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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie
Percentage patiënten dat een primair

Percentage patiënten dat een primair electieve

electieve operatie/interventie* ondergaat

operatie/interventie* ondergaat vanwege een

vanwege een aneurysma aortae

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

aneurysma aortae abdominalis in aortasegment abdominalis in aortasegment C, dat
Admiraal de
Ruyterziekenhuis

ZI

INID000553

Aneurysma Aorta

C, dat overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde

overlijdt binnen 30 dagen of in dezelfde

Abdominalis

ziekenhuisopname.

ziekenhuisopname.
Percentage patiënten dat een primair

2,2

1,67 nee

5,5

5 nee

22,6

25 nee

37,83

44,1 nee

electieve operatie/interventie* ondergaat
Percentage patiënten dat een primair electieve

vanwege een aneurysma aortae

operatie/interventie* ondergaat vanwege een

abdominalis in aortasegment C en een re-

aneurysma aortae abdominalis in aortasegment interventie** ondergaat binnen 30 dagen
Admiraal de
Ruyterziekenhuis

ZI

INID002549

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

ZI

INID007825

C en een re-interventie** ondergaat binnen 30

na de operatie/interventie of in dezelfde

Aneurysma Aorta

dagen na de operatie/interventie of in dezelfde

ziekenhuisopname vanwege een

Abdominalis

ziekenhuisopname vanwege een complicatie.

complicatie.
Percentage patiënten dat een primaire

Percentage patiënten dat een primaire

operatie/interventie* ondergaat vanwege

operatie/interventie* ondergaat vanwege een

een acuut symptomatisch of

acuut symptomatisch of geruptureerd

geruptureerd aneurysma aortae

aneurysma aortae abdominalis in

abdominalis in aortasegment C en een re-

aortasegment C en een re-interventie**

interventie** ondergaat binnen 30 dagen

ondergaat binnen 30 dagen na de

na de operatie/interventie of in dezelfde

Aneurysma Aorta

operatie/interventie of in dezelfde

ziekenhuisopname vanwege een

Abdominalis

ziekenhuisopname vanwege een complicatie.

complicatie.

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

Wat is het responspercentage van de
ZI

INID000535

Heupprothese

Wat is het responspercentage van de PROMs? PROMs?
Percentage patiënten dat een primair
Percentage patiënten dat een primair electieve

electieve operatie/interventie* ondergaat

operatie/interventie* ondergaat vanwege een

vanwege een aneurysma aortae

aneurysma aortae abdominalis in aortasegment abdominalis in aortasegment C, met
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID000554

C, met complicaties binnen 30 dagen na de

complicaties binnen 30 dagen na de

Aneurysma Aorta

operatie/interventie of in dezelfde

operatie/interventie of in dezelfde

Abdominalis

ziekenhuisopname.

ziekenhuisopname.
Aantal primair geopereerde patiënten met

20,7

19,1 nee

ziekenhuislocatie.

een Gastric Sleeve per ziekenhuislocatie.
Aantal primair geopereerde patiënten met

109

110 nee

Aantal primaire bariatrische ingrepen per

een Mini-Gastric Bypass (Omega?loop)

ziekenhuislocatie.

per ziekenhuislocatie.

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

Aantal primaire bariatrische ingrepen per
ZI

INID001051

Bariatrische chirurgie

ZI

INID001056

Bariatrische chirurgie

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

0 n.v.t

nee

Ja

nee

De behoefte aan psychosociale zorg
wordt standaard eenmalig gescreend bij
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid iedere patiënt met blaaskanker, bij

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001103

Blaascarcinoom

voor en tijdens het ziekteproces?

voorkeur met de lastmeter

Nee

Welke mogelijkheden zijn er op uw
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001284

Dementie

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001427

ZI

INID001539

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

Steunpunt mantelzorgers /

steunpunt mantelzorger is in samenwerking

kunnen ondersteunen?

groepsgesprekken / familiegesprekken

nee

Ja

nee

Online patiënten portal

nee

Ja

nee

Internist.

nee

nvt

nee

MDL-arts.

Nee

ja

nee

met de verpleeghuizen in de regio
georganiseerd in de verpleeghuizen

Welke van onderstaande mogelijkheden

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s)
aanwezig om de patiënt met dementie te

ZI

INID001541

Hoofdpijn

worden aangeboden op de website van uw

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

patiënten worden door gespecialiseerd kinder

1

MDL en MDL artsen behandeld
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001542

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001544

Appendix B

Indicatorset

Vraag

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

in ASz gespecialiseerde kinder MDL artsen en
MDL artsen. Zij zijn hoofdbehandelaar bij dit
Internist.

nee

nvt

nee

Ziekenhuis

ZI

INID001583

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

MDL artsen. Zij zijn hoofdbehandelaar bij dit
Kinderarts.

nee

nvt

nee

Ziekenhuis

ZI

INID001584

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

Sophia kinderziekenhuis waarbij alle
zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de
Diëtist.

Nee

Ja

nee

Ziekenhuis

ZI

INID001585

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

Sophia kinderziekenhuis waarbij alle
zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de
Orthopedagoog.

Nee

ja

nee

Ziekenhuis

ZI

INID001586

kinder-MDL arts en op afroep de
het mdo is een regionaal mdo vanuit het
Sophia kinderziekenhuis waarbij alle
zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de

Maatschappelijk werker.

Nee

ja

nee

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer

kinder-MDL arts en op afroep de
het mdo is een regionaal mdo vanuit het

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer

ziektebeeld
het mdo is een regionaal mdo vanuit het

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer

ziektebeeld
in ASz gespecialiseerde kinder MDL artsen en

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer

Toelichting

kinder-MDL arts en op afroep de
het mdo is een regionaal mdo vanuit het
Sophia kinderziekenhuis waarbij alle

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

Verpleegkundigen gespecialiseerd in de

disease (IBD)

besproken?

ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.

Nee

ja

nee

zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de

IBD Verpleegkundig specialist.

Nee

ja

nee

kinder-MDL arts en op afroep de

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001587

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?
Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001588

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

het mdo is een regionaal mdo vanuit het
Sophia kinderziekenhuis waarbij alle
zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de
Psycholoog.

Nee

ja

nee

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001589

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

kinder-MDL arts en op afroep de
het mdo is een regionaal mdo vanuit het
Sophia kinderziekenhuis waarbij alle
zorgprofessionals aanwezig zijn inclusief de

Stomaverpleegkundige.

Nee

ja

nee

kinder-MDL arts en op afroep de
Met het Erasmus MC Rotterdam is in 2017 de
afspraak gemaakt dat patiënten voor

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001882

chirurgische ingreep vanaf febr. 2017 in het

Slokdarm- en

vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom.

Aantal curatieve resecties, zoals bepaald

maagcarcinoom

Slokdarmcarcinoom

aan het einde van de operatie.

Erasmus worden geopereerd. Het ASz voert
3 nvt

nee

deze operatie niet meer uit.

Mediane postoperatieve opnameduur bij
patienten die een operatie ondergaan
Mediane postoperatieve opnameduur bij
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001911

vanwege een slokdarm- of
maagcarcinoom. Aantal patiënten dat een

Slokdarm- en

patienten die een operatie ondergaan vanwege operatie ondergaat vanwege een

maagcarcinoom

een slokdarm- of maagcarcinoom.

slokdarmcarcinoom.

vervalt met de afspraken gemaakt met het
Erasmus MC dat patenten per febr. 2017 in het
Erasmus MC worden geopereerd
14 nvt

nee

Mediane postoperatieve opnameduur bij
patienten die een operatie ondergaan
Mediane postoperatieve opnameduur bij
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID001913

vanwege een slokdarm- of
maagcarcinoom. Aantal patiënten dat een

Slokdarm- en

patienten die een operatie ondergaan vanwege curatieve resectie ondergaat vanwege

maagcarcinoom

een slokdarm- of maagcarcinoom.

een primair slokdarmcarcinoom.

2

vervalt met de afspraken gemaakt met het
Erasmus MC dat patenten per febr. 2017 in het
Erasmus MC worden geopereerd
14 nvt

nee
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Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie
Percentage patiënten dat een primair

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

electieve operatie/interventie* ondergaat
Percentage patiënten dat een primair electieve

vanwege een aneurysma aortae

operatie/interventie* ondergaat vanwege een

abdominalis in aortasegment C en een re-

aneurysma aortae abdominalis in aortasegment interventie** ondergaat binnen 30 dagen
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID002549

C en een re-interventie** ondergaat binnen 30

na de operatie/interventie of in dezelfde

Aneurysma Aorta

dagen na de operatie/interventie of in dezelfde

ziekenhuisopname vanwege een

Abdominalis

ziekenhuisopname vanwege een complicatie.
Aantal primaire bariatrische ingrepen per

complicatie.
Aantal primair geopereerde patiënten

ziekenhuislocatie.

(totaal ) per ziekenhuislocatie.

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID002620

Bariatrische chirurgie

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

4,7

4,3 nee

165

166 nee

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat
ZI

INID003399

Carpaletunnelsyndroom

operatie van CTS heeft plaatsgevonden?

De arts die de operatie heeft uitgevoerd.

nee

Ja

ja

Psycholoog.

Nee

ja , op afroep

nee

Orthopedisch chirurg.

Nee
ja, op afroep
Nee, de patiënt

nee

87,8% heeft controle bij operateur

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID003887

Diabetes

volwassenen)?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID003888

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID004375

Diabetes

volwassenen)?

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis

kan vragen niet

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een

ulcerosa een e-mailadres mee op papier

emailen / krijgt

e-mailadres mee op papier of digitaal waar hij

of digitaal waar hij vragen naar toe kan

geen

Inflammatory bowel

vragen naar toe kan mailen die op werkdagen

mailen die op werkdagen binnen 24 uur

emailadres

disease (IBD)

binnen 24 uur beantwoord worden?
Percentage patiënten bij wie een

beantwoord worden?
Percentage patiënten bij wie een

mee op papier Ja

nee

(adeno)tonsillectomie heeft plaatsgevonden en (adeno)tonsillectomie heeft
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID005576

dat binnen 14 dagen na de ingreep een

plaatsgevonden en dat binnen 14 dagen

Ziekten van Adenoïd en

heroperatie heeft ondergaan ten gevolge van

na de ingreep een heroperatie heeft

Tonsillen

een nabloeding.

ondergaan ten gevolge van een

3,16 3.10%

nee

0 n.v.t.

nee

Percentage primair geopereerde
patie?nten met Mini-Gastric Bypass
(Omega-loop) tussen 1 september 2015

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID005727

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

en 1 september 2016 in verband met

meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na

morbide obesitas, dat meer dan 50%

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

EWL heeft bereikt ten tijde van de

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. eerstejaars follow-up moment op 1
Percentage patiënten dat een operatie
Percentage patienten dat een operatie

ondergaat in verband met een

ondergaat in verband met een slokdarm- of

slokdarmcarcinoom, verwezen vanuit een

maagcarcinoom, met een wachttijd van <5

ander ziekenhuis, met een wachttijd van

weken tussen diagnose en behandeling (datum <5 weken tussen diagnose en
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID006163

Slokdarm- en

start neo?adjuvante behandeling of datum

behandeling (datum start neo?adjuvante

maagcarcinoom

operatie).

behandeling of datum operatie).

