hebben met name te 

maken met het trauma en niet met de 

osteoporose aangezien deze patiënten 

hiervoor verwezen worden naar de 

klinisch geriater.

0,25 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

1x Controle na eventueel 

doorgemaakte fractuur
0,25 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

1 en indien nodig vaker 0,5 9
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INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

2 0,75 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

Minimaal 2 keer in jaar 1 0,75 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

4 1 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001861 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?  Jaar 1

Nvt missing 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

Op indicatie 0,33 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

1 0,66 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

Minimaal 1 keer in jaar 2 0,66 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

2 1 9

INID001862 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9
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INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

Op indicatie 0,33 9

INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

1 0,66 9

INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

2 1 9

INID001863 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

Op indicatie 0,33 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

1 0,66 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

2 1 9

INID001864 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9
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INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

Op indicatie 0,33 9

INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

1 0,66 9

INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

2 1 9

INID001865 ZI Osteoporose

Orthopeed: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

orthopeed?   Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

1 0,33 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

1 De afspraken hebben met name te 

maken met het trauma en niet met de 

osteoporose aangezien deze patiënten 

hiervoor verwezen worden naar de 

klinisch geriater.

0,33 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

1. Hierna terugverwijzing naar de 1e 

lijn/ huisarts
0,33 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

2 0,66 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

2x 0,66 9
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INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

2 en indien nodig vaker 1 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

3 1 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek.
missing 9

INID001866 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 1

Nvt missing 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

1 0,66 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

1x 0,66 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

1 en indien nodig vaker 1 9

INID001867 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001868 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 9

INID001868 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001868 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 3

1 1 9
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INID001868 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001869 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 9

INID001869 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001869 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 4

1 1 9

INID001869 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001870 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 9

INID001870 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 9

INID001870 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 5

1 1 9

INID001870 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 5

1x 1 9

INID001870 ZI Osteoporose

Gynaecoloog: Wat is het minimum aantal controleafspraken dat de 

patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij de 

gynaecoloog?  Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 9

INID001871 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en 

angst en risico’s bij lichamelijke contacten en seksualiteit 

nee 0 8

INID001871 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en 

angst en risico’s bij lichamelijke contacten en seksualiteit 

ja 1 8
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INID001872 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en 

supplementen bij osteoporose 

nee 0 8

INID001872 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Voeding en 

supplementen bij osteoporose 

ja 1 8

INID001873 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen 

met osteoporose

nee 0 8

INID001873 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Sport en bewegen 

met osteoporose

ja 1 8

INID001874 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige 

(leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden

nee 0 8

INID001874 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Overige 

(leefstijl)factoren die osteoporose kunnen beïnvloeden

ja 1 8

INID001875 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van 

medicatietrouw bij osteoporose

nee 0 8

INID001875 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van 

medicatietrouw bij osteoporose

ja 1 8

INID001876 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en 

Maagdarm klachten bij bisfosfonaten

nee 0 8

INID001876 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Slokdarm en 

Maagdarm klachten bij bisfosfonaten

ja 1 8

INID001877 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM’s en 

warmtestuwingen of zweetaanvallen

nee 0 8

INID001877 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? SERM’s en 

warmtestuwingen of zweetaanvallen

ja 1 8

INID001878 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn 

als bijwerking

nee 0 8

INID001878 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Teriparatide en pijn 

als bijwerking

ja 1 8

INID001879 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd 

hormoon en controle op hipercalciëmie

nee 0 8

INID001879 ZI Osteoporose

Over welke onderwerpen wordt informatie op papier standaard 

meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Parathyroïd 

hormoon en controle op hipercalciëmie

ja 1 8
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INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,25 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

1 0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

1 keer 0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

1. Hierna terugverwijzing naar de 1e 

lijn
0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Minimaal 1 keer in jaar 1 0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Minimaal 1 keer per jaar in jaar 1 0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Op de afdeling traumatologie wordt 

na het stellen van de diagnose 

osteoporose de behandeling gestart in 

overleg tussen 

osteoporoseverpleegkundige en 

traumatoloog en wordt patiënt nog 

eenmaal door de 

osteoporoseverpleegkundige gezien 

waarna de h

0,5 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Patiënt wordt 1 keer gezien op de 

fractuur en osteoporose poli. 

