
Toelichting 'Beste klinieken 2018' Appendix A Geselecteerde indicatoren

id bron rekenregel domein type indicator categorie indicatorset vraag
V122 IGJ 8 vei str administratie Infecties Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met (postoperatieve) infecties bij 

invasieve ingrepen?
V164 IGJ 8 vei str administratie Patiënttevredenheid Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij u systematisch de 

tevredenheid betreffende de zorgverlening onderzocht?
V106 IGJ 8 vei str administratie Totaal aantal patiënten en behandelingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten dat binnen uw instelling werd 

behandeld?
V107 IGJ 8 vei str administratie Totaal aantal patiënten en behandelingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal behandelingen dat binnen uw instelling 

werd uitgevoerd?
V1010 IGJ 8 vei str administratie Invasieve ingrepen Registreerde u in het verslagjaar het aantal invasieve behandelingen dat binnen uw 

instelling werd uitgevoerd?
V111 IGJ 8 vei str administratie Zorgzwaarte Registreerde uw instelling de ASA-klasse in het verslagjaar?
V112 IGJ 8 vei str administratie Zorgzwaarte Kunt u onderscheid maken naar ASA-klasse?
V114 IGJ 8 vei str administratie Zorgzwaarte Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een BMI groter of gelijk aan 

35?
SDV108T1a IGJ 8 vei str administratie Anesthesiologie Kunt u onderscheid maken in het aantal patiënten waarbij in het verslagjaar lichte 

sedatie* of matig/diepe sedatie* werd toegepast?
Antibio1 IGJ 8 vei str administratie Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Is het percentage tijdig toegediende peroperatieve antibioticaprofylaxe in het 

verslagjaar bekend?
V225 IGJ 8 vei str administratie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Beschikt u aantoonbaar over een validatierapport van de laserapparatuur?
V226 IGJ 8 vei str administratie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met een postoperatieve infectie 

na refractiechirurgie?
V229 IGJ 8 vei str administratie Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infectie na 

een cataractoperatie?
V245 IGJ 8 vei str administratie Orthopedie - heupprothese Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten dat medicamenteuze 

tromboseprofylaxe heeft gehad?
V248 IGJ 8 vei str administratie Orthopedie - heupprothese Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infectie na 

een totale heupprothese?
V246 IGJ 8 vei str administratie Orthopedie - kijkoperatie knie Registreerde u in het verslagjaar het aantal uitgevoerde arthroscopieën in uw 

instelling?
V247 IGJ 8 vei str administratie Orthopedie - kijkoperatie knie Registreerde u in het verslagjaar het aantal heroperaties dat binnen twaalf maanden 

na de initiële operatie heeft plaatsgevonden bij patiënten met een arthroscopie?

V255 IGJ 8 vei str administratie Cosmetische behandelingen - algemeen 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?

V256 IGJ 8 vei str administratie Cosmetische behandelingen - algemeen Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infectie na 
een cosmetische ingreep?

Explant1 IGJ 8 vei str administratie Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal explantaties van een borstprothese binnen 
60 dagen postoperatief na een borstaugmentatie met prothesen voor cosmetische 
doeleinden?

V271 IGJ 8 vei str administratie Bariatrische behandelingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten waarbij bariatrische chirurgie 
werd uitgevoerd?

V258 IGJ 8 vei str administratie Bariatrische behandelingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal patiënten met postoperatieve infectie na 
een bariatrische ingreep?

KNO1 IGJ 8 vei str administratie Keel- neus- oorheelkunde Registreerde u in het verslagjaar het aantal infecties dat het kind heeft doorgemaakt 
voorafgaande aan de indicatiestelling?
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KNO2 IGJ 8 vei str administratie Keel- neus- oorheelkunde Registreerde u in het verslagjaar of het kind wel of geen apneu’s heeft vooraf gaande 

aan de indicatiestelling?
Explant2 IGJ 8 vei str administratie Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal explantaties van een borstprothese of 

tissue expanders binnen 60 dagen postoperatief na een secundaire reconstructie?

Explant3 IGJ 8 vei str administratie Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Registreerde u in het verslagjaar het aantal explantaties van tissue expanders en 
borstprothesen binnen 60 dagen postoperatief na een reconstructie?