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met een invasief
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID006948

Mammacarcinoom

ZI

INID007898

Bariatrische chirurgie

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

vervalt automatisch met de afspraak Erasmus
MC dat patiënten aldaar worden geopereerd
0 nvt

nee

per febr 2017

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met een
invasief borstkanker of DCIS dat op uw

borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet

locatie niet chirurgisch is behandeld, maar

chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch

wel systemisch is behandeld in het

is behandeld in het verslagjaar?

verslagjaar?
Aantal primair geopereerde patiënten met

Aantal primaire bariatrische ingrepen per

een ander dan bovenstaande bariatrische

ziekenhuislocatie.

ingreep (overig) per ziekenhuislocatie.

3

296

0 n.v.t.

8 ja

nee

296 is operatief

Toelichting Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2018'

Ziekenhuis
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Percentage primair geopereerde
patie?nten met Mini-Gastric Bypass
(Omega-loop) tussen 1 september 2014

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID007907

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

en 1 september 2015 in verband met

meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na

morbide obesitas, dat meer dan 50%

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

EWL heeft bereikt ten tijde van de

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. tweedejaars follow-up moment op 1

0 n.v.t.

nee

0 n.v.t.

nee

0 n.v.t.

nee

0 nvt

nee

0 nvt

nee

Percentage primair geopereerde
patie?nten met Overige ingreep tussen 1
september 2015 en 1 september 2016 in

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID007908

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

verband met morbide obesitas, dat meer

meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na

dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

de eerstejaars follow-up moment op 1

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. januari 2018.
Percentage primair geopereerde
patie?nten met Overige ingreep tussen 1
september 2014 en 1 september 2015 in

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID007909

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

verband met morbide obesitas, dat meer

meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na

dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

de tweedejaars follow-up moment op 1

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. januari 2018.
Percentage primair geopereerde
patie?nten met Mini-Gastric Bypass
(Omega-loop) tussen 1 september 2015

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID007914

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

en 1 september 2016 in verband met

meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na

morbide obesitas, dat meer dan 20%

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

TWL heeft bereikt ten tijde van de

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. eerstejaars follow-up moment op 1
Percentage primair geopereerde
patie?nten met Mini-Gastric Bypass
(Omega-loop) tussen 1 september 2014

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID007915

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

en 1 september 2015 in verband met

meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na

morbide obesitas, dat meer dan 20%

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

TWL heeft bereikt ten tijde van de

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. tweedejaars follow-up moment op 1
Percentage patiënten in het verslagjaar
Percentage patiënten in het verslagjaar dat

dat start met een vorm van chronische

start met een vorm van chronische dialyse of

dialyse of preemptieve niertransplantatie

preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij ondergaat en bij wie de klaring, berekend

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-

met MDRD of CKD-EPI of gemeten met

EPI of gemeten met gemiddelde

gemiddelde ureum/kreatinine-klaring >

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2

15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van

is op het moment van starten van dialyse of het starten van dialyse of het verrichten van
ZI

INID007964

Chronische nierschade

verrichten van preemptieve niertransplantatie.

preemptieve niertransplantatie.

15,07

0 ja

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste
postoperatieve controle plaats op uw
ziekenhuislocatie bij de patiënt die geopereerd

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008127

Cataract

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008128

Cataract

is aan staar?

Via een telefonische nacontrole door de
oogarts die de patiënt opereerde.

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste

Via een telefonische nacontrole met

postoperatieve controle plaats op uw
ziekenhuislocatie bij de patiënt die geopereerd

iemand anders dan de operateur (TOA,

is aan staar?

physician assistant, andere oogarts).

alle patiënten worden persoonlijk op de poli
Nee

nvt

nee

Nee

n.v.t.

nee

alle patiënten worden persoonlijk op de poli

optometrist, orthoptist, verpleegkundige,

4

gezien

gezien
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Indicatorset

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008173

Coeliakie

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Binnen welke termijn worden op uw

Binnen welke termijn worden op uw

ziekenhuislocatie de uitslagen van een dunne

ziekenhuislocatie de uitslagen van een

darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de
patiënt?

dunne darm scopie/biopsie bekend
gemaakt aan de patiënt?

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

werkdagen

opmerking

nee

Nee

ja

nee

Nee

ja

nee

Nee

ja

ja

Binnen 10

Toelichting

voorstel is de score te her beoordelen - zes
uitbijters t.o.v. de rest van Nederland

Hoe worden patiënten met coeliakie
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008367

Coeliakie

ZI

INID008368

Coeliakie

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

geïnformeerd over de mogelijkheden van

Patiënten ontvangen een folder die

sedatie bij een scopie van de dunne darm?
Hoe worden patiënten met coeliakie

gemaakt is door het ziekenhuis.
Patiënten ontvangen een folder die

geïnformeerd over de mogelijkheden van

gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie

sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Vereniging.

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008387

Coeliakie

wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

Het klachtenpatroon wordt

diagnose coeliakie hebben gekregen?

geinventariseerd.

Is deze lijkt de beschikbaarheid van 24/7
gespecialiseerd MDL kinder arts en MDL artsen
Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID008782

Inflammatory bowel

Welke specialismen behandelen de ziekte van

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts.

slechter te scoren terwijl dat ons inziens juist
Nee

zie toelichting

nee

Neurochirurg

Ja

n.v.t.

nee

Orthopedisch chirurg

Nee

n.v.t.

nee

Neuroloog

Ja

n.v.t.

nee

Anesthesioloog

Ja

n.v.t.

nee

Reumatoloog

Nee

n.v.t.

nee

Radioloog

Ja

n.v.t.

nee

Revalidatie arts

Ja

n.v.t.

nee

(Pijn)Psycholoog

Nee

n.v.t.

nee

een positief effect heeft op de kwaliteit van

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009976

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009977

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009978

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009979

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009980

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009981

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009982

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009983

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde

5

ingrepen uitgevoerd
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Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Fysiotherapeut

Ja

n.v.t.

nee

Ergotherapeut

Nee

n.v.t.

nee

Physician assistant

Nee

N.V.T.

nee

Gespecialiseerd verpleegkundige

Nee

n.v.t.

nee

Transfer verpleegkundige

Ja

n.v.t.

nee

Toelichting

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009984

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009985

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009986

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009987

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage

Albert Schweitzer
Ziekenhuis

ZI

INID009988

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

In het ASz worden geen geïnstrumenteerde
ingrepen uitgevoerd
De patiënt kan een eerste afspraak online
inplannen (en eventueel wijzigen) via het
patiëntenportaal 'Mijn Bravis'.
Is het mogelijk online een afspraak te

Bravis ziekenhuis

ZI

INID000442

Liesbreukoperaties

Is het mogelijk online een afspraak te maken?
Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee

Bravis ziekenhuis

ZI

INID001319

Liesbreukoperaties

naar huis?

maken?

nee

Ja

nee

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

nee

Ja

nee

Vervolgafspraken worden door het secretariaat
in afstemming met de patiënt gepland.
Patiëntenfolder met beeldmateriaal is
beschikbaar via de ziekenhuiswebsite

Worden patiënten met de ziekte van

Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

ZI

ZI

INID001567

INID001781

Worden patiënten met de ziekte van

Crohn/colitis ulcerosa op uw

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie

ziekenhuislocatie (of binnen uw

(of binnen uw samenwerkingsverband)

samenwerkingsverband) besproken in

Inflammatory bowel

besproken in een multidisciplinair teamoverleg

een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

disease (IBD)

(MDO) IBD?

IBD? Kinderen.

Nee

Niet van toepassing

nee

In opzet curatieve
behandeling

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het
MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom

prostaatcarcinoom

worden besproken?

Internist

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

Moet zijn niet van toepassing. Kinderen met
IBD worden doorverwezen naar het Sophia
Kinderziekenhuis Rotterdam.
Betreft invoerfout. Internist-oncoloog is vast
aanwezig bij ieder MDO
Betreft invoerfout. Alle patiënten met
prostaatkanker krijgen de KWF folder

Over welke van de volgende onderwerpen

Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

ZI

ZI

ZI

INID001799

INID001907

INID001909

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

'Prostaatkanker', waarin alle behandelopties
omschreven zijn (ook de behandelopties die
Behandelopties die uw ziekenhuislocatie
niet aanbiedt.

niet binnen Bravis ziekenhuis mogelijk zijn
Nee

Ja

ja

zoals bestraling).
Patiënten met slokdarmcarcinoom worden

Percentage patienten dat een curatieve resectie Percentage patiënten dat een curatieve

doorverwezen. In Bravis ziekenhuis vinden

ondergaat vanwege een primair slokdarm? of

resectie ondergaat vanwege een primair

geen operaties plaats voor slokdarmcarcinoom.

Slokdarm- en

maagcarcinoom, met ? 15 lymfeklieren in het

slokdarmcarcinoom, met ? 15

maagcarcinoom

resectiepreparaat.

lymfeklieren in het resectiepreparaat.

Deze indicator is dus niet van toepassing voor
0 Niet van toepassing

ja

Bravis ziekenhuis.
Patiënten met slokdarmcarcinoom worden

Percentage patienten dat een curatieve resectie Percentage patiënten dat een curatieve

doorverwezen. In Bravis ziekenhuis vinden

ondergaat vanwege een primair slokdarm- of

resectie ondergaat vanwege een primair

geen operaties plaats voor slokdarmcarcinoom.

Slokdarm- en

maagcarcinoom, waarbij de snijranden vrij zijn

slokdarmcarcinoom, waarbij de

maagcarcinoom

van tumorcellen.

snijranden vrij zijn van tumorcellen.

6

Deze indicator is dus niet van toepassing voor
0 Niet van toepassing

ja

Bravis ziekenhuis.
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ZI
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Appendix B

Wijzigingen door schoningsprocedure

Vraag

Operationalisatie

Oude waarde

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Ja, het

Inflammatory bowel

specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-

apart specialisme (kindergeneeskunde-

specialisme

disease (IBD)

ziekten?

)MDL-ziekten?