Daarnaast vindt er minimaal 1 

telefonische consult plaats nadien. De 

huisarts wordt actief gevraagd de zorg 

over te nemen en te vervolgen.

0,5 21
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INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

1 en indien nodig vaker 0,75 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

2, patiënt wordt na eerste polibezoek 

minimaal één keer terug gezien voor 

de uitslagen, in geval van medicatie 

komt patiënt drie maanden na de 

eerste afspraak nog een keer terug

0,75 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

2 1 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

twee 1 21

INID002075 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 1

Nvt missing 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

0 0 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

1 0,66 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

Minimaal 1 keer in jaar 2 0,66 21
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INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

een 0,66 21

INID002076 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 2

2 1 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

0 0 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

1 1 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

1 keer 1 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

Minimaal 1 keer in jaar 3 1 21

INID002077 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 3

een 1 21

INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

0 0 21

INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 21
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INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

1 1 21

INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

Minimaal 1 keer in jaar 4 1 21

INID002078 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 4

een 1 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

0 0 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

1 1 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

1 keer 1 21

INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

Minimaal 1 keer in jaar 5 1 21
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INID002079 ZI Osteoporose

Osteoporoseverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de osteoporoseverpleegkundige? Jaar 5

een 1 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

1 0,5 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

1 keer 0,5 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

een 0,5 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

2 1 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002080 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 1

Nvt missing 21

INID002081 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

0 0 21

INID002081 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 21

INID002081 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002081 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

1 1 21
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INID002081 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

0 0 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

1 1 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

1 keer 1 21

INID002082 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 3

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002083 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

0 0 21

INID002083 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 21

INID002083 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002083 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

1 1 21

INID002083 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002084 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 21

Pagina 328/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID002084 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002084 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

1 1 21

INID002084 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

1 keer 1 21

INID002084 ZI Osteoporose

Geriatrieverpleegkundige: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de geriatrieverpleegkundige? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,33 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

1 0,66 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

1 keer 0,66 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

1 keer. Vervolgens terugverwijzing 

naar de huisarts.
0,66 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

Minimaal 1 keer in jaar 1 0,66 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

2 1 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002085 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 1

Nvt missing 21
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INID002086 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 21

INID002086 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002086 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

1 1 21

INID002086 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

Minimaal 1 keer in jaar 2 1 21

INID002086 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

1 1 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

1 keer 1 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

Minimaal 1 keer in jaar 3 1 21

INID002087 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002088 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 21
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INID002088 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002088 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

1 1 21

INID002088 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

Minimaal 1 keer in jaar 4 1 21

INID002088 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 4

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

1 1 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

1 keer 1 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

Minimaal 1 keer in jaar 5 1 21

INID002089 ZI Osteoporose

Verpleegkundig specialist: Wat is het minimum aantal 

controleafspraken dat de patiënt met osteoporose op uw 

ziekenhuislocatie heeft bij de verpleegkundig specialist? Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

Geen controle-afspraak 0 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

1 Indien een patiënt wordt gezien 

door genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,25 21
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INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

1 0,5 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

1 keer 0,5 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

2 0,75 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

2 keer in jaar 1. 0,75 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

3 1 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002090 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 1

Nvt missing 21

INID002091 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 2

Geen controle-afspraak 0 21

INID002091 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 2

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002091 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 2

1 1 21

INID002091 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 2

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002092 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 3

Geen controle-afspraak 0 21

INID002092 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 3

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21
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INID002092 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 3

1 1 21

INID002092 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 3

1 keer 1 21

INID002092 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 3

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002093 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 4

Geen controle-afspraak 0 21

INID002093 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 4

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002093 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 4

1 1 21

INID002093 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 4

.NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID002094 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 5

Geen controle-afspraak 0 21

INID002094 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 5

Indien een patiënt wordt gezien door 

genoemde specialist wordt een 

individueel zorgplan gemaakt gericht 

op de betreffende patiënt. Controle 

frequentie wordt per persoon bepaald 

en varieert per patiënt.