V1641a IGJ 8 pat str behandeltraject Patiënttevredenheid Voerde u in het verslagjaar patiënttevredenheidsonderzoek uit?
Voorschrijf1 IGJ 8 eff str behandeltraject Elektronisch voorschrijven Wordt op dit moment in de kliniek elektronisch voorgeschreven?
V157 IGJ 8 pat str communicatie Medici en medisch ondersteunend personeel Konden patiënten telefonisch contact krijgen met de behandelend arts in geval van 

vragen (eventueel met tussenkomst van een verpleegkundige)?
V272_Anes_V272AIGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Anesthesioloog :
V272_Chir_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Chirurg :
V272_Diet_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Diëtist :
V272_Inte_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Internist :
V272_MDL_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - MDL-arts :
V272_Psyc_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Psycholoog :
V272_Pvpl_V272A IGJ 22 eff str multidisciplinair Bariatrische behandelingen Welke disciplines waren in uw team vertegenwoordigd? Er zijn meerdere antwoorden 

mogelijk: - Praktijkverpleegkundige :
T221Ev IGJ 7 vei prc processen Evalueren van het functioneren van medisch 

specialisten
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?*

V2332a4 IGJ 7 vei prc processen Evalueren van het functioneren van medisch 
specialisten

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?

V164T IGJ 7 vei prc processen Patiënttevredenheid Teller 2.5.1: Wat is het aantal patiënten, waarbij u systematisch de tevredenheid 
betreffende de zorgverlening onderzocht heeft in het verslagjaar?

SDV108ICT4 IGJ 7 vei prc processen Anesthesiologie Teller 4.5.1.4: Wat is het totaal aantal patiënten met een informed consent?
V233T IGJ 7 vei prc processen Pijn na een operatie Teller 4.6.1: Wat was, in het verslagjaar, het aantal patiënten in dagbehandeling dat 

werd gebeld en waarmee contact is geweest op de dag na een chirurgische ingreep 
om navraag te doen naar de pijnintensiteit?

Antibio1T IGJ 7 eff prc processen Tijdige peroperatieve antibioticaprofylaxe Teller 4.8.1: 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.

CatregV227AKR1t1IGJ 7 vei prc processen Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Teller 5.1.1: Wat is in het verslagjaar het aantal cataractoperaties, dat is ingevoerd in 
het landelijke NOG registratiesysteem?
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V245T IGJ 7 eff prc processen Orthopedie - heupprothese Teller 5.2.1: Wat is het aantal patiënten in het verslagjaar dat medicamenteuze 

tromboseprofylaxe kreeg gedurende 4-5 weken na de operatie in geval van een totale 
heupprothese?

V251T1 IGJ 7 vei prc processen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Teller 5.3.1.1: Wat was het aantal patiënten met een borstvergroting EN een digitaal 
opgeslagen foto gemaakt voorafgaand aan de ingreep in het verslagjaar?

V251T2 IGJ 7 vei prc processen Cosmetische behandelingen - ooglidcorrecties Teller 5.3.1.2: Wat was het aantal patiënten met een ooglidcorrectie EN een digitaal 
opgeslagen foto gemaakt voorafgaand aan de ingreep in het verslagjaar?

DBIRT1 IGJ 7 vei prc processen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Teller 5.3.8.1: Wat was het aantal volledig geregistreerde borstprothesen in de DBIR in 
het verslagjaar?

DBIRT2 IGJ 7 vei prc processen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Teller 5.3.8.2: Wat was het aantal volledige registraties van explantaties van alle 
borstprothesen en tissue expanders in het verslagjaar?

HGKM1 IGJ 8 vei str protocollen organisatorische vragen Beschikte u over en gebruikte uw instelling in het verslagjaar een meldcode Huiselijk 
geweld en kindermishandeling?

