
VraagID TypeRekenregel Categorie Thema Indicatorset Indicatornaam Indicatorvraag
15042 s 8 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Gebruikte uw organisatie in het verslagjaar een meldcode huiselijk geweld?
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte het in kaart brengen van signalen
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte collegiale consultatie, raadplegen Veilig thuis : het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, 

of een deskundige op het gebied van letselduiding
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte een gesprek met de betrokkene(n)
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte het wegen van het huiselijk geweld
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte het beslissen: hulp organiseren of melden
15044 s 21 protocollen Algemene en organisatorische vragen organisatorische vragen Meldcode huiselijk geweld Meldcode HG bevatte iets anders
15072 s 8 administratie Monitoring kwaliteit Medici en medisch ondersteunend personeel Werkzaamheden in een ziekenhuis (NIET in FTE)

Registreerde u in het verslagjaar het aantal in uw instelling werkzame medisch specialisten, dat ook werkzaam was bij een ziekenhuis?
15082 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten Functioneringsgesprekken Is er een systeem van functioneringsgesprekken tussen raad van bestuur/directie en de individuele medisch specialist of arts ingevoerd 

in de kliniek?
15084 p 7 processen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten Functioneringsgesprekken Teller 2.2.1: Wat is het aantal medisch specialisten en artsen dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar 

aan minimaal 1 functioneringsgesprek heeft deelgenomen?
15084 p 7 processen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten Functioneringsgesprekken Noemer 2.2.1: Wat is het totaal aantal medisch specialisten en artsen dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het 

verslagjaar werkzaamheden heeft verricht in de kliniek (ongeacht het soort dienstverband)?
15086 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten IFMS Is IFMS, zoals hierboven beschreven, ingevoerd?
15088 p 7 processen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten IFMS Teller 2.2.2: Wat is het aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan 

minimaal 1 IFMS gesprek heeft deelgenomen?
15091 p 7 processen Monitoring kwaliteit Evalueren van het functioneren van medisch specialisten IFMS Noemer 2.2.1: Wat is het totaal aantal medisch specialisten dat in de 24 maanden voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar 

werkzaamheden heeft verricht in de kliniek (ongeacht het soort dienstverband)?
15092 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Disfunctioneren medisch specialisten en artsen Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten Heeft de kliniek een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist of arts?
15094 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Disfunctioneren medisch specialisten en artsen Regeling mogelijk disfunctioneren medisch specialisten Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist of arts wordt vermoed?
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Werden alle patiënten in het verslagjaar systematisch gecontroleerd op een postoperatieve infectie?
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Ja, dit gebeurde door alle patiënten na een ingreep poliklinisch te controleren
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Ja, dit gebeurde door alle patiënten te adviseren om bij teken van een infectie direct contact op te nemen met de kliniek
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Ja, dit gebeurde door alle patiënten te adviseren bij een infectie direct contact op te nemen met een huisarts en de huisarts te vragen 

hierover te rapporteren.
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Ja, dit gebeurde anders
15097 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Infecties Surveillance van postoperatieve infecties Er is geen beleid
15105 s 8 registratie Monitoring kwaliteit Infecties Ingrepen met infectierisico Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infecties bij invasieve ingrepen?
15122 s 8 administratie Monitoring kwaliteit Patiënttevredenheid Patiënttevredenheidsonderzoek

Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij u systematisch de tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht?
15125 s 7 administratie Monitoring kwaliteit Patiënttevredenheid Patiënttevredenheidsonderzoek

Heeft uw instelling de beschikking over het aantal behandelde patiënten (van het aantal behandelde patiënten waarbij u systematisch 
de patiënttevredenheid onderzocht) dat in het verslagjaar uw kliniek met een rapportcijfer 5 of lager waardeerden?

15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Beschikte uw instelling in het verslagjaar over een of meer kwaliteitscertificaten?
15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Ja, namelijk ISO 9001
15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Ja, namelijk HKZ
15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Ja, namelijk ZKN
15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Ja, namelijk NIAZ
15128 s 8 protocollen Monitoring kwaliteit Kwaliteitskeurmerk Kwaliteitskeurmerk Ja, anders
15143 s 8 administratie Behandelingen Totaal aantal patiënten en behandelingen Totaal aantal patiënten en behandelingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal behandelingen dat binnen uw instelling werd uitgevoerd?
15149 s 8 administratie Behandelingen Invasieve ingrepen Invasieve ingrepen Registreerde u in het verslagjaar het aantal invasieve behandelingen dat binnen uw instelling werd uitgevoerd?
15174 s 8 administratie Operatief proces Zorgzwaarte Zorgzwaarte van de patiënten Registreerde uw instelling de ASA-klasse in het verslagjaar?
15188 p 7 processen Operatief proces Kwetsbare groepen Aantal patiënten onder de 18 jaar en van 70 jaar of ouder Teller 4.3.3: Hoeveel patiënten in de leeftijd van 70 jaar en ouder (≥70 jaar) werden in het verslagjaar behandeld?
15190 s 8 protocollen Operatief proces Kwetsbare groepen Deliriumbeleid Beschikte u in het verslagjaar over een deliriumprotocol dat voldoet aan bovenstaande beschrijving?
15192 s 8 protocollen Operatief proces Kwetsbare groepen Risico op delirium Screende u in het verslagjaar structureel patiënten op risico voor delirium?
15195 p 7 processen Operatief proces Kwetsbare groepen Risico op delirium Teller 4.3.6: Wat is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder in het verslagjaar waar bij pre- operatieve screening een risicoscore is 