0,5 21

INID002094 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 5

1 1 21

INID002094 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 5

1 keer 1 21

INID002094 ZI Osteoporose

Physician Assistant: Wat is het minimum aantal controleafspraken 

dat de patiënt met osteoporose op uw ziekenhuislocatie heeft bij 

de Physician Assistant?   Jaar 5

NVT; deze zorg is ondergebracht bij 

de osteoporose-polikliniek
missing 21

INID000316 ZI Ovariumcarcinoom
Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de 

inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?
nee 0 8

INID000316 ZI Ovariumcarcinoom
Zijn alle patiënten in uw ziekenhuis, die voldoen aan de 

inclusiecriteria van de DGOA, ingevoerd?
ja 1 8
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INID000320 ZI Ovariumcarcinoom
Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?
nee 0 8

INID000320 ZI Ovariumcarcinoom
Krijgen alle patiënten met een oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?
ja 1 8

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 

multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden 

besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het 

patiëntendossier? 

nee 0 21

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 

multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten worden 

besproken en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd in het 

patiëntendossier? 

ja 1 21

INID003173 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: een 

NVvV gecertificeerd vaatchirurg
ja 1 21

INID003174 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: naast 

een NVvV gecertificeerd vaatchirurg een endovasculair specialist
ja 1 21

INID003175 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een vasculair specialist aantoonbaar geschoold in 

cardiovasculair risicomanagement

ja 1 21

INID003176 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een cardioloog
nee 0 21

INID003176 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een cardioloog
ja 1 21

INID003177 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een anesthesist
nee 0 21

INID003177 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een anesthesist
ja 1 21

INID003178 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)
nee 0 21

INID003178 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een neuroloog (indien het carotispathologie betreft)
ja 1 21

INID003179 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg 

betreft)

nee 0 21

INID003179 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal aanwezig: op 

afroep een nefroloog (indien het renale pathologie of toegangsweg 

betreft)

ja 1 21

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling 

adequate schriftelijjke informatie verstrekt? 
nee 0 8

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling 

adequate schriftelijjke informatie verstrekt? 
ja 1 8

INID003182 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling 

adequate digitale informatie verstrekt? 
nee 0 8

INID003182 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve behandeling 

adequate digitale informatie verstrekt? 
ja 1 8
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INID003183 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair 

specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch 

vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? 

nee 0 8

INID003183 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Kan elke patiënt onder behandeling van een (endo-)vasculair 

specialist op uw ziekenhuislocatie tijdens kantooruren telefonisch 

vragen stellen, waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt? 

ja 1 8

INID003184 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Alle arteriële en complex veneuze operatieve vasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd vasculair 

specialist uitgevoerd 

ja 1 8

INID003185 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Alle arteriële en complex veneuze endovasculaire interventies 

worden door of onder supervisie van een gecertificeerd 

endovasculair specialist uitgevoerd 

ja 1 8

INID003187 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement 

(CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?
nee 0 8

INID003187 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair risicomanagement 

(CVRM) aan, conform de vigerende richtlijnen?
ja 1 8

INID003188 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden Is dit CVRM protocollair vastgelegd? ja 1 8

INID003199 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli 

van de wetenschappelijke verenigingen? NVvH - NVvV
Ja 1 8

INID003200 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli 

van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR
Nee 0 8

INID003200 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli 

van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR
Ja 1 8

INID003200 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Neemt de ziekenhuisorganisatie deel aan de kwaliteitsvisitatiecycli 

van de wetenschappelijke verenigingen? NVvR
N.v.t. missing 8

INID003201 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel 

zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van 

de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?

nee 0 8

INID003201 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Wordt er in het behandeltraject gewerkt met een individueel 

zorgplan, waarin gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak van 

de cardio-vasculaire risicofactoren staan beschreven?

ja 1 8

INID003202 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde 

looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met 

Claudicatio Intermittens?

Nee 0 8

INID003202 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Biedt uw zorginstelling gesuperviseerde, gestandaardiseerde 

looptraining aan als basisinterventie voor patiënten met 

Claudicatio Intermittens?

Ja 1 8

INID000748 ZI Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid 

om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te 

ondergaan?