HGKM21 IGJ 21 vei str protocollen organisatorische vragen Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? Het in 
kaart brengen van signalen

HGKM22 IGJ 21 vei str protocollen organisatorische vragen Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? 
Collegiale consultatie en raadplegen

HGKM23 IGJ 21 vei str protocollen organisatorische vragen Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? Een 
gesprek met de client

HGKM24 IGJ 21 vei str protocollen organisatorische vragen Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? 
Wegen van de kindermishandeling

HGKM25 IGJ 21 vei str protocollen organisatorische vragen Welke onderdelen bevatte uw meldcode kindermishandeling, in het verslagjaar? 
Beslissen: hulp organiseren of melden bij een Advies -en Meldpunt Kinder 
mishandeling

HGKM3 IGJ 8 vei str protocollen organisatorische vragen Bood uw organisatie in het verslagjaar opleidingen en/of trainingen aan al het 
personeel aan dat patiëntencontact heeft voor het kunnen hanteren van de meldcode 
Huiselijk geweld of kindermishandeling?

V1551 IGJ 1 vei str protocollen Medici en medisch ondersteunend personeel Hoe was de 24-uurs continuïteit van zorg in het verslagjaar gewaarborgd? De 
behandelend arts was 24 uur per dag oproepbaar

V1552 IGJ 1 vei str protocollen Medici en medisch ondersteunend personeel Hoe was de 24-uurs continuïteit van zorg in het verslagjaar gewaarborgd? De 
dienstdoende arts was 24 uur per dag oproepbaar

V1553 IGJ 1 vei str protocollen Medici en medisch ondersteunend personeel Hoe was de 24-uurs continuïteit van zorg in het verslagjaar gewaarborgd? De 
spoedeisende hulp van het ziekenhuis ving patiënten op

V221Ev IGJ 8 vei str protocollen Evalueren van het functioneren van medisch 
specialisten

Is er een systeem van functioneringsgesprekken tussen raad van bestuur/directie en de 
individuele medisch specialist of arts ingevoerd in de kliniek?

V2332a2 IGJ 8 vei str protocollen Evalueren van het functioneren van medisch 
specialisten

Is IFMS, zoals hierboven beschreven, ingevoerd?

V2311 IGJ 8 vei str protocollen Disfunctioneren medisch specialisten en artsen Heeft de kliniek een regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch 
specialist of arts?

V2312 IGJ 8 vei str protocollen Disfunctioneren medisch specialisten en artsen Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat disfunctioneren van een medisch specialist 
of arts wordt vermoed?

V121 IGJ 8 vei str protocollen Infecties Werden alle patiënten in het verslagjaar systematisch gecontroleerd op een 
postoperatieve infectie?

Pagina 3 van 12



Toelichting 'Beste klinieken 2018' Appendix A Geselecteerde indicatoren

id bron rekenregel domein type indicator categorie indicatorset vraag
Kw_w1 IGJ 8 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk Beschikte uw instelling in het verslagjaar over een of meer kwaliteitscertificaten?

Kw_w21 IGJ 21 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk ISO 9001, datum laatste afgifte
Kw_w22 IGJ 21 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk HKZ, datum laatste afgifte
Kw_w23 IGJ 21 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk ZKN, datum laatste afgifte
Kw_w24 IGJ 21 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk NIAZ, datum laatste afgifte
Kw_w25 IGJ 21 vei str protocollen Kwaliteitskeurmerk Anders, datum laatste afgifte
V116 IGJ 8 vei str protocollen Kwetsbare groepen Beschikte u in het verslagjaar over een deliriumprotocol dat voldoet aan bovenstaande 

beschrijving?
V117 IGJ 8 vei str protocollen Kwetsbare groepen Screende u in het verslagjaar structureel patiënten op risico voor delirium?
V108b1 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Werkte u in uw kliniek in het verslagjaar volgens het toetsingskader sedatie en/ of 

analgesie?
SDV108b2 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Was er in het verslagjaar in uw instelling een lokale PSA commissie actief?
SDV108N1 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij procedurele sedatie werd toegepast 

gescreend volgens de richtlijn?
SDV108T2 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij lichte sedatie werd toegepast 

gescreend volgens de richtlijn?
SDV108T3 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Werden in het verslagjaar de patiënten waarbij matig/diepe sedatie werd toegepast 

gescreend volgens de richtlijn?
SDV108IC IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Nam u in het verslagjaar een informed consent af bij patiënten waarbij procedurele 

sedatie werd toegepast?
V108b3 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Was er in uw kliniek dagelijks iemand met een advanced live support (ALS) 

deskundigheid beschikbaar?
V108B8 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Werd de PSA-praktijkspecialist altijd gesuperviseerd door een bekwaam arts 