MDL-ziekten

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Moet zijn niet van toepassing. Kinderen met
IBD worden verwezen naar het Sophia

Niet van toepassing

nee

Kinderziekenhuis Rotterdam.
SiRM maakt hier een interpretatiefout. De
circumferentiële Resectie Marge (CRM) is de
tumorvrije marge. Een positieve CRM is
ongunstig t.a.v. het ontwikkelen van een

Bravis ziekenhuis

ZI

INID006191

Colorectaal Carcinoom

Percentage patiënten dat een resectie

Percentage patiënten dat een resectie

recidief. Een negatieve CRM is daarom de

ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3

ondergaat vanwege een primair cT1 t/m

gewenste uitkomst. De score van Bravis op

rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij

3 rectumcarcinoom met een bekende

wie de CRM positief is

CRM, bij wie de CRM positief is

deze indicator is 1%, dat is beter dan het
1 Interpretatiefout SiRM

nee

landelijk gemiddelde van 3.48%.
Percutane Coronaire Interventies (PCI) worden
uitsluitend uitgevoerd in gespecialiseerde
cardiologische centra, de NVVC hanteert
hiervoor een strenge procedure met een 'witte
lijst'. Patiënten uit het verzorgingsgebied van
Bravis ziekenhuis gaan naar het Amphia
ziekenhuis voor PCI, voor eventuele nazorg na
PCI komen zij naar Bravis ziekenhuis. Voor
optimale cardiologische zorg bestaan heldere
samenwerkingsafspraken tussen het Bravis en
het Amphia ziekenhuis en met de RAV
(ambulancedienst). Berekenen van een landelijk

Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

ZI

ZI

INID007383

INID008478

Spoedeisende Hulp

Diabetes

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Nee

Interpretatiefout SiRM

nee

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van

gemiddelde is hier niet juist.

screening bij kinderen/adolescenten met

leven screening bij kinderen/adolescenten

diabetes?

met diabetes?

Nee

Ja

nee

Betreft invoerfout

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?

Pedagogisch medewerker.

Nee

Ja, op afroep

nee

Betreft invoerfout

Is er een structureel multidisciplinair veneus

Is er een structureel multidisciplinair

overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met diep

veneus overleg op uw
Ja

nee

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
Bravis ziekenhuis

Bravis ziekenhuis

ZI

ZI

INID008646

INID009259

Diabetes

Veneuze ziekten

veneuze ziekten?

Betreft een invoerfout. Alle patiënten worden

ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met diep Nee

tijdens vaat-MDO besproken.
Er is geen norm voor een minimum aantal

Deventer Ziekenhuis

IGZ

10.2.2.3

Hart en vaten-Pacemakers 2. Indicator Implanteren en/of wisselen van
en ICD’s
pacemakers en ICD’s

Noemer: Totaal aantal pacemakers of
ICD’s ongeacht het type ingebracht in het

pacemakers, deze vraag toch waarderen met
een Z-waarde lijkt daarom niet op zijn plaats.

ziekenhuis in het verslagjaar.

128

128 nee

Grote ziekenhuizen scoren per definitie beter.
Het Deventer Ziekenhuis voldoet aan de
minimale norm welke is opgesteld door de

Hart en vatenDeventer Ziekenhuis

IGZ

10.3.2.3

Carotischirurgie

2. Indicator Percentage overlijden en

Noemer: alle patiënten die een carotis-

postoperatief neurologisch event na een
carotisendarteriëctomie

ingreep ondergaan vanwege een

NvvH. Een negatieve Z-waarde lijkt hiet niet op
zijn plaats. Zo scoren grote ziekenhuizen per

symptomatische carotisstenose.

25

25 nee

definitie beter.
Alle data van de NVIC indicatoren zijn bekend,
we leveren de data echter niet aan. De
indicatoren zijn verouderde indicatoren,
aanleveren brengt kosten met zich mee. We
richten ons op de nieuwe verplichte set. De IC

Deventer Ziekenhuis

IGZ

3.2.1.3

Intensive care-

1. Indicator Deelname en aanlevering van de

Betreft dit data voor de NVIC-

Kwaliteitsregistratie NICE

kwaliteitsregistratie van de NICE

kwaliteitsindicatoren?

krijgt hierdoor onterecht een zeer lage ZNee

Nee

nee

waarde toebedeeld.
De complicaties worden wel geregistreerd,
echter niet in de NICE. Enkel omdat we er voor
kiezen om op een andere wijze onze

Deventer Ziekenhuis

IGZ

3.2.1.4

Intensive care-

1. Indicator Deelname en aanlevering van de

Registreert de IC-afdeling complicaties in

Kwaliteitsregistratie NICE

kwaliteitsregistratie van de NICE

NICE?

complicaties te registreren, krijgt onze IC een
Nee

7

Nee

nee

lage Z-waarde toebedeeld. Dit lijkt niet terecht.
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Vraag
Hoeveel nieuw met longcarcinoom
gediagnosticeerde patiënten worden er in het

Deventer Ziekenhuis

ZI

INID000445

Longcarcinoom

uitvraagjaar in uw ziekenhuis behandeld?

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Hoeveel nieuw met longcarcinoom
gediagnosticeerde patiënten worden er in

Toelichting
Er is geen norm voor het aantal
gediagnosticeerde patienten met

het uitvraagjaar in uw ziekenhuis

longcarcinoom, het lijkt niet juist dat een

behandeld?

146

146 nee

negatieve Z- waarde wordt toegekend
Het lijkt niet logisch om een negatieve Z-

Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat
Deventer Ziekenhuis

ZI

INID003400

Carpaletunnelsyndroom

operatie van CTS heeft plaatsgevonden?

waarde toe te kennen als we niet afwijken van
De neuroloog.

nee

nee

nee

NL gemiddeld.

Vaatchirurg.

Ja, op afroep

Ja

ja

Per abuis is hier 'nee' ingevuld.

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
voetenteam (voor de behandeling van
Deventer Ziekenhuis

ZI

INID003883

Diabetes

volwassenen)?

Negatieve Z-waarde omdat we geen PCI procedures uitvoeren, dit staat los van de
kwaliteit van zorg die we bieden. Een neutrale
Deventer Ziekenhuis

ZI

INID007383

Spoedeisende Hulp

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Nee

n.v.t.

nee

beoordeling lijkt op zijn plaats.
Er is geen norm, niet terecht dat kleinere
ziekenhuizen hiermee automatosch lager
scoren dan grote ziekenhuizen. Dit geeft haast

Cerebro Vasculair Accident
Deventer Ziekenhuis

ZI

INID007866

(CVA)

Aantal klinisch opgenomen CVA-patiënten.

Aantal klinisch opgenomen CVApatiënten.

een prikkel om onnodig patienten op te nemen
369

369 nee

om goed te kunen scoren.

Percentage unieke patiënten, met een

Deventer Ziekenhuis

ZI

INID008112

Percentage unieke patiënten, met een primair

primair laag stadium ovariumcarcinoom,

laag stadium ovariumcarcinoom, die voldoen

die voldoen aan de inclusiecriteria en een

aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch

gynaecologisch chirurgische behandeling
ondergaan, waarbij de stadiëring

chirurgische behandeling ondergaan, waarbij
Gynaecologische Oncologie de stadiëring compleet is.

Deze vraag is niet van toepassing voor het DZ
omdat we deze operaties niet uitvoeren. Een

compleet is.
Percentage unieke patiënten met een

0

0 nee

Percentage unieke patiënten met een primair

primair hoog stadium ovariumcarcinoom,

Het Deventer Ziekenhuis voert geen

hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen

die voldoen aan de inclusiecriteria en een

debulkingoperaties uit, deze indicator is niet

aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch

gynaecologisch chirurgische behandeling

van toepassing, een negatieve Z waarde lijkt

chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de ondergaan, bij wie de debulking compleet
Deventer Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis

ZI

ZI

INID008113

INID009263

Gynaecologische Oncologie debulking compleet is.

Veneuze ziekten

niet op zijn plaats, vraag moet als neutraal

is.

0

Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie

Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie

behandelcentrum de ernst van veneuze

behandelcentrum de ernst van veneuze

pathologie middels een kwantitatieve klinische

pathologie middels een kwantitatieve

score?

klinische score?

Nee

0 nee

Ja

ja

Over welke onderwerpen wordt informatie op
Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis

ZI

INID001873

Osteoporose

negatieve Z waarde lijkt niet juist.

papier of digitaal standaard meegegeven aan
de patiënt met osteoporose?

worden beoordeeld

Deze score wordt vastgelegd in het EPD
Uit navraag bij de osteoporoseverpleegkundige
bleek dat in de informatie over sport en

Sport en bewegen met osteoporose

Nee

ja

ja

bewegen met osteoporose wordt gegeven aan
Bij controle bleek dat er op deze vraag
meerdere antwoorden mogelijk waren. Alleen
het antwoord 'Er vindt zowel een controle op

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie
Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis

ZI

INID005823

de poli plaats als een telefonische nacontrole' is

Operatieve ingrepen

postoperatieve controle plaats bij de patient die

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

Via een gesprek op de poli met de

aangevinkt. Het antwoord 'Via een gesprek op

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

operateur.

de poli met de operateur' had daarom ook
Nee

ja

ja

Nee

Ja

ja

moeten worden aangevinkt.

Werkt de ziekenhuislocaties volgens de
Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis

Werkt de ziekenhuislocaties volgens de
ZI

INID005846

NIDCAP-methode op de

Zwangerschap en bevalling NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling? neonatologieafdeling?

8

Uit navraag bij de kinderarts blijkt dat de
NIDCAP-methode wel wordt toegepast.
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Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Het antwoord van het ETZ op deze vraag is:
Het eerste oog wordt gecontroleerd na 12-14
dagen voor de operatie aan het 2de oog, het
2de oog wordt gecontroleerd na 4 - 5 weken,
dan wordt nogmaals het 1ste oog nagekeken.

Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis

ZI

INID008100

Cataract

ZI

INID009325

Veneuze ziekten

Elisabeth Tweesteden
Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis

Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie de
vervolgcontrole plaats bij patiënten die aan

Wanneer vindt op uw ziekenhuislocatie
de vervolgcontrole plaats bij patiënten die

staar geopereerd zijn?

aan staar geopereerd zijn?

41974

2 ja

Welke medisch specialisten behandelen

ZI

ZI

INID003201

INID009420

Dermatoloog

Wordt er in het behandeltraject gewerkt met

Wordt er in het behandeltraject gewerkt

een individueel zorgplan, waarin

met een individueel zorgplan, waarin

gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak

gezondheidsdoelen, behandeling en

van de cardio-vasculaire risicofactoren staan

aanpak van de cardio-vasculaire

Perifeer Arterieel Vaatlijden beschreven?

risicofactoren staan beschreven?
Praktische informatie over hoe de

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

opname geregeld is (dagbehandeling,

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan

vrouw

stressincontinentie?

met eigen medicatie).

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis
patiënten om contact te hebben met een

de gespecialiseerd

ja

ja

Zorginstituut.