Nee 0 8
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INID000748 ZI Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid 

om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te 

ondergaan?

Ja, dit is op verzoek van de patiënt 

mogelijk
0,5 8

INID000748 ZI Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid 

om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één dag te 

ondergaan?

Ja, dit is standaard 1 8

INID000756 ZI Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 

standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde 

dermatoloog?

Nee 0 8

INID000756 ZI Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 

standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde 

dermatoloog?

patient kan dit aangeven 0 8

INID000756 ZI Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 

standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde 

dermatoloog?

Ja, dit is beleid 1 8

INID000757 ZI Psoriasis Is het mogelijk om online een afspraak te maken? Nee 0 8

INID000757 ZI Psoriasis Is het mogelijk om online een afspraak te maken? Ja 1 8

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 

psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis 

te downloaden en te printen voor de patiënt?

Nee, niet alle informatie die op papier 

wordt verstrekt staat ook op de 

website

0 8

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 

psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis 

te downloaden en te printen voor de patiënt?

Nee, maar wij verwijzen wel door 

naar andere websites waar de 

informatie op staat.

0,5 8

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 

psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het ziekenhuis 

te downloaden en te printen voor de patiënt?

Ja 1 8

INID001458 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Methotrexaat
nee 0 21

INID001458 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Methotrexaat
ja 1 21

INID001459 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Ciclosporine
nee 0 21

INID001459 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Ciclosporine
ja 1 21

INID001460 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Acitretine
nee 0 21

INID001460 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Acitretine
ja 1 21

INID001461 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Fumaraten
nee 0 21

INID001461 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Fumaraten
ja 1 21

INID001462 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Biologicals
nee 0 21

INID001462 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Biologicals
ja 1 21

INID001463 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? PUVA
nee 0 21
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INID001463 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? PUVA
ja 1 21

INID001464 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? UVB
nee 0 21

INID001464 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? UVB
ja 1 21

INID001465 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Dagbehandeling
nee 0 21

INID001465 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Dagbehandeling
ja 1 21

INID001466 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Teertherapie
nee 0 21

INID001466 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Teertherapie
ja 1 21

INID001467 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling
nee 0 21

INID001467 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling
ja 1 21

INID001468 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten
nee 0 21

INID001468 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Hormoonpreparaten
ja 1 21

INID001469 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Occlusie
nee 0 21

INID001469 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Occlusie
ja 1 21

INID001470 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden
nee 0 21

INID001470 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Vitamine D3-afgeleiden
ja 1 21

INID001471 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Combinatietherapieën
nee 0 21

INID001471 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk voor 

psoriasispatiënten? Combinatietherapieën
ja 1 21

INID001473 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag
nee 0 21

INID001473 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag
ja 1 21

INID001473 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB Overdag
overdag 8.00-17.00 1 21

INID001474 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      's 

Avonds

nee 0 21
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INID001474 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      's 

Avonds

ja 1 21

INID001475 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      In het 

weekend

nee 0 21

INID001475 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB      In het 

weekend

ja 1 21

INID001476 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB     Bij de 

patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden 

door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

nee 0 21

INID001476 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB     Bij de 

patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden 

door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

ja 1 21

INID001477 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA Overdag
ja 1 21

INID001478 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA     's 

Avonds

nee 0 21

INID001478 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA     's 

Avonds

ja 1 21

INID001479 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   In het 

weekend

nee 0 21

INID001479 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   In het 

weekend

ja 1 21

INID001480 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   Bij de 

patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden 

door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

nee 0 21

INID001480 ZI Psoriasis

Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 

lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA   Bij de 

patiënt thuis, door middel van lichtbakken die uitgeleend worden 

door uw ziekenhuislocatie of leverancier firma

ja 1 21

INID001481 ZI Psoriasis

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te 

voorkomen

nee 0 8

INID001481 ZI Psoriasis

Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Preventieve maatregelen om verergering psoriasis te 

voorkomen

ja 1 8

INID001482 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën
nee 0 8

Pagina 338/350



Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2016

Appendix D - Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator Waarde Codering Rekenregel

INID001482 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën
ja 1 8

INID001483 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Contra-indicaties medicatie
nee 0 8