(bijvoorbeeld een anesthesioloog)?
V108B9 IGJ 8 vei str protocollen Anesthesiologie Was een bekwaam arts (bijvoorbeeld een anesthesioloog) altijd direct beschikbaar 

voor overleg en assistentie?
V233 IGJ 8 vei str protocollen Pijn na een operatie Deed u in het verslagjaar navraag naar de pijnintensiteit bij patiënten in 

dagbehandeling op de dag na een ingreep?
V243 IGJ 8 vei str protocollen Orthopedie - heupprothese Was er in het verslagjaar een richtlijn aantoonbaar aanwezig voor tromboseprofylaxe 

bij een operatie voor een totale heupprothese?
V244 IGJ 8 vei str protocollen Orthopedie - knieprothese Was er in het verslagjaar een richtlijn aantoonbaar aanwezig voor tromboseprofylaxe 

bij een operatie voor een totale knieprothese?
V251a IGJ 8 vei str protocollen Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Was er in het verslagjaar sprake van een digitale foto-opslag van patiënten 

voorafgaand aan een borstvergroting?
V251b IGJ 8 vei str protocollen Cosmetische behandelingen - ooglidcorrecties Was er in het verslagjaar sprake van een digitale foto-opslag van patiënten 

voorafgaand aan een ooglidcorrectie?
V2572 IGJ 8 vei str protocollen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Maakte uw instelling gebruik van een registratiesysteem (track and trace) voor 

rimpelvullers?
V2574 IGJ 8 vei str protocollen Cosmetische behandelingen - rimpelvullers Verstrekt u aan uw patiënten een productpaspoort met relevante gegevens omtrent de 

lot en chargenummers van de toegepaste rimpelvuller(s)?
V2551 IGJ 8 vei str protocollen Bariatrische behandelingen Beschikte u over een postoperatief programma in het verslagjaar?
V1013 IGJ 8 vei str registratie Registratie implantaten Maakte uw instelling gebruik van een registratiesysteem voor implantaten?
CatregT34 IGJ 8 vei str registratie Oogheelkundige ingrepen - Cataractoperatie Voerde u, in het verslagjaar, patiënten in, in het landelijke NOG registratiesysteem?

Pagina 4 van 12



Toelichting 'Beste klinieken 2018' Appendix A Geselecteerde indicatoren

id bron rekenregel domein type indicator categorie indicatorset vraag
DBIR IGJ 8 vei str registratie Cosmetische behandelingen - borstvergrotingen Registreerde uw kliniek in de DBIR in het verslagjaar?

V252 IGJ 8 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Waren de in uw instelling werkzame artsen bij een wetenschappelijke vereniging 
aangesloten in het verslagjaar?

V231 IGJ 8 eff prc visitatie Anesthesiologie Vond er in de vijf jaarvoorafgaand aan het verslagjaar een kwaliteitsvisitatie plaats van 
de afdeling anesthesiologie in uw instelling door de NVA?

V231D1 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Werden er aanbevelingen gedaan?
V231D2 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?
V232 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Werden de zwaarwegende adviezen* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende 

termijn uitgevoerd?
V2321 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Werden er voorwaarden* gesteld?
V2322 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Werden de voorwaarden* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn 

uitgevoerd?
V2323 IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V232P IGJ 23 eff prc visitatie Anesthesiologie Heeft u van de NVA hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V2214 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Werden de zwaarwegende adviezen* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende 

termijn uitgevoerd?
V22141 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Heeft u van het NOG hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V2215 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Werden er voorwaarden* gesteld?
V2216 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Werden de voorwaarden* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn 

uitgevoerd?
V22161 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Heeft u van het NOG hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V221D1 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Werden er aanbevelingen gedaan?
V221D2 IGJ 23 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?
V222 IGJ 8 eff prc visitatie Oogheelkundige ingrepen - Refractiechirurgie Verkregen alle in uw instelling werkzame refractiechirurgen een certificaat van het 