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen.
Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het
nee

Ja

ja

antwoord moet daarom 'ja' zijn.
Per abuis is dit antwoord niet meegenomen.
Deze mogelijkheid wordt wel aangeboden. Het

Nee

Ja

ja

antwoord moet daarom 'ja' zijn.

gespecialiseerd

specialist is telefonisch te bereiken voor

verpleegkundige/verpleegkundig specialist?
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een

vragen
nee
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan

Ja

ja

Ze is wel te bereiken

electieve behandeling adequate schriftelijjke

een electieve behandeling adequate
Ja

ja

INID001098

Blaascarcinoom

Erasmus MC

ZI

INID003181

Perifeer Arterieel Vaatlijden informatie verstrekt?
Mediane deur-tot-naald tijd in minuten van het
totaal aantal patiënten met een herseninfarct

INID007870

Nee

Welke van de volgende informatie wordt op

ZI

ZI

In uw analyse zijn dagen als weken
geïnterpreteerd en dat is niet juist.
Dit antwoord is niet juist aangeleverd aan het

oppervlakkige veneuze ziekten?

Erasmus MC

Erasmus MC

De vraag moest beantwoord worden in weken.

verpleegkundige/verpleegkundig

schriftelijjke informatie verstrekt?

een vorm van schriftelijke informatie.

Mediane deur-tot-naald tijd in minuten
van het totaal aantal patiënten met een

Cerebro Vasculair Accident dat intraveneuze trombolyse (IVT) heeft

herseninfarct dat intraveneuze

(CVA)

trombolyse (IVT) heeft ondergaan.
Teller: aantal nieuwe patiënten die in het

ondergaan.

Er wordt digitale informatie aangeboden. Dit is
Nee

Er zijn geen analyseerbare gegevens m.b.t. de
1460 geen betrouwbare data

ja

CVAB over verslagjaar 2017.

verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn
gezien met de diagnose
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

Hart en vatenIGZ

10.5.1.6

Atriumfibrilleren

atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan
1. Indicator Atriumfibrilleren

Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v.

een CHAD2VASC-score werd
Noemer: aantal nieuwe patiënten die in

2012

1176 ja

2012

1176 ja

2012

het verslagjaar voor het eerst poliklinisch
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

Hart en vatenIGZ

10.5.1.7

Atriumfibrilleren

zijn gezien met de diagnose
1. Indicator Atriumfibrilleren

Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v.

atriumfibrilleren/atriumflutter.

2012

Zijn er voor kinderen met een
onderliggende aandoening en potentieel
vitaal bedreigde kinderen die klinisch
worden opgenomen door een nietkinderarts, schriftelijk vastgelegde
afspraken over medebehandeling door de
kinderarts waarin ook aandacht besteedt
is aan de verschillende leeftijdsgroepen
Kwetsbare groepenGelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

IGZ

17.4.1.2

binnen de populatie kinderen? Indien u

Medebehandeling bij

17.4.1 - Bij klinische opnames van kinderen

nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw

kinderen

met niet-interne problematiek

antwoord toe te lichten.

9

Ja, verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen
Nee

ja

ja

worden opgenomen door een kinderarts
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Nee

ja

ja

Toelichting

B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke
afspraken tussen andere specialismen en
de kindergeneeskunde over de indicaties
voor hoofdbehandelaarschap en
medebehandeling door de kinderarts bij
kinderen van 16 tot 18 jaar met interne
Kwetsbare groepenGelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

IGZ

17.4.2.9

problematiek? Indien u nee antwoordt,

Medebehandeling bij

17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

kinderen

interne problematiek

lichten.

verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden
opgenomen door een kinderarts
Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre
behandeld, echter worden in Gelre geen
radicale prostatectomieën uitgevoerd. De

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

IGZ

9.5.2.1

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

IGZ

9.5.2.3

Worden er in uw ziekenhuis patiënten

patiënten worden hiervoor verwezen naar

behandeld met een radicale

Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de

Oncologie- Urologische

9.5.2 - Deelname aan de registratie

prostatectomie in verband met

tumoren

prostatectomie

prostaatcarcinoom?

registratie in de NVU register. Voor en na
Ja

nee

nee

traject wordt door Gelre wel geboden.
Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre

Heeft u in het verslagjaar patiënten

behandeld, echter worden in Gelre geen
radicale prostatectomieën uitgevoerd. De

ingevoerd in de NVU database

patiënten worden hiervoor verwezen naar

prostatectomie? Indien u nee antwoord,

Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de

Oncologie- Urologische

9.5.2 - Deelname aan de registratie

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

tumoren

prostatectomie

lichten.

registratie in de NVU register. Voor en na
Nee

nee

nee

traject wordt door Gelre wel geboden.

Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

ZI

INID000623

Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw

ziekenhuislocatie voerden voorste

Meniscus en voorste

ziekenhuislocatie voerden voorste

kruisbandreconstructies uit op de

kruisband

kruisbandreconstructies uit op de peildatum?

peildatum?

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis
patiënten om contact te hebben met een

er is standaard mogelijkheid om

reconstructies uitgevoerd door 4 orthopeden
de vraag is verkeerd geïnterpreteerd.

aansluitend op het diagnose-consult

De mogelijkheid is er standaard. De afspraak

gespecialiseerd

verder te praten met de gespecialiseerd

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

4 ja

wordt niet standaard ingepland.

ZI

INID001097

Blaascarcinoom

verpleegkundige/verpleegkundig specialist?
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis

verpleegkundige/verpleegkundig

nee

ja

nee

ZI

INID001486

Psoriasis

ondersteund door beeldmateriaal?

Door foto's en plaatjes

Nee

ja

nee

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

In Gelre worden de voorste kruisbanden
8

Ja, de vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De
uitleg wordt met foto’s en plaatjes

Aantal orthopedisch chirurgen dat
Aantal orthopedisch chirurgen dat

heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel

heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel

orthopedisch chirurgen op uw

orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie ziekenhuislocatie voeren
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

ZI

INID001678

Heupprothese

voeren heuprevisiechirurgie uit in de

heuprevisiechirurgie uit in de

verslagperiode?

verslagperiode?

uitgaande dat er wordt bedoeld dat de totale
11

4 ja

heup prothese vervangen wordt.

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

INID003901

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

Kinderen worden verwezen naar “Diabeter”

nog meer aan voor kinderen met diabetes
ZI

ZI

INID008464

Diabetes

onder behandeling van de kinderarts?

Multidisciplinaire afspraak.

Nee

nee

Is er een 24-uurs service voor

Is er een 24-uurs service voor

kinderen/adolescenten met diabetes op uw

kinderen/adolescenten met diabetes op

ziekenhuislocatie?

uw ziekenhuislocatie?

Nee

ja

ja

Geen van de bovenstaande faciliteiten.

Ja

ja

ja

Deventer Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Diëtist.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Kinderdiabetesverpleegkundige.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis

ja

Deventer Ziekenhuis
verkeerde interpretatie. Kinderarts neemt
contact op met “Diabeter” Deventer
Ziekenhuis, of bij oudere kinderen (16,17 jaar)

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

INID008477

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

ZI

INID008643

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

ZI

INID008644

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

onder behandeling van de kinderarts?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

Gelre ziekenhuizen,
locatie Apeldoorn

Kinderen worden verwezen naar “Diabeter”

nog meer aan voor kinderen met diabetes
ZI

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

ZI

INID008647

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
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Vraag

Operationalisatie
Teller: aantal nieuwe patiënten die in het

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

verslagjaar voor het eerst poliklinisch zijn
gezien met de diagnose
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

Hart en vatenIGZ

10.5.1.6

Atriumfibrilleren

atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan
1. Indicator Atriumfibrilleren

Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v.

een CHAD2VASC-score werd
Noemer: aantal nieuwe patiënten die in

2012

1176 ja

2012

1176 ja

2012

het verslagjaar voor het eerst poliklinisch
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

Hart en vatenIGZ

10.5.1.7

Atriumfibrilleren

zijn gezien met de diagnose
1. Indicator Atriumfibrilleren

Verkeerd opgeteld. Antwoord is 1176 i.p.v.

atriumfibrilleren/atriumflutter.

2012

Zijn er voor kinderen met een
onderliggende aandoening en potentieel
vitaal bedreigde kinderen die klinisch
worden opgenomen door een nietkinderarts, schriftelijk vastgelegde
afspraken over medebehandeling door de
kinderarts waarin ook aandacht besteedt
is aan de verschillende leeftijdsgroepen
Kwetsbare groepenGelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

IGZ

17.4.1.2

binnen de populatie kinderen? Indien u

Medebehandeling bij

17.4.1 - Bij klinische opnames van kinderen

nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw

kinderen

met niet-interne problematiek

antwoord toe te lichten.

verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden
Nee

ja

ja

Nee

ja

ja

opgenomen door een kinderarts

B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke
afspraken tussen andere specialismen en
de kindergeneeskunde over de indicaties
voor hoofdbehandelaarschap en
medebehandeling door de kinderarts bij
kinderen van 16 tot 18 jaar met interne
Kwetsbare groepenGelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

IGZ

17.4.2.9

problematiek? Indien u nee antwoordt,

Medebehandeling bij

17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

kinderen

interne problematiek

lichten.

verkeerd geïnterpreteerd. Alle kinderen worden
opgenomen door een kinderarts
Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre
behandeld, echter worden in Gelre geen
radicale prostatectomieën uitgevoerd. De

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

IGZ

9.5.2.1

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

IGZ

9.5.2.3

Worden er in uw ziekenhuis patiënten

patiënten worden hiervoor verwezen naar

behandeld met een radicale

Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de

Oncologie- Urologische

9.5.2 - Deelname aan de registratie

prostatectomie in verband met

tumoren

prostatectomie

prostaatcarcinoom?

registratie in de NVU register. Voor en na
Ja

nee

nee

traject wordt door Gelre wel geboden.
Patiënten met prostaatkanker worden in Gelre

Heeft u in het verslagjaar patiënten

behandeld, echter worden in Gelre geen
radicale prostatectomieën uitgevoerd. De

ingevoerd in de NVU database

patiënten worden hiervoor verwezen naar

prostatectomie? Indien u nee antwoord,

Rijnstate. Rijnstate draagt zorg voor de

Oncologie- Urologische

9.5.2 - Deelname aan de registratie

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

tumoren

prostatectomie

lichten.

registratie in de NVU register. Voor en na
Nee

nee

nee

traject wordt door Gelre wel geboden.

Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

ZI

INID000623

Hoeveel orthopeden en chirurgen op uw

ziekenhuislocatie voerden voorste

Meniscus en voorste

ziekenhuislocatie voerden voorste

kruisbandreconstructies uit op de

kruisband

kruisbandreconstructies uit op de peildatum?

peildatum?