INID001483 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Contra-indicaties medicatie
ja 1 8

INID001484 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis
nee 0 8

INID001484 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 

meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis
ja 1 8

INID001486 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes
nee 0 8

INID001486 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes
Ja, door foto’s en plaatjes 1 8

INID001486 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 

beeldmateriaal? Ja, door foto's en plaatjes
ja 1 8

INID000711 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Is er in uw ziekenhuis een wekelijks MDO waarop patiënten met 

slokdarm‐ of maagcarcinoom voorafgaand aan de behandeling 

besproken worden?

ja 1 21

INID000713 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Is er en samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere 

referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn 

vastgelegd?

Ja 1 8

INID000713 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Is er en samenwerkingsovereenkomst met een of meerdere 

referentiecentra voor consultatie waarin onderlinge afspraken zijn 

vastgelegd?

N.v.t. missing 8

INID000714 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een 

vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

Ja 1 21

INID000714 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Is er de mogelijkheid tot wekelijkse consultatie van een 

vertegenwoordiger van het referentiecentrum bij dit 

multidisciplinaire overleg?

N.v.t. missing 21

INID000720 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Krijgen alle patienten met een oncologische aandoening op uw 

ziekenhuislocatie standaard psychosociale zorg aangeboden?  
ja 1 8

INID000722 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patienten met een 

maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor 

onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan 

veroorzaken? 

nee 0 8

INID000722 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Wordt er op uw ziekenhuislocatie bij patienten met een 

maagcarcinoom standaard onderzocht of er een indicatie is voor 

onderzoek naar een erfelijk gen dat maagcarcinoom kan 

veroorzaken? 

ja 1 8

INID000723 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom 

waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw 

ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de 

aanwezigheid van maagcarcinoom?

nee 0 8
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INID000723 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Krijgen familieleden van de patient met een maagcarcinoom 

waarbij mogelijk sprake is van een erfelijke aanleg, op uw 

ziekenhuislocatie standaard een screening aangeboden op de 

aanwezigheid van maagcarcinoom?

ja 1 8

INID001890 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemotherapie
ja 1 21

INID001891 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie
nee 0 21

INID001891 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie
ja 1 21

INID001892 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie
nee 0 21

INID001892 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie
ja 1 21

INID001893 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent
nee 0 21

INID001893 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent
ja 1 21

INID001894 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie
nee 0 21

INID001894 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm‐ of maagcarcinoom 

worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Targeted therapie
ja 1 21

INID002233 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ Slokdarm‐ 

maag chirurg

nee 0 21

INID002233 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ Slokdarm‐ 

maag chirurg

ja 1 21

INID002234 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Maag‐darm‐lever arts 

ja 1 21

INID002235 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ Internist 

oncoloog

ja 1 21

INID002236 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐  

Radiotherapeut

ja 1 21

INID002237 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ Radioloog
ja 1 21

INID002238 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐  Patholoog
ja 1 21

INID002239 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom

Zijn de volgende disciplines standaard vertegenwoordigd bij dit 

wekelijkse multidisciplinaire slokdarm‐ maag overleg?‐ 

Gespecialiseerd verpleegkundige / casemanager

ja 1 21
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INID002511 ZI spoedeisende hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar 

en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam 

medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch 

dossier?

nee 0 8

INID002511 ZI spoedeisende hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA inzetbaar 

en worden deze direct aansluitend door een hiervoor bekwaam 

medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het medisch 

dossier?

ja 1 8

INID004638 ZI Varices
Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

endovasculaire behandeltechnieken toegepast? 
Erasmus MC 0 8

INID004638 ZI Varices
Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

endovasculaire behandeltechnieken toegepast? 
Nee 0 8

INID004638 ZI Varices
Worden op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

endovasculaire behandeltechnieken toegepast? 
Ja 1 8

INID004642 ZI Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te 

plannen

Nee, dit is niet mogelijk 0 8

INID004642 ZI Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te 

plannen

Ja, indien de patiënt hier om vraagt 0,5 8

INID004642 ZI Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te 

plannen

Ja, dit wordt aan iedere patiënt actief 

aangeboden
1 8

INID004642 ZI Varices

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de patiënt de 

mogelijkheid om de benodigde diagnostische onderzoeken en 

bespreking van het behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te 

plannen

Ja, dit wordt aan ieder patiënt actief 

aangeboden
1 8

INID004643 ZI Varices

Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen 

informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of 

digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat 

(kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg 

(controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en 

therapietrouw (dragen elastische kousen, bewegen, bestrijden 

overgewicht), contactgegevens voor vragen tijdens en buiten 

kantooruren?