NOG?
V2412 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Werden de zwaarwegende adviezen* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende 

termijn uitgevoerd?
V2413 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Heeft u van het NOV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V2414 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Werden er voorwaarden* gesteld?
V2415 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Werden de voorwaarden* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn 

uitgevoerd?
V2416 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Heeft u van het NOV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V241D1 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Werden er aanbevelingen gedaan?
V241D2 IGJ 23 eff prc visitatie Orthopedie Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?
V2525NVCG IGJ 23 eff prc visitatie Cosmetische behandelingen - algemeen Werden er voorwaarden* gesteld?
V252D1NVCG IGJ 23 eff prc visitatie Cosmetische behandelingen - algemeen Werden er aanbevelingen gedaan?
V252D2NVCG IGJ 23 eff prc visitatie Cosmetische behandelingen - algemeen Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?
V2523NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 

rimpelvullers
Werden de zwaarwegende adviezen* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende 
termijn uitgevoerd?

V2524NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Heeft u van de NVPC hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?

V2525NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Werden er voorwaarden* gesteld?

V2526NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Werden de voorwaarden* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn 
uitgevoerd?
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V2527NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 

rimpelvullers
Heeft u van de NVPC hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?

V252D1NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Werden er aanbevelingen gedaan?

V252D2NVPC IGJ 23 eff prc visitatie Plastische chirurgie, cosmetische behandelingen en 
rimpelvullers

Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?

V2831 IGJ 8 eff prc visitatie Dermatologie Waren alle in uw instelling werkzame huidartsen aangesloten bij de NVDV?
V2834 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Werden de zwaarwegende adviezen* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende 

termijn uitgevoerd?
V2835 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V2836 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Werden er voorwaarden* gesteld?
V2837 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Werden de voorwaarden* aantoonbaar binnen de daarvoor geldende termijn 

uitgevoerd?
V2838 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Heeft u van de NVDV hiervoor een positieve terugkoppeling gehad?
V283D2 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Werden er zwaarwegende adviezen* gegeven?
V283DD1 IGJ 23 eff prc visitatie Dermatologie Werden er aanbevelingen gedaan?
INID004650 ZI 8 vei str administratie Veneuze ziekten 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)?

INID004653 ZI 8 vei str administratie Veneuze ziekten 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)?

INID000383 ZI 8 pat str behandeltraject Carpaletunnelsyndroom Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve 
behandeling te ontvangen?

INID000389 ZI 8 pat str behandeltraject Carpaletunnelsyndroom Is er de mogelijkheid om, bij klachten aan beide handen, deze op hetzelfde moment te 
laten onderzoeken?

INID001184 ZI 8 pat str behandeltraject 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)?

INID001185 ZI 8 pat str behandeltraject 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)?

INID000364 ZI 8 pat str behandeltraject Constitutioneel Eczeem Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan door de gespecialiseerd 
verpleegkundige of verpleegkundig specialist?

INID000370 ZI 8 pat str behandeltraject Constitutioneel Eczeem Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met constitutioneel eczeem de mogelijkheid om 
de benodigde afspraken op één dag te plannen?

INID000595 ZI 8 pat str behandeltraject Knieprothese Konden alle voorbereidende onderzoeken plaatsvinden op één dag?
INID000748 ZI 8 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de mogelijkheid om alle benodigde 

afspraken/onderzoeken op één dag te ondergaan?
INID000749 ZI 9 eff str behandeltraject Psoriasis Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult ingepland bij de 

dermatoloog op uw ziekenhuislocatie?
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INID000750 ZI 9 eff str behandeltraject Psoriasis Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis ingepland voor een 

vervolgconsult bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie?
INID001473 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001474 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001475 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001476 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001477 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001478 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001479 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID001480 ZI 21 eff str behandeltraject Psoriasis Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis lichttherapie op uw 

ziekenhuislocatie ontvangen? UVB
INID000756 ZI 8 pat str behandeltraject Psoriasis Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) standaard gevraagd of 