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis
patiënten om contact te hebben met een

er is standaard mogelijkheid om

reconstructies uitgevoerd door 4 orthopeden
de vraag is verkeerd geïnterpreteerd.

aansluitend op het diagnose-consult

De mogelijkheid is er standaard. De afspraak

gespecialiseerd

verder te praten met de gespecialiseerd

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

4 ja

wordt niet standaard ingepland.

ZI

INID001097

Blaascarcinoom

verpleegkundige/verpleegkundig specialist?
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis

verpleegkundige/verpleegkundig

nee

ja

nee

ZI

INID001486

Psoriasis

ondersteund door beeldmateriaal?

Door foto's en plaatjes

Nee

ja

nee

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

In Gelre worden de voorste kruisbanden
8

de vraag is verkeerd geïnterpreteerd. De uitleg

11

wordt met foto’s en plaatjes ondersteund.
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Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Aantal orthopedisch chirurgen dat
Aantal orthopedisch chirurgen dat

heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel

heuprevisiechirurgie uitvoert. Hoeveel

orthopedisch chirurgen op uw

orthopedisch chirurgen op uw ziekenhuislocatie ziekenhuislocatie voeren
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

ZI

INID001678

Heupprothese

voeren heuprevisiechirurgie uit in de

heuprevisiechirurgie uit in de

verslagperiode?

verslagperiode?

uitgaande dat er wordt bedoeld dat de totale
11

4 ja

heup prothese vervangen wordt.

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

INID003901

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

Kinderen worden verwezen naar “Diabeter”

nog meer aan voor kinderen met diabetes
ZI

ZI

INID008464

Diabetes

onder behandeling van de kinderarts?

Multidisciplinaire afspraak.

Nee

nee

Is er een 24-uurs service voor

Is er een 24-uurs service voor

kinderen/adolescenten met diabetes op uw

kinderen/adolescenten met diabetes op

ziekenhuislocatie?

uw ziekenhuislocatie?

Nee

ja

ja

Geen van de bovenstaande faciliteiten.

Ja

nee

ja

Deventer Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Diëtist.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis
Geen MDO: wijziging naar “Diabeter” Deventer

Kinderdiabetesverpleegkundige.

Nee

nee

ja

Ziekenhuis
patiënten kunnen van hun digitale dossier het

ja

Deventer Ziekenhuis
verkeerde interpretatie. Kinderarts neemt
contact op met “Diabeter” Deventer
Ziekenhuis, of bij oudere kinderen (16,17 jaar)

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

INID008477

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

ZI

INID008643

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

ZI

INID008644

Diabetes

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

onder behandeling van de kinderarts?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

Gelre ziekenhuizen,
locatie Zutphen

Kinderen worden verwezen naar “Diabeter”

nog meer aan voor kinderen met diabetes
ZI

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

ZI

INID008647

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?

volgende inzien: rontgenfoto's, laboratorium
uitslagen, operatieverslagen,
Haaglanden Medisch
Centrum

ZI

INID005820

Operatieve ingrepen

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)

stressincontinentie bij de

faciliteiten aan voor mensen met

vrouw

stressincontinentie?

pathologieverslagen en geaccordeerde brieven.
Ook is mailcontact met
Patientenportaal.

Nee

ja

nee

bekkenbodemconsulenten mogelijk
Deze optie was niet aangekruist, omdat binnen
HMC zowel een gesprek met de operateur

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie
Haaglanden Medisch
Centrum

Ikazia Ziekenhuis

ZI

ZI

INID005823

INID000364

plaats vindt op de poli als een telefonische

Operatieve ingrepen

postoperatieve controle plaats bij de patient die

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

Via een gesprek op de poli met de

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

operateur.

Biedt het ziekenhuis zelfstandige

Biedt het ziekenhuis zelfstandige

spreekuren/consulten aan door de

spreekuren/consulten aan door de

gespecialiseerd verpleegkundige of

gespecialiseerd verpleegkundige of

verpleegkundig specialist?
Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem

Constitutioneel Eczeem

nacontrole. Beiden vinden dus plaats. Omdat
dit als slechter lijkt te worden geïnterpreteerd,
Nee

ja

ja

kruisen wij deze optie nu extra aan.

verpleegkundig specialist?

Nee

Niet van toepassing

nee

Allergologie

nee

Niet van toepassing

nee

Ikazia heeft geen specialisme allergologie.

Allergologie

nee

Niet van toepassing.

nee

Ikazia heeft geen specialisme allergologie.

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
Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001185

Constitutioneel Eczeem

noodzakelijk is)?
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

Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001187

Constitutioneel Eczeem

noodzakelijk is)?
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Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

e. Gespecialiseerd verpleegkundige

Nee

Niet van toepassing

nee

Verpleegkundige Specialist

Nee

Niet van toepassing

nee

g. Physician Assistant

Nee

Niet van toepassing

nee

h. Allergoloog
Nee
De patiënt en mantelzorger(s) krijgen een

Niet van toepassing

nee

Ja

nee

Toelichting

Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit
Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001205

Constitutioneel Eczeem

van het multidisciplinaire team?
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit

Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001206

Constitutioneel Eczeem

van het multidisciplinaire team?
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit

Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001207

Constitutioneel Eczeem

van het multidisciplinaire team?
Maken onderstaande zorgprofessionals deel uit

Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001208

Constitutioneel Eczeem

van het multidisciplinaire team?

Ikazia heeft geen specialisme allergologie.

telefoonnummer mee van de
Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001246

Dementie

Waaruit bestaat de nazorg die door uw

zorgprofessional(s) die de nazorg

ziekenhuislocatie wordt gegeven?

regelt/regelen

Nee

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd
zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn
er bij de behandeling en/of verzorging van
Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID001550

Inflammatory bowel

kinderen met de ziekte van Crohn/colitis

disease (IBD)

ulcerosa standaard betrokken?

In Ikazia worden geen kinderen primair
behandeld met de ziekte van Crohn/colitis
IBD verpleegkundig specialist.

Nee

Niet van toepassing

nee

ulcerosa.

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd
zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn
er bij de behandeling en/of verzorging van
Ikazia Ziekenhuis

Ikazia Ziekenhuis

ZI

ZI

INID004373

INID008361

In Ikazia worden geen kinderen primair

Inflammatory bowel

kinderen met de ziekte van Crohn/colitis

disease (IBD)

ulcerosa standaard betrokken?

MDL/IBD-verpleegkundige.

Wordt er standaard gebruik gemaakt van een

Wordt er standaard gebruik gemaakt van

decision-aid voorafgaande

een decision-aid voorafgaande

aan het plaatsen van een THP? Ja, namelijk de

aan het plaatsen van een THP? Ja,

consultkaart/Ja, namelijk een decision aid

namelijk de consultkaart/Ja, namelijk een

anders dan de consultkaart/Nee

decision aid anders dan de

Heupprothese

behandeld met de ziekte van Crohn/colitis
Nee

Niet van toepassing.

nee

ulcerosa.

Ja, namelijk een decision
aid anders dan de
Nee

consultkaart.

nee

Wordt er standaard gebruik gemaakt van
Wordt er standaard gebruik gemaakt van een

een decision-aid voorafgaande aan het

decision-aid voorafgaande aan het plaatsen van plaatsen van een primaire knieprothese?

Ikazia Ziekenhuis

ZI

INID008642

Knieprothese

een primaire knieprothese? Ja, namelijk de

Ja, namelijk de consultkaart/Ja, namelijk

consultkaart/Ja, namelijk een decision aid

een decision aid anders dan de

anders dan de consultkaart/Nee

consultkaart/Nee

Ja, namelijk een decision
aid anders dan de
Nee

consultkaart.

nee

Ja

Nee

nee

Nee

ja

nee

Nee

ja

nee

Kwetsbare groepenIsala, locatie
Diaconessenhuis

IGZ

17.4.2.1

Medebehandeling bij

17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij Worden in uw instelling kinderen

kinderen

interne problematiek

behandeld?

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende
Jeroen Bosch Ziekenhuis ZI

INID005817

communicatie

faciliteiten aan voor mensen met

(online) faciliteiten aan voor mensen met

stressincontinentie?

stressincontinentie? E-consult.
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) (online) faciliteiten aan voor mensen met
Jeroen Bosch Ziekenhuis ZI

INID005819

faciliteiten aan voor mensen met

stressincontinentie? Patient heeft

communicatie

stressincontinentie?

toegang tot zijn/haar medisch dossier.
Aantal patiënten met een hoog stadium

Oncologie-

9.6.1 - Spreiding en organisatie van

zijn behandeld met een

Ovariumcarcinoom

behandeling ovariumcarcinoom

debulkingsoperatie.

ovariumcarcinoom of tubacarcinoom die
Leids Universitair
Medisch Centrum

IGZ

9.6.1.4

7

27 nee

Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband
(VSV) bindende afspraken gemaakt over het

Maastricht UMC+

ZI

INID000209

direct na een spoedmelding van de eerste lijn

Indien ja bij 1a,

opstarten van de noodzakelijke

Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd

Zwangerschap en bevalling voorbereidingen in het ziekenhuis?

in een protocol? (1b)

13

ja

Ja

nee

Elke instelling heeft eigen protocollen.
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

nee

Ja

ja

Dit gebeurt op reguliere basis.

nee

Ja

ja

De behoefte aan psychosociale zorg
wordt standaard op meerdere momenten
in het zorgproces gescreend bij iedere
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met
Maastricht UMC+

ZI

INID001104

Blaascarcinoom

voor en tijdens het ziekteproces?

de lastmeter

Over welke van de volgende onderwerpen

Maastricht UMC+

ZI

INID001799

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

Behandelopties die uw ziekenhuislocatie
niet aanbiedt.

Informatie is online beschikbaar en op
aanvraag te printen.
Besproken en meegegeven worden:eigen

Hulp, ondersteuning en informatie van
Alzheimer Nederland: alzheimer cafés,
Maastricht UMC+

ZI

INID003719

Dementie

Welke van onderstaande informatie wordt met lotgenotencontact, alzheimertelefoon,
de patiënt besproken?
website, brochures, boeken, dvd

voorlichtingsmateriaal, Boek Alzheimer
Nederland Geheugenwijzer. Website.
www.dementie.nl en Lotgenotencontact (MCInee

Ja

ja

groep)
van van onze TRF’s. We trekken deze
patiënten actief aan uit de regio en ver
daarbuiten en hebben op dit vlak ook een
reputatie opgebouwd waar we terecht fier op
zijn. Dit brengt wel met zich mee dat onze casemix ook significant verschilt van andere centra,
mn. wat betreft patiënt co-morbiditeiten,
complexiteit van de chirurgie, behandelduur
etc...
Daardoor “scoren” we bovengemiddeld in bv.
het aantal revisies voor infecties van
heupprotheses. Ze worden namelijk vanuit de
periferie naar hier gestuurd.
Het feit dat we dus 17 revisies voor infecties
doen, interpreteer ik als : onze “refereer
functie” werkt dus. Zoals Elsevier het brengt is
het eerder : “Maastricht heeft bovengemiddeld
veel infecties”

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

ZI

ZI

INID004046

INID009420

Heupprothese

Aantal heuprevisie ingrepen met totale

Onze eigen infectiecijfers na primaire THP/TKP

Aantal heuprevisies die behandeld worden als

vervanging van de primaire prothese

zijn goed en de cijfers van Prezies bewijzen dit

gevolg van een infectie of verdenking op

behandeld als gevolg van een infectie of

infectie.

verdenking op infectie in het ziekenhuis.