nee 0 8

INID004643 ZI Varices

Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelingen 

informatie, voorafgaand aan de behandeling schriftelijke en/of 

digitale informatie over: behandelmethode, het verwachte resultaat 

(kans van slagen), kans op complicaties en type complicatie, nazorg 

(controles, eventuele thuiszorg of fysiotherapie), preventie en 

therapietrouw (dragen elastische kousen, bewegen, bestrijden 

overgewicht), contactgegevens voor vragen tijdens en buiten 

kantooruren?

Ja 1 8
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INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

Nee 0 8

INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

Nee, maar dit gebeurt wel binnen 

maximaal 2 werkdagen
0,5 8

INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

nee, maar dit gebeurt wel binnen 

maximaal  2 werkdagen
0,5 8

INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

nee, niet op dezelfde dag antwoord, 

maar wel antwoord binnen 2 dagen.
0,5 8

INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

Ja 1 8

INID004644 ZI Varices

Kan iedere patiënt die onder actieve behandeling is van het 

behandelteam tijdens kantooruren telefonisch vragen stellen, 

waarbij hij/zij dezelfde dag antwoord krijgt van een deskundige op 

het gebied van veneuze problematiek?

2 missing 8

INID004645 ZI Varices
Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar 

voor spoedeisende vragen voor patiënten?
Nee 0 8

INID004645 ZI Varices
Is het behandelteam 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar 

voor spoedeisende vragen voor patiënten?
Ja 1 8

INID004646 ZI Varices

Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig 

chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen 

omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

Nee 0 8

INID004646 ZI Varices

Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig 

chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen 

omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

Ja 1 8

INID004646 ZI Varices

Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig 

chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen 

omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

N.v.t., op onze ziekenhuislocatie / 

locatie behandelcentrum worden geen 

patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige veneuze aandoeningen 

behandeld

missing 8

INID004646 ZI Varices

Is er bij de diagnose en behandeling van patiënten met ernstig 

chronische oppervlakkige veneuze aandoeningen (zoals voorheen 

omschreven als >C4) een dermatoloog en/of vaatchirurg en/of 

gecertificeerd fleboloog werkzaam? 

N.v.t., op onze ziekenhuislocatie 

/locatie behandelcentrum worden 

geen patiënten met ernstig chronische 

oppervlakkige ve

missing 8
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INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

0 0 9

INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

2 weken 0,5 9

INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

4 1 9

INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

1 0.25 9

INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

2 0.5 9

INID004647 ZI Varices

Binnen maximaal hoeveel weken na het eerste bezoek van de 

patiënt aan de  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum wordt 

een bericht aan de huisarts verzonden met daarin diagnose, uitslag 

duplexonderzoek en behandelplan?

3 0.75 9

INID004650 ZI Varices

Wordt er op uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

aantoonbaar gebruik gemaakt van een 

complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die 

uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd 

onder vraag 2C)?

Ja, een eigen registratie 0 8

INID004650 ZI Varices

Wordt er op uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

aantoonbaar gebruik gemaakt van een 

complicatieregistratiesysteem voor de veneuze behandelingen die 

uw  ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum uitvoert (benoemd 

onder vraag 2C)?

Ja, van de wetenschappelijke 

vereniging(en)
1 8

INID004651 ZI Varices
Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een 

multidisciplinaire vaatbespreking besproken?
Nee 0 21

INID004651 ZI Varices
Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een 

multidisciplinaire vaatbespreking besproken?
Ja, maar niet allemaal 0,5 21

INID004651 ZI Varices
Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een 

multidisciplinaire vaatbespreking besproken?
Ja, allemaal 1 21

INID004653 ZI Varices

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal 

reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen 

(of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)? 