vastgelegd in het medisch dossier?
15197 p 7 processen Operatief proces Stopmoment IV: Time-out Time-out, percentage juist uitgevoerde stop momenten IV Teller 4.4.1: Wat was, in het verslagjaar, het aantal patiënten waarbij stopmoment IV is uitgevoerd en vastgelegd?
15197 p 7 processen Operatief proces Stopmoment IV: Time-out Time-out, percentage juist uitgevoerde stop momenten IV Noemer 4.4.1: Wat was, in het verslagjaar, het totaal aantal patiënten waarbij de besproken invasieve ingreep is goedgekeurd en 

ingepland?
15205 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Was er in het verslagjaar in uw instelling een lokale PSA commissie actief?
15208 p 7 processen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Noemer 4.5.1.1: Wat was in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast?
15209 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast gescreend volgens de richtlijn?
15208 p 7 processen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Teller 4.5.1.1: Wat was in het verslagjaar het aantal gescreende patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast?
15214 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij lichte sedatie werd toegepast gescreend volgens de richtlijn?
15218 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij matige/diepe sedatie werd toegepast gescreend volgens de richtlijn?
15220 p 7 processen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Teller 4.5.1.3: Wat is het aantal gescreende patiënten met matige/diepe sedatie?
15220 p 7 processen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Noemer 4.5.1.3: Wat is het totaal aantal patiënten met matig/diepe sedatie?
15222 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Nam u in het verslagjaar een informed consent af bij patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast?
15224 p 7 processen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Teller 4.5.1.4: Wat is het totaal aantal patiënten met een informed consent?
15227 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Voldoen de personen, die procedurele sedatie toepasten, aan de bekwaamheidseisen?
15235 s 8 protocollen Operatief proces Anesthesiologie Procedurele sedatie Was een bekwaam arts (bijvoorbeeld een anesthesioloog) altijd direct beschikbaar voor overleg en assistentie?
15237 s 8 protocollen Operatief proces Pijn na een operatie Postoperatieve pijn bij dagbehandeling Deed u in het verslagjaar navraag naar de pijnintensiteit bij patiënten in dagbehandeling op de dag na een ingreep?
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Maakte uw instelling gebruik van een registratiesysteem voor implantaten?
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk LROI
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk DIBR
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk een landelijk registratiesysteem van de wetenschappelijke vereniging



VraagID TypeRekenregel Categorie Thema Indicatorset Indicatornaam Indicatorvraag
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk een eigen elektronisch registratiesysteem
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk een eigen papieren registratiesysteem
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Ja, namelijk een ander systeem
15251 s 1 registratie Operatief proces Registratie implantaten Implantatenregistratie Een landelijk registratie systeem van de wetenschappelijke vereniging, namelijk
15261 s 8 administratie Operatief proces Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het verslagjaar bekend?
15262 p 7 processen Operatief proces Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Teller 4.8.1: Wat is het aantal indicatoroperaties (CTG codes 38567 en 38663) in het verslagjaar en waarbij tussen de 15:00-59:59 min 

voor de incisie (of bloedleegte) de voorgeschreven antibioticaprofylaxe is toegediend aan de patiënt?
15262 p 7 processen Operatief proces Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Noemer 4.8.1: Wat is het totaal aantal indicatoroperaties (CTG codes 38567 en 38663) in het verslagjaar?
15264 s 8 protocollen Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Laserapparatuur Beschikt u aantoonbaar over een validatierapport van de laserapparatuur?
15267 s 8 administratie Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Infectierisico na refractiechirurgie Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie na refractiechirurgie?
15271 s 8 registratie Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Cataractregistratie Voerde u in het verslagjaar patiënten in in het landelijk NOG registratiesysteem?
15273 p 7 processen Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Cataractregistratie