Welke van de volgende informatie wordt op

Praktische informatie over hoe de

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

opname geregeld is (dagbehandeling,

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan

vrouw

stressincontinentie?

met eigen medicatie).

ook.
17

17 ja

Deze informatie wordt wel gegeven aan de
Nee

Ja

ja

Nee

Ja

ja

Ja

Ja

nee

Nee

Ja

ja

Worden in uw instelling voor
doorlichtingsonderzoeken bij kinderen
Máxima Medisch
Centrum

IGZ

17.5.1.3

Máxima Medisch
Centrum

IGZ

17.5.1.4

Kwetsbare groepen-

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT

kinderprotocollen gebruikt? Indien u nee

Stralingsbelasting bij

onderzoek, doorlichtingsonderzoek en
röntgenfoto’s bij kinderen

antwoordt, dan wordt u verzocht uw

kinderen
Kwetsbare groepen-

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT

Stralingsbelasting bij

onderzoek, doorlichtingsonderzoek en
röntgenfoto’s bij kinderen

kinderen

antwoord toe te lichten.
Worden in uw instelling voor
röntgenfoto’s bij kinderen
kinderprotocollen gebruikt? Indien u nee
antwoordt, dan wordt u verzocht uw

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
Máxima Medisch
Centrum

ZI

INID008387

Coeliakie

wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

Het klachtenpatroon wordt

diagnose coeliakie hebben gekregen?

geinventariseerd.

14

patient.
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Vraag
Percentage patiënten met veneuze ziekten

Operationalisatie
Percentage patiënten met veneuze

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige ziekten waarbij duplexonderzoek van het

Máxima Medisch
Centrum

ZI

INID009255

Máxima Medisch
Centrum

ZI

INID009420

Veneuze ziekten

en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal

oppervlakkige en het diepe systeem is

een jaar voorafgaand aan de

uitgevoerd, maximaal een jaar

ingreep/behandeling en waarvan de uitslag

voorafgaand aan de ingreep/behandeling

reproduceerbaar is vastgelegd.

en waarvan de uitslag reproduceerbaar is

Welke van de volgende informatie wordt op

Praktische informatie over hoe de

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

opname geregeld is (dagbehandeling,

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan

vrouw

stressincontinentie?

met eigen medicatie).

22,06

Nee

1 ja

Ja

In eerste instantie is de definitie van de
indicator onjuist geïnterpreteerd.

ja
Over verslagjaar 2017 is een steekproef
gedaan: halverwege het verslagjaar is een
nieuw registratieformulier in gebruik genomen
waarin het tijdstip van toediening

Percentage tijdig toegediende
MC Groep

IGZ

1.2.1.8

Operatief proces-

1. Indicator Tijdige peroperatieve

antibioticaprofylaxe (wordt automatisch

Peroperatief

antibioticaprofylaxe

berekend):
Worden in uw instelling patiënten aan

1. Indicator Visuswinst

cataract geopereerd?

Operatief procesMC Groep

IGZ

1.5.1.1

Oogheelkundige chirurgie

antibioticaprofylaxe niet was opgenomen. Over
verslagjaar 2018 wordt het tijdstip weer
92,41
Nee

92,41 nee
Niet van toepassing

ja

genoteerd in het nieuwe formulier.
Er worden geen patiënten aan cataract
geopereerd.

Toetst u uw eigen gegevens aan externe
referenties? (Dit kan ook gebeuren door
eigen gegevens naar een landelijk punt te

De systematische registratie van de
geïmplanteerde pacemakers wordt niet

sturen waar deze toetsing wordt verricht,
mits hierover naar het ziekenhuis wordt
1. Indicator Evaluatie van het inbrengen van
MC Groep

IGZ

10.2.1.4

Hart en vaten-Pacemakers pacemakers: deelname aan
en ICD’s
systematische registratie van gegevens

getoetst bij een externe referent. Uiteraard is er
wel toetsing van casuïstiek (indicatiestelling,

gerapporteerd.) Indien u nee antwoordt,
dan wordt u verzocht uw antwoord toe te
lichten.

technische aspecten, upgrades naar ICD en bivNee

Nee

ja

PM) met EP-team van VUMC en Isala.
Voor vrouwen met een score van ? 1 bestaat
er geen indicatie voor antistolling. Deze groep

Hart en vatenMC Groep

IGZ

10.5.1.12

Atriumfibrilleren

Percentage (wordt automatisch
1. Indicator Atriumfibrilleren

bestaat voor een groot deel uit vrouwen,

berekend):

9,62

9,62 ja

waardoor het percentage relatief laag ligt.

Teller: aantal preoperatieve
Kwetsbare groepenMC Groep

IGZ

17.3.1.3

Heupfractuur bij kwetsbare 1. Indicator Medebehandeling geriatrieteam bij

medebehandelingen geriatrieteam bij
patiënten van 70 jaar en ouder met een

ouderen

heupfractuur.

heupfractuur

Op basis van doorverwijzing worden
geriatrische patiënten gezien door het
0 Aantal onbekend

nee

Kwetsbare groepenMC Groep

IGZ

17.3.1.5

Heupfractuur bij kwetsbare 1. Indicator Medebehandeling geriatrieteam bij

Percentage (wordt automatisch

ouderen

berekend):

heupfractuur

consultatieve geriatrieteam.
Op basis van doorverwijzing worden
geriatrische patiënten gezien door het

0 Percentage onbekend

ja

consultatieve geriatrieteam.

Legt u in een digitaal (of een ander)
verslagsysteem vast dat de uitvoering
MC Groep

IGZ

6.1.1.2

Interventies- Interventies

1. Indicator Time-out procedure bij vasculaire

van de TOP volledig is doorlopen bij deze

radiologie

radiologische interventies

verrichtingen?
Nee
Is het percentage patiënten ouder dan 28

De TOP wordt bij vasculaire radiologische
Ja

ja

interventies digitaal vastgelegd.

dagen en jonger dan 18 jaar bij wie bij
MedicatieprocesMC Groep

IGZ

7.2.1.11

IGZ

7.2.1.16

Medicatieverificatie bij ontslag wordt

bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt,

uitgevoerd door de poliklinische/openbare

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

kwetsbare groepen

groepen

lichten.
Nee
Is het percentage patiënten van 70 jaar en

MedicatieprocesMC Groep

ontslag de medicatie is geverifieerd

apotheek, conform Regionaal protocol
Niet van toepassing

nee

medicatieoverdracht.

ouder bij wie bij ontslag de medicatie is

Medicatieverificatie bij ontslag wordt

geverifieerd bekend? Indien u nee of n.v.t.

uitgevoerd door de poliklinische/openbare

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

antwoordt, dan wordt u verzocht uw

kwetsbare groepen

groepen

antwoord toe te lichten.

15

apotheek, conform Regionaal protocol
Nee

Niet van toepassing

ja

medicatieoverdracht.
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Vraag

Verpleegkundige zorg en
MC Groep

IGZ

8.2.3.7

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie
Oude waarde
Percentage 1 (B/A): percentage patiënten

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

(op de polikliniek preoperatief

De SNAQ-score en Bijzonderheden bij voeding

verpleegkundig onderzoek) dat

zijn vaste punten op de POS vragenlijst. Het

screening-2 -

8.2.3 - Screening op ondervoeding op de

gescreend is op ondervoeding (wordt

Ondervoeding

polikliniek

automatisch berekend):
Is het aantal patiëntendossiers van

consequent invullen daarvan wordt in 2018
42,97

42,97 ja

beter gemonitord.

patiënten met borstkanker waarin het
zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de
oncologische zorg staat beschreven
bekend? Indien u nee antwoordt, dan
MC Groep
MC Groep

IGZ
IGZ

9.1.1.1
9.1.1.10

Oncologie- Oncologisch

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

wordt u verzocht uw antwoord toe te

proces

oncologische keten

lichten.

Oncologie- Oncologisch

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

proces

oncologische keten

Nee

Heeft u een steekproef genomen?

Ja

ja

Nee

nee

Hoofdbehande
laar is
aanspreekpunt
en is bij patiënt
bekend, maar
staat niet
letterlijk in het
patiëntendossi
er. Dit wordt in
MC Groep

IGZ

9.1.1.16

Oncologie- Oncologisch

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

proces

oncologische keten

Teller: 83 / Noemer: 83 = 100%.

2018
Toelichting:
Is het aantal patiëntendossiers van

Aanspreekpunt (hoofdbehandelaar) staat

toegevoegd.

Ja

nee

Nee

Ja

ja

genoteerd in dossier.

patiënten met darmkanker waarin het
zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de
oncologische zorg staat beschreven
MC Groep

IGZ

9.1.1.9

Oncologie- Oncologisch

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

bekend? Indien u nee antwoordt, dan

proces

oncologische keten

wordt u verzocht uw antwoord toe te

Teller: 50 / Noemer: 50 = 100%.

Welke van onderstaande allergietesten worden
er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met
MC Groep

ZI

INID001188

Constitutioneel Eczeem

MC Groep

ZI

INID003182

Perifeer Arterieel Vaatlijden informatie verstrekt?

MC Groep

ZI

INID003726

Dementie

MC Groep heeft geen poli Allergologie.
Patienten krijgen een advies voor een

constitutioneel eczeem uitgevoerd?
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een

a. Huidpriktesten
Niet
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan

electieve behandeling adequate digitale

een electieve behandeling adequate

Welke van onderstaande informatie wordt op
papier en/of digitaal aan de patiënt

Aanspreekpunt staat genoteerd in het dossier.

Niet

ja

digitale informatie verstrekt?

Nee

Ja

ja

Autorijden

nee

Ja

ja

Nee

Ja

ja

Niet van toepassing

ja

alternatief of worden doorverwezen naar een

Er wordt verwezen naar de richtlijnen van CBA.

Werkt de ziekenhuislocaties volgens de
Werkt de ziekenhuislocaties volgens de
MC Groep

ZI

INID005846

NIDCAP-methode op de

Zwangerschap en bevalling NIDCAP-methode op de neonatologieafdeling? neonatologieafdeling?

Deze methodiek wordt toegepast binnen MC
Groep.