de patiënt voorkeur heeft voor een bepaalde dermatoloog?
INID006739 ZI 21 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?
INID006740 ZI 21 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?
INID006741 ZI 21 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?
INID006742 ZI 21 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?
INID006743 ZI 21 pat str behandeltraject Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan?
INID000367 ZI 9 pat str behandeltraject Constitutioneel Eczeem Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-lichtbehandeling) te 

krijgen?
INID000757 ZI 8 pat str behandeltraject Psoriasis Is het mogelijk om online een afspraak te maken?
INID003792 ZI 8 eff str behandeltraject Meniscus en voorste kruisband Verwijst de zorgverlener op uw ziekenhuislocatie de patiënt met voorstie 

kruisbandlaesie voorafgaand aan de operatie standaard door naar een fysiotherapeut?

INID004676 ZI 8 eff str behandeltraject Veneuze ziekten Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende 
behandelingen?

INID004677 ZI 8 eff str behandeltraject Veneuze ziekten Maakt een zogenaamde Time Out-procedure standaard onderdeel uit van de volgende 
behandelingen?

INID005578 ZI 8 pat str behandeltraject Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Is er structureel de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers om aanwezig te zijn bij het 
onder narcose brengen van hun kind?

INID005579 ZI 8 pat str behandeltraject Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Is er structureel de mogelijkheid voor ouders/ verzorgers om aanwezig te zijn tijdens 
het ontwaken van hun kind op de verkoeverkamer?

INID005581 ZI 8 pat str behandeltraject Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Is er de mogelijkheid voor ouders om bij hun kind te overnachten indien het kind een 
nacht in het ziekenhuis moet blijven?

INID005582 ZI 8 pat str behandeltraject Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één 
vaste KNO-arts?
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INID005583 ZI 8 pat str behandeltraject Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Wordt de (ouder of verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen 

vooraf geïnformeerd indien de patiënt bij een vervolgafspraak door een andere arts 
dan de vaste arts wordt gezien (bij onvoorziene verhindering van de vaste arts)?

INID004978 ZI 21 pat str behandeltraject Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving?
INID004979 ZI 21 pat str behandeltraject Cataract Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag gepland?
INID004981 ZI 21 pat str behandeltraject Cataract Kan de patiënt kiezen welk soort lens geplaatst wordt?
INID004982 ZI 21 pat str behandeltraject Cataract Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor een 

verdovingsmethode?
INID006449 ZI 21 eff str behandeltraject Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden?
INID006450 ZI 21 eff str behandeltraject Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden?
INID006451 ZI 21 eff str behandeltraject Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden?
INID006452 ZI 21 eff str behandeltraject Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden?
INID006453 ZI 21 eff str behandeltraject Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden?
INID000390 ZI 8 pat str communicatie 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?

INID000391 ZI 8 pat str communicatie 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?

INID004647 ZI 9 pat str communicatie Veneuze ziekten 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?

INID001481 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?
INID001482 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?
INID001483 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?
INID001484 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt meegegeven?
INID000760 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?

INID001486 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?

INID001487 ZI 21 pat str informatievoorziening Psoriasis Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door beeldmateriaal?

INID000639 ZI 8 pat str informatievoorziening Melanoom Wordt in uw ziekenhuis standaard verwezen naar informatie over Stichting 
Melanoom?

INID003793 ZI 8 pat str informatievoorziening 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?

INID003794 ZI 8 pat str informatievoorziening 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?
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INID004643 ZI 8 pat str informatievoorziening Veneuze ziekten Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de mondelinge 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, 
contactgegevens voor vragen tijdens en buiten kantooruren?

INID000642 ZI 8 pat str informatievoorziening Melanoom Is er in uw ziekenhuis een patiëntenversie van het 'zorgpad melanoom' welke op de 
website van het ziekenhuis wordt gepubliceerd?

INID005585 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie op papier meegegeven 
over de keuze (van de ouder) om wel of niet te opereren in relatie tot afwachtend 
beleid?

INID005586 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Krijgt de (ouder/verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen een 
telefoonnummer mee op papier dat hij/zij ‘s avonds, ‘s nachts en in het weekend kan 
bellen voor dringende vragen?