Teller 5.1.1: Wat is in het verslagjaar het aantal cataractoperaties, dat is ingevoerd in het landelijke NOG registratiesysteem?
15273 p 7 processen Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Cataractregistratie Noemer 5.1.1: Wat is in het verslagjaar het aantal cataractoperaties?
15275 s 8 registratie Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Infectierisico na cataractoperatie Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie na een cataractoperatie?
15287 s 8 protocollen Specifieke ingrepen Orthopedie - heupprothese Infectierisico na een totale heupprothese Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie na een totale heupprothese?
15294 s 8 administratie Specifieke ingrepen Orthopedie - kijkoperatie knie Ongeplande heroperaties na arthroscopie binnen twaalf maanden Registreerde u in het verslagjaar het aantal heroperaties dat binnen twaalf maanden na de initiële operatie heeft plaatsgevonden bij 

patiënten met een arthroscopie?
15299 s 8 administratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Resultaat van de cosmetische ingreep Was er in het verslagjaar sprake van een digitale foto-opslag van patiënten voorafgaand aan een borstvergroting?
15303 s 8 administratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - ooglidcorrecties Resultaat van de cosmetische ingreep Was er in het verslagjaar sprake van een digitale foto-opslag van patiënten voorafgaand aan een ooglidcorrectie?
15306 s 8 administratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - algemeen Ongeplande heroperaties Registreerde u in het verslagjaar het aantal ongeplande heroperaties dat binnen twaalf maanden na de initiële operatie heeft 

plaatsgevonden bij patiënten die een cosmetische ingreep ondergingen?
15310 s 8 administratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - algemeen Infectierisico na een cosmetische ingreep Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie na een cosmetische ingreep?
15319 s 1 registratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Registratie rimpelvullers Maakte uw instelling gebruik van een registratiesysteem (track and trace) voor rimpelvullers?
15319 s 1 registratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Registratie rimpelvullers Ja, namelijk een eigen elektronisch registratiesysteem
15319 s 1 registratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Registratie rimpelvullers Ja, namelijk een eigen papieren registratiesysteem
15319 s 1 registratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Registratie rimpelvullers Ja, een ander systeem
15327 s 8 administratie Specifieke ingrepen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Explantatie borstimplantaten na cosmetische augmentatie Registreerde u in het verslagjaar het aantal explantaties van een borstprothese binnen 30 dagen postoperatief na een borstaugmentatie 

met prothesen voor cosmetische doeleinden?
15331 s 8 administratie Specifieke ingrepen Bariatrische behandelingen Aantal bariatrische ingrepen Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij bariatrische chirurgie werd uitgevoerd?
15355 p 7 processen Specifieke ingrepen Bariatrische behandelingen Percentage postoperatieve controles Teller 5.4.6: Wat is het totaal aantal patiënten in het verslagjaar waarbij postoperatieve controle plaatsvond na 24 maanden? (d.w.z. 

patiënten die in 2013 zijn geopereerd en in 2015 nog voor follow-up kwamen)
15355 p 7 processen Specifieke ingrepen Bariatrische behandelingen Percentage postoperatieve controles Noemer 5.4.2: Wat is het totaal aantal patiënten in het verslagjaar waarbij in 2013 bariatrische chirurgie werd uitgevoerd?
15357 s 8 administratie Specifieke ingrepen Bariatrische behandelingen Infectierisico na een bariatrische ingreep Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie na een bariatrische ingreep?
15369 s 8 administratie Specifieke ingrepen Keel- neus- oorheelkunde Registratie infecties voor indicatiestelling Registreerde u in het verslagjaar het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt voorafgaande aan de indicatiestelling?
15371 s 8 administratie Specifieke ingrepen Keel- neus- oorheelkunde Registratie apneu’s voor indicatiestelling Registreerde u in het verslagjaar of het wel of geen apneu's heeft voorafgaande aan de indicatiestelling?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Werden er aanbevelingen gedaan?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Werden er zwaarwegende adviezen gegeven?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Werden er voorwaarden gesteld?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15482 u 22 uitkomsten Operatief proces Anesthesiologie Visitatie door NVA Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Werden er aanbevelingen gedaan?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Werden er zwaarwegende adviezen gegeven?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Heeft u van het NOG hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Werden er voorwaarden gesteld?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15507 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Heeft u van het NOG hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15528 s 8 protocollen Specifieke ingrepen Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Visitatie door NOG Verkregen alle in uw instelling werkzame refractiechirurgen een certificaat van het NOG?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Werden er aanbevelingen gedaan?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Werden er zwaarwegende adviezen gegeven?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Heeft u van het NOV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Werden er voorwaarden gesteld?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15537 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Orthopedie Visitatie door NOV Heeft u van het NOV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Werden er aanbevelingen gedaan?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Werden er zwaarwegende adviezen gegeven?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Heeft u van de NVPC hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Werden er voorwaarden gesteld?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15609 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Heeft u van de NVPC hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
15630 s 8 protocollen Specifieke ingrepen Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en rimpelvullers Visitatie door NVPC Waren alle in uw instelling werkzame huidartsen aangesloten bij de NVDV?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Werden er aanbevelingen gedaan?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Werden er zwaarwegende adviezen gegeven?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Werden de zwaarwegende adviezen aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
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15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Werden er voorwaarden gesteld?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Werden de voorwaarden aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn uitgevoerd?
15635 u 22 uitkomsten Specifieke ingrepen Dermatologie Visitatie door NVDV Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?