Welke behandelmethoden voor de behandeling Chirurgische behandelmethoden van lage rug hernia of stenose worden er op uw Klassieke 'open herniaoperatie'
MC Groep

ZI

INID009459

Lage Rug Hernia

Doorverwijzing naar ander ziekenhuis bij de

(lumbale/dorsale of bilaterale
Nee
Percentage patiënten dat binnen 6 weken

een operatieve ingreep als behandeling van het na een operatieve ingreep als
CTS tenminste één contact door of namens de behandeling van het CTS tenminste één

Meander Medisch
Centrum

ziekenhuislocatie uitgevoerd?
Percentage patiënten dat binnen 6 weken na

ZI

INID000381

Carpaletunnelsyndroom

operateur heeft gehad.

contact door of namens de operateur

16

behandeling.

Inclusief telefonisch consulten niet door
2,71

89,41 ja

medisch specialist
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Deze indicator is gewijzigd t.o.v. vorig jaar. De
vraagstelling is hierdoor niet meer correct
omdat bij de inclusiecriteria gevraagd wordt
naar duplex <1 jaar voor patienten die een

Percentage patiënten met veneuze ziekten

Meander Medisch
Centrum

ZI

INID009255

Veneuze ziekten

Percentage patiënten met veneuze

behandeling ondergaan (teller), terwijl ook alle

ziekten waarbij duplexonderzoek van het

conservatieve trajecten (zonder behandeling)

waarbij duplexonderzoek van het oppervlakkige oppervlakkige en het diepe systeem is

geincludeerd dienen te worden (noemer)

en het diepe systeem is uitgevoerd, maximaal

uitgevoerd, maximaal een jaar

Meander scoort 100% als het gaat over de

een jaar voorafgaand aan de

voorafgaand aan de ingreep/behandeling

invasieve trajecten. Gezien de landelijke scores

ingreep/behandeling en waarvan de uitslag

en waarvan de uitslag reproduceerbaar is

reproduceerbaar is vastgelegd.

vastgelegd.

heeft bijna elk ziekenhuis het op deze manier
42,93

100 ja

geinterpreteerd.
Er
bleek bij 3 patiënten een fout in de
datumcodering te hebben plaatsgevonden en
bij 2 patiënten was er geen sprake van
symptomatisch extracranieel stenoserend
cerebrovasculair vaatlijden.
Dit betekent dat wij bij totaal 15 patiënten de
14 dagen norm niet hebben gehaald, waarvan
bij 10 patiënten de MST keten niet optimaal
was en wij totaal 75 patiënten met
symptomatisch extracranieel stenoserend
cerebrovasculair vaatlijden met CEA of CAS
hebben behandeld in 2017 in MST.
De procesindicator is dan 80% (zie
onderstaand overzicht). Wij verzoeken jullie de
relevante data in jullie database en aan te
passen. Tevens zullen wij vragen of de
brondata in de DACI kunnen worden
aangepast .
Teller20
10 is buiten 2 weken termijn door niet
optimale MST keten, meerdere oorzaken, niet
één schakel te duiden
5 is buiten 2 weken termijn door patiënt

Medisch Spectrum
Twente

ZI

INID006231

Carotis chirurgie

Percentage symptomatische patiënten

gerelateerde oorzaken

Percentage symptomatische patiënten dat

dat binnen 2 weken na het eerste consult

2 Geen sympt. ACI stenose; codering

binnen 2 weken na het eerste consult in de

in de tweede lijn een carotisinterventie

tweede lijn een carotisinterventie ondergaat.

ondergaat.

aanpassen
74

80 nee

3 Datum fout; codering aanpassen
In 2017 is de gestelde SONCOS volumenorm
(20) niet behaald. Noordwest heeft daarom

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

IGZ

9.5.2.5

Noemer: totaal aantal patiënten die in het

besloten om deze ingreep per 2018 niet meer

verslagjaar een radicale prostatectomie

uit te voeren. Vanaf 2018 zal Noordwest
patiënten doorverwijzen naar het AvL en zal de

Oncologie- Urologische

9.5.2 - Deelname aan de registratie

heeft ondergaan in verband met

tumoren

prostatectomie

prostaatcarcinoom.

14

14 nee

samenwerking met hen worden
Vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt

Hoeveel minuten worden er per patiënt met een Hoeveel minuten worden er per patiënt

standaard 15 minuten ingepland voor een
nieuwe patiënt. Echter, zodra het bekend is dat

Noordwest

blaascarcinoom voor het eerste consult

met een blaascarcinoom voor het eerste

het om een nieuwe patiënt met blaascarcinoom

ziekenhuisgroep, locatie

ingepland bij de uroloog op uw

consult ingepland bij de uroloog op uw

ziekenhuislocatie?

ziekenhuislocatie?

Alkmaar

ZI

INID000099

Blaascarcinoom

17

gaat, wordt er minimaal 30 minuten ingepland
15

30 nee

(one stop shop).
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Nee, niet alle

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

ZI

INID000760

Psoriasis

Noordwest

informatie die

via de website van het ziekenhuis te
downloaden en te printen voor de patiënt?

ziekenhuis te downloaden en te printen
voor de patiënt?

verstrekt staat
ook op de

Ja

nee

Foutief geantwoord

Zelfmanagementtrainingen

Nee

Ja

nee

Foutief geantwoord.
Vraag verkeerd geïnterpreteerd. Er is een

ZI

INID001221

Constitutioneel Eczeem

aan op het gebied van dermatologische zorg
voor patiënten met constitutioneel eczeem?
Hoe wordt er bij opname op uw

Noordwest

ziekenhuislocatie - naast een protocol delier -

wordt

Er is beleid waarbij schriftelijk is
vastgelegd dat patiënten met dementie

beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat
patiënten met dementie standaard een

rekening gehouden met onderliggend aanwezig standaard een éénpersoonskamer

ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

op papier

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie

ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

Is alle algemene informatie die op papier
Is alle algemene informatie die op papier aan de aan de patiënt met psoriasis wordt
patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook
meegegeven ook via de website van het

éénpersoonskamer toegewezen krijgen. Dit is

ZI

INID001277

Dementie

zijnde dementie?
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis

toegewezen krijgen

Nee

Ja

nee

ziekenhuisgroep, locatie ZI

INID001487

Psoriasis

ondersteund door beeldmateriaal?

Door filmpjes of videomateriaal

Nee

Ja

nee

Noordwest

echter niet altijd haalbaar i.v.m. te weinig
Ja, dit gebeurt in samenwerking met Centrum
Oosterwal.
Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep is een
kinderarts standaard de hoofdbehandelaar bij
kinderpatiënten met de ziekte Crohn/Colitis
ulcerosa. De betreffende kinderarts is zelfs
gespecialiseerd in Maag-Darm-Leverziekten.

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

ZI

INID001544

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Noordwest

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

Alkmaar

ZI

INID001769

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001771

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001772

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001777

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001778

nee

antwoordoptie 'Kinderarts'.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
deelnemer van het gespecialiseerde centrum,

Urologieverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

maar is niet fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
deelnemer van het gespecialiseerde centrum,

Continentieverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

maar is niet fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
van het gespecialiseerde centrum, maar is niet

Stomaverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
fysiotherapeut is een vaste deelnemer van het

Noordwest
Alkmaar

Ja

stomaverpleegkundige is een vaste deelnemer

Noordwest
Alkmaar

Nee

continentieverpleegkundige is een vaste

Noordwest
Alkmaar

beantwoord. Graag dit ook aanpassen voor
Kinderarts.

urologieverpleegkundige is een vaste

Noordwest
Alkmaar

Antwoordoptie 'Kinderarts-MDL' is al met Ja

gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime
Fysiotherapeut

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
bekkenfysiotherapeut is een vaste deelnemer
van het gespecialiseerde centrum, maar is niet

Bekkenfysiotherapeut

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

fulltime aanwezig.
In de teller is één patiënt ten onrechte
meegenomen. Dit heeft te maken met de

Percentage patiënten bij wie niet bekend

aanpassingen in de DICA NBCA registratie,
welke door IKNL zijn gedaan nádat de

is of tumorweefsel aanwezig is in het

kwaliteitsindicatoren extern gepubliceerd zijn.

Noordwest

Percentage patiënten bij wie niet bekend is of

ziekenhuisgroep, locatie

tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na resectievlak na een eerste borstsparende

Alkmaar

ZI

INID005461

Mammacarcinoom

een eerste borstsparende operatie voor DCIS

operatie voor DCIS
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Het juiste antwoord is: 0/53 = 0% en niet 1/53
1,9

0 nee

= 1.9%
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Alkmaar

ZI

INID005582

Vraag

Operationalisatie

Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en

Hebben patiënten met ziekten van

Ziekten van Adenoïd en

Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste

Adenoïd en Tonsillen op uw

Tonsillen

KNO-arts?

ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie

Appendix B

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Vraag is niet goed geïnterpreteerd. De patiënt
heeft één vaste KNO-arts tenzij de patiënt er
zelf voor kiest om op een ander tijdsmoment of

Nee

Ja

nee

door een andere dokter te worden geopereerd.
Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep vinden wij

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie
Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

ZI

INID005828

Operatieve ingrepen

postoperatieve controle plaats bij de patient die De patiënt kan zelf kiezen tussen een

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

telefonische controle of een controle op

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

de poli.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

De patient kan zelf kiezen voor het soort

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

sedatie.

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

ZI

INID006303

face-to-face controle belangrijker, maar
uiteraard mag de patiënt zelf beslissen. De
mogelijkheid van een telefonische controle of
Nee

Ja

nee

een controle op de poli is er.

Nee

Ja

nee

In overleg is dit wel mogelijk.
Na dossieronderzoek blijkt dat één van de vier
patiënten met infectie, uit een andere

Percentage diepe postoperatieve
Noordwest

Percentage diepe postoperatieve wondinfecties wondinfecties binnen 365 dagen na

ziekenhuisgroep, locatie

binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep

primaire TKP ingreep (volgens definitie

(volgens definitie PREZIES)

PREZIES)

Noordwest

Hoe worden patiënten met coeliakie

Patiënten ontvangen een folder die

ziekenhuisgroep, locatie

geïnformeerd over de mogelijkheden van

gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie

sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Vereniging.

Alkmaar

ZI

INID007164

Knieprothese

ziekenhuis kwam voor infectiebehandeling.
Deze patiënt mag geëxcludeerd worden. Het
0,77 0.58%

nee

daadwerkelijk percentage is dan:
Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is
door het ziekenhuis op basis van informatie

Alkmaar

ZI

INID008368

Coeliakie

van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. In de
folder wordt ook verwezen naar de website
Nee

Ja

nee

Nee

Ja

ja

van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
Noordwest

wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar

specifieke coeliakie antilichamen.
Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst

Noordwest

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan

opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij

ziekenhuisgroep, locatie

de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor

zelf kan nagaan of een product glutenvrij

het serveren van glutenvrije maaltijden?

is.