Nee 0 8
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INID004653 ZI Varices

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal 

reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen 

(of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)? 

Ja 1 8

INID004653 ZI Varices

Worden de uitkomsten van dit overleg altijd (digitaal 

reproduceerbaar) vastgelegd, waaronder in elk geval de 

maatregelen om deze complicaties zo veel mogelijk te voorkómen 

(of de argumentatie om geen maatregelen te nemen)? 

ja 1 8

INID004654 ZI Varices

Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of 

onder supervisie van een interventieradioloog en/of een 

vaatchirurg?

Ja 1 9

INID004654 ZI Varices

Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of 

onder supervisie van een interventieradioloog en/of een 

vaatchirurg?

N.v.t., onze  ziekenhuislocatie/ 

locatie behandelcentrum voert geen 

complex diep veneuze interventies uit

missing 9

INID004654 ZI Varices

Worden alle complex diep veneuze interventies uitgevoerd door, of 

onder supervisie van een interventieradioloog en/of een 

vaatchirurg?

N.v.t., onze  ziekenhuislocatie/locatie 

behandelcentrum voert geen complex 

diep veneuze interventies uit

missing 9

INID004657 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: echosclerocompressietherapie
nee 0 8

INID004657 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: echosclerocompressietherapie
ja 1 8

INID004658 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie
nee 0 21

INID004658 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: foamsclerocompressietherapie
ja 1 21

INID004659 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: ambulante flebectomie (Mullertechniek)
nee 0 21

INID004659 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: ambulante flebectomie (Mullertechniek)
ja 1 21

INID004660 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: open behandeling (chirurgische strip)
nee 0 21

INID004660 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: open behandeling (chirurgische strip)
ja 1 21

INID004661 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: endoveneuze behandeling
nee 0 8

INID004661 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: endoveneuze behandeling
ja 1 8

INID004662 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: zwachtelen
nee 0 21
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INID004662 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: zwachtelen
ja 1 21

INID004663 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: therapeutische elastische kous
nee 0 21

INID004663 ZI Varices
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende 

behandelingen aan: therapeutische elastische kous
ja 1 21

INID004664 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  A. Zwachtelen

Nee 0 8

INID004664 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  A. Zwachtelen

Ja 1 8

INID004664 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  A. Zwachtelen

N.v.t. missing 8

INID004664 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  A. Zwachtelen

Niet van toepassing missing 8

INID004666 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  B. Endoveneuze behandeling

Nee 0 8

INID004666 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  B. Endoveneuze behandeling

Ja 1 8

INID004666 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  B. Endoveneuze behandeling

N.v.t. missing 8

INID004666 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie?  B. Endoveneuze behandeling

Niet van toepassing missing 8

INID004668 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? C. Compressietherapie

Nee 0 8
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INID004668 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? C. Compressietherapie

Ja 1 8

INID004668 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? C. Compressietherapie

N.v.t. missing 8

INID004668 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? C. Compressietherapie

Niet van toepassing missing 8

INID004670 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)

Nee 0 8

INID004670 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)

Ja 1 8

INID004670 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)

N.v.t. missing 8

INID004670 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? D. Sclerocompressietherapie (incl. echosclerose)

Niet van toepassing missing 8

INID004672 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)

Nee 0 8

INID004672 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)

Ja 1 8

INID004672 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)

N.v.t. missing 8
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INID004672 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? E. Crossectomie (met en zonder strippen)

Niet van toepassing missing 8

INID004674 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)

Nee 0 8

INID004674 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)

Ja 1 8

INID004674 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)

N.v.t. missing 8

INID004674 ZI Varices

Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie 

behandelcentrum geïmplementeerd voor de behandeling van 

patiënten met spataderen en/of (ernstige) chronische veneuze 

insufficiëntie? F. Ambulante flebectomie (Mullertechniek)

Niet van toepassing missing 8

INID004676 ZI Varices
Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling
Ja 1 8

INID004676 ZI Varices
Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling
N.v.t. missing 8

INID004676 ZI Varices
Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? A. Endoveneuze behandeling
Niet van toepassing missing 8