INID005587 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor telefoontjes, als bedoeld 
onder vraag 7A, van (de ouder of verzorger van) de patiënt met ziekten van Adenoïd 
en Tonsillen, waarbinnen hij/zij antwoord op zijn/haar vraag krijgt?

INID005588 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Krijgt de (ouder of verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen een 
e-mailadres mee op papier waar hij/zij vragen naar toe kan mailen?

INID005589 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Hanteert uw ziekenhuislocatie een antwoordtermijn voor e-mails van de (ouder of 
verzorger van de) patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen, waarbinnen hij/zij 
inhoudelijk antwoord op zijn/haar vraag krijgt?

INID005590 ZI 8 pat str informatievoorziening Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van Adenoïd en Tonsillen 
voorafgaand aan de behandeling informatie op papier mee, met een gericht advies 
voor pijnbestrijding vóór en ná de ingreep?

INID000363 ZI 8 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een verpleegkundig specialist betrokken 
in het behandeltraject van een patiënt met constitutioneel eczeem?

INID000368 ZI 8 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Worden patiënten met constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie behandeld 
door een vast multidisciplinair team?

INID001201 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001202 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001203 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001204 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001205 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001206 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001207 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?
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INID001208 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001209 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001210 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001211 ZI 22 eff str multidisciplinair Constitutioneel Eczeem Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit van het multidisciplinaire team?

INID001105 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001106 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001107 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001108 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001109 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001110 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID001111 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID003392 ZI 22 eff str multidisciplinair Carpaletunnelsyndroom Welke ondersteunende disciplines zijn er betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw 
ziekenhuislocatie?

INID004651 ZI 8 eff str multidisciplinair Veneuze ziekten Worden complicaties ten gevolge van de behandeling in een multidisciplinaire 
vaatbespreking besproken?

INID000379 ZI 9 vei prc processen Carpaletunnelsyndroom 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.

INID000381 ZI 9 vei prc processen Carpaletunnelsyndroom 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.

INID004626 ZI 9 eff prc processen Veneuze ziekten 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.

INID000589 ZI 9 vei prc processen Knieprothese Percentage primaire TKP ingrepen waarbij de informatie in de LROI volledig is.

INID000600 ZI 9 eff prc processen Knieprothese Wat is het respons percentage van de knie PROMs?
INID004641 ZI 9 eff prc processen Veneuze ziekten Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan:

INID004969 ZI 9 vei prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004969 ZI 9 vei prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004970 ZI 9 eff prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004970 ZI 9 eff prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004971 ZI 9 eff prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
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INID004971 ZI 9 eff prc processen Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004973 ZI 9 vei prc processen Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?
INID004974 ZI 9 vei prc processen Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?
INID001186 ZI 8 vei str protocollen 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)?

INID001187 ZI 8 vei str protocollen 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)?

INID000596 ZI 8 vei str protocollen Knieprothese Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het 
plaatsen van een primaire knieprothese?

INID004664 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID004666 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID004668 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID004670 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID004672 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID004674 ZI 21 vei str protocollen Veneuze ziekten Welke behandelprotocollen zijn op uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum 
geïmplementeerd voor de behandeling van patiënten met spataderen en/of (ernstige) 
chronische veneuze insufficiëntie en wat was daarvan de datum van de laatste update?

INID008361 ZI 8 vei str protocollen Heupprothese Wordt er standaard gebruik gemaakt van een decision-aid voorafgaande aan het 
plaatsen van een THP? Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een decision aid anders 
dan de consultkaart/Nee

INID000635 ZI 8 vei str protocollen Melanoom Patienten met een stadium III en/of stadium IV melanoom worden standaard overlegd 
en/of verwezen naar een melanoomcentrum in uw regio

INID005911 ZI 8 vei str protocollen Melanoom Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad melanoom' gepubliceerd op het intranet/EPD van 
het ziekenhuis?

INID004640 ZI 8 vei str registratie Veneuze ziekten Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de volgende behandelingen aan:
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INID004968 ZI 8 vei str registratie Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004968 ZI 8 vei str registratie Cataract Neemt uw instelling deel aan de Kwaliteitsregistratie Cataract van het NOG?
INID004972 ZI 8 vei str registratie Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit?
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