Noordwest

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van

ziekenhuisgroep, locatie

screening bij kinderen/adolescenten met

leven screening bij kinderen/adolescenten

diabetes?

met diabetes?

Alkmaar

ZI

INID008386

INID008397

Coeliakie

Er vindt bloedonderzoek plaats naar

diagnose coeliakie hebben gekregen?

ZI

Coeliakie

Foutief geantwoord. Dit gebeurt conform de
richtlijn.
Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst
standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat
Nee

Ja

nee

hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij
is, de patiënt hoeft de lijst niet zelf op te
Noordwest Ziekenhuisgroep biedt de

Alkmaar

ZI

INID008478

Diabetes

mogelijkheid om kwaliteit van leven bij
kinderen/adolescenten te screenen middels de
Nee

Ja

nee

Nee

n.v.t.

nee

myQ.

Registreert uw instelling in de DBIR in het
Noordwest

Operatief proces-

ziekenhuisgroep, locatie

Plastische en/of

3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant wordt u verzocht uw antwoord toe te

reconstructieve chirurgie

Registry (DBIR)

Den Helder

IGZ

1.9.3.1

verslagjaar? Indien u nee antwoordt, dan
lichten.

Op locatie Den Helder worden er geen
borstimplantaten geplaatst.
Vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Er wordt

Hoeveel minuten worden er per patiënt met een Hoeveel minuten worden er per patiënt

standaard 15 minuten ingepland voor een
nieuwe patiënt. Echter, zodra het bekend is dat

Noordwest

blaascarcinoom voor het eerste consult

met een blaascarcinoom voor het eerste

het om een nieuwe patiënt met blaascarcinoom

ziekenhuisgroep, locatie

ingepland bij de uroloog op uw

consult ingepland bij de uroloog op uw

ziekenhuislocatie?

ziekenhuislocatie?

Den Helder

ZI

INID000099

Blaascarcinoom

gaat, wordt er minimaal 30 minuten ingepland
15

30 nee

(one stop shop).

Nee, niet alle

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

ZI

INID000760

Psoriasis

Noordwest

informatie die

via de website van het ziekenhuis te
downloaden en te printen voor de patiënt?

ziekenhuis te downloaden en te printen
voor de patiënt?

verstrekt staat
ook op de

Ja

nee

Foutief geantwoord.

Zelfmanagementtrainingen

Nee

Ja

nee

Foutief geantwoord.

op papier
wordt

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie

ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

Is alle algemene informatie die op papier
Is alle algemene informatie die op papier aan de aan de patiënt met psoriasis wordt
patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook
meegegeven ook via de website van het

ZI

INID001221

Constitutioneel Eczeem

aan op het gebied van dermatologische zorg
voor patiënten met constitutioneel eczeem?
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Bron IndicatorID
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Noordwest

Vraag

Operationalisatie

Hoe wordt er bij opname op uw

Er is beleid waarbij schriftelijk is
vastgelegd dat patiënten met dementie

ziekenhuislocatie - naast een protocol delier -

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

éénpersoonskamer toegewezen krijgen. Dit is

ZI

INID001277

Dementie

zijnde dementie?
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis

toegewezen krijgen

Nee

Ja

nee

ziekenhuisgroep, locatie ZI

INID001487

Psoriasis

ondersteund door beeldmateriaal?

Door filmpjes of videomateriaal

Nee

Ja

nee

Noordwest

Toelichting
Vraag verkeerd geïnterpreteerd. Er is een
beleid waarbij schriftelijk is vastgelegd dat
patiënten met dementie standaard een

rekening gehouden met onderliggend aanwezig standaard een éénpersoonskamer

ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

Appendix B

echter niet altijd haalbaar i.v.m. te weinig
Ja, dit gebeurt in samenwerking met Centrum
Oosterwal.
Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep is een
kinderarts standaard de hoofdbehandelaar bij
kinderpatiënten met de ziekte Crohn/Colitis
ulcerosa. De betreffende kinderarts is zelfs
gespecialiseerd in Maag-Darm-Leverziekten.

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

ZI

INID001544

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Noordwest

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

Den Helder

ZI

INID001769

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001771

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001772

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001777

In opzet curatieve

ziekenhuisgroep, locatie

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

ZI

INID001778

nee

antwoordoptie 'Kinderarts'.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
deelnemer van het gespecialiseerde centrum,

Urologieverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja vast.

nee

maar is niet fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
deelnemer van het gespecialiseerde centrum,

Continentieverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

maar is niet fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
van het gespecialiseerde centrum, maar is niet

Stomaverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

fulltime aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
fysiotherapeut is een vaste deelnemer van het

Noordwest
Den Helder

Ja

stomaverpleegkundige is een vaste deelnemer

Noordwest
Den Helder

Nee

continentieverpleegkundige is een vaste

Noordwest
Den Helder

beantwoord. Graag dit ook aanpassen voor
Kinderarts.

urologieverpleegkundige is een vaste

Noordwest
Den Helder

Antwoordoptie 'Kinderarts-MDL' is al met Ja

gespecialiseerde centrum, maar is niet fulltime
Fysiotherapeut

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

aanwezig.
Deze vraag is verkeerd geïnterpreteerd. Een
bekkenfysiotherapeut is een vaste deelnemer
van het gespecialiseerde centrum, maar is niet

Bekkenfysiotherapeut

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

fulltime aanwezig.
De patiënt in de teller is ten onrechte
meegenomen. Dit heeft te maken met de

Percentage patiënten bij wie niet bekend

aanpassingen in de DICA NBCA registratie,
welke door IKNL zijn gedaan nádat de

is of tumorweefsel aanwezig is in het

kwaliteitsindicatoren extern gepubliceerd zijn.

Noordwest

Percentage patiënten bij wie niet bekend is of

ziekenhuisgroep, locatie

tumorweefsel aanwezig is in het resectievlak na resectievlak na een eerste borstsparende

Den Helder

ZI

INID005461

Mammacarcinoom

Den Helder

ZI

INID005582

operatie voor DCIS

Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en

Hebben patiënten met ziekten van

Ziekten van Adenoïd en

Tonsillen op uw ziekenhuislocatie één vaste

Adenoïd en Tonsillen op uw

Tonsillen

KNO-arts?

ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts?

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie

een eerste borstsparende operatie voor DCIS

Het juiste antwoord is: 0/53 = 0% en niet 1/53
1,9

0 nee

= 1.9%.
Vraag is niet goed geïnterpreteerd. De patiënt
heeft één vaste KNO-arts tenzij de patiënt er
zelf voor kiest om op een ander tijdsmoment of

Nee

Ja

nee

door een andere dokter te worden geopereerd.
Binnen Noordwest Ziekenhuisgroep vinden wij

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie
Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

ZI

INID005828

Operatieve ingrepen

postoperatieve controle plaats bij de patient die De patiënt kan zelf kiezen tussen een

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

telefonische controle of een controle op

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

de poli.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

De patient kan zelf kiezen voor het soort

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

sedatie.

Noordwest
ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

ZI

INID006303

20

face-to-face controle belangrijker, maar
uiteraard mag de patiënt zelf weten. De
mogelijkheid van een telefonische controle of
Nee

Ja

nee

een controle op de poli is er.

Nee

Ja

nee

In overleg is dit wel mogelijk.

Toelichting Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2018'
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Bron IndicatorID

Indicatorset
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

patiënten met infectie uit een andere

Percentage diepe postoperatieve
Noordwest

Percentage diepe postoperatieve wondinfecties wondinfecties binnen 365 dagen na

ziekenhuisgroep, locatie

binnen 365 dagen na primaire TKP ingreep

primaire TKP ingreep (volgens definitie

(volgens definitie PREZIES)

PREZIES)

Noordwest

Hoe worden patiënten met coeliakie

Patiënten ontvangen een folder die

ziekenhuisgroep, locatie

geïnformeerd over de mogelijkheden van

gemaakt is door de Nederlandse Coeliakie

sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Vereniging.

Den Helder

ZI

INID007164

Knieprothese

Toelichting
Na dossieronderzoek blijkt dat één van de vier
ziekenhuis kwam voor infectiebehandeling.
Deze patiënt mag geëxcludeerd worden. Het

0,77 0.58%

nee

daadwerkelijk percentage is dan:
Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is
door het ziekenhuis op basis van informatie

Den Helder

ZI

INID008368

Coeliakie

van de Nederlandse Coeliakie Vereniging. In de
folder wordt ook verwezen naar de website
Nee

Ja

nee

Nee

Ja

ja

van de Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
Noordwest

wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

ziekenhuisgroep, locatie
Den Helder

specifieke coeliakie antilichamen.
Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst

Noordwest

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan

opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij

ziekenhuisgroep, locatie

de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor

zelf kan nagaan of een product glutenvrij

het serveren van glutenvrije maaltijden?

is.

Noordwest

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van

ziekenhuisgroep, locatie

screening bij kinderen/adolescenten met

leven screening bij kinderen/adolescenten

diabetes?

met diabetes?

Is er een structureel multidisciplinair veneus

Is er een structureel multidisciplinair

overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met

veneus overleg op uw

Den Helder

ZI

INID008386

INID008397

Coeliakie

Er vindt bloedonderzoek plaats naar

diagnose coeliakie hebben gekregen?

ZI

Coeliakie

Foutief geantwoord. Dit gebeurt conform de
richtlijn.
Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst
standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat
Nee

Ja

nee

hij/zij zelf kan nagaan of een product glutenvrij
is, de patiënt hoeft de lijst niet zelf op te
Noordwest Ziekenhuisgroep biedt de

Den Helder

ZI

INID008478

Diabetes

OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

ZI

INID009256

Veneuze ziekten

OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

ZI

INID009259

Veneuze ziekten

kinderen/adolescenten te screenen middels de
Nee

oppervlakkige veneuze ziekten?

ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met

Is er een structureel multidisciplinair veneus

Is er een structureel multidisciplinair

overleg op uw ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met diep

veneus overleg op uw

veneuze ziekten?

mogelijkheid om kwaliteit van leven bij
Ja

nee

myQ.
Er is structureel een MDO waar patiënten
worden besproken met oppervlakkige veneuze

Nee

ja

nee

ziekenhuislocatie/locatie
behandelcentrum voor patiënten met diep Nee

Ja

nee

ziekten

Er is structureel een MDO voor patiënten met
diep veneuze ziekten

Nee, maar wij
verwijzen wel

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID000760

Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier
Is alle algemene informatie die op papier aan de aan de patiënt met psoriasis wordt
patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook
meegegeven ook via de website van het

door naar

via de website van het ziekenhuis te
downloaden en te printen voor de patiënt?

ziekenhuis