INID004677 ZI Varices

Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of 

zonder strippen)

Ja 1 8

INID004677 ZI Varices

Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of 

zonder strippen)

N.v.t. missing 8

INID004677 ZI Varices

Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel 

uit van de volgende behandelingen? B. Crossectomie (met of 

zonder strippen)

Niet van toepassing missing 8

INID004678 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS

Nee 0 21
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INID004678 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

A. Embolisatie vena ovarica of andere venen i.v.m. PCS

ja 1 21

INID004679 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

B. Stenten MTS

Nee 0 21

INID004679 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

B. Stenten MTS

ja 1 21

INID004680 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. PTS

Nee 0 21

INID004680 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

C. Recanalisatie en stenten iliacaal trajecten i.v.m. PTS

ja 1 21

INID004681 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS

Nee 0 21

INID004681 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

D. Recanalisatie en stenten VCI i.v.m. PTS

ja 1 21

INID004682 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis

Nee 0 21

INID004682 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

E. Endophlebectomie van de vena femoralis communis

ja 1 21

INID004683 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

F. Aanleggen AV fistel in de lies

Nee 0 21

INID004683 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

F. Aanleggen AV fistel in de lies

ja 1 21

INID004684 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

G. Klep reconstructies i.v.m. DVI

Nee 0 21

INID004684 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

G. Klep reconstructies i.v.m. DVI

ja 1 21

INID004685 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

H. Stenting obstructies vena subclavia

Nee 0 21
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INID004685 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

H. Stenting obstructies vena subclavia

ja 1 21

INID004686 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS

Nee 0 21

INID004686 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met chronische diep veneuze ziekte invasief behandeld? 

I. Stenting cerebropetale venen in het kader van MS

ja 1 21

INID004688 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. 

Thrombolyse met of zonder stenting voor DVT

Nee 0 21

INID004688 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? A. 

Thrombolyse met of zonder stenting voor DVT

ja 1 21

INID004689 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. 

Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT

Nee 0 21

INID004689 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? B. 

Open thrombectomie met of zonder stenting voor DVT

ja 1 21

INID004690 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. 

Aanleggen AV fistel in de lies

Nee 0 21

INID004690 ZI Varices

Worden er op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 

patiënten met acuut diep veneuze ziekte invasief behandeld? C. 

Aanleggen AV fistel in de lies

ja 1 21

INID000208 ZI Zwangerschap en bevalling

Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende 

afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

nee 0 8

INID000208 ZI Zwangerschap en bevalling

Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) bindende 

afspraken gemaakt over het direct na een spoedmelding van de 

eerste lijn opstarten van de noodzakelijke voorbereidingen in het 

ziekenhuis?

ja 1 8

INID000209 ZI Zwangerschap en bevalling
Indien ja bij 1a,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol? 
ja 1 8

INID000210 ZI Zwangerschap en bevalling

Indien ja bij 1b,

Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en 

kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de 

noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart? 

nee 0 8

INID000210 ZI Zwangerschap en bevalling

Indien ja bij 1b,

Zijn in dit protocol levensbedreigende condities voor moeder en 

kind benoemd waarbij, na een spoedmelding van de eerste lijn, de 

noodzakelijke voorbereidingen worden opgestart? 

ja 1 8

INID000211 ZI Zwangerschap en bevalling

Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor 

gynaecologen, eerste en tweedelijn verloskundigen en/of 

verloskundig actieve huisartsen?

nee 0 8
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INID000211 ZI Zwangerschap en bevalling

Worden er gemeenschappelijke scholingen georganiseerd voor 

gynaecologen, eerste en tweedelijn verloskundigen en/of 

verloskundig actieve huisartsen?

ja 1 8

INID000212 ZI Zwangerschap en bevalling
Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over 

pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?
nee 0 8

INID000212 ZI Zwangerschap en bevalling
Zijn er afspraken gemaakt over uniforme voorlichting over 

pijnbestrijding door de eerste en tweede lijn?
ja 1 8

INID000213 ZI Zwangerschap en bevalling
Indien ja bij 1e,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?
nee 0 8

INID000213 ZI Zwangerschap en bevalling
Indien ja bij 1e,

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in een protocol?
ja 1 8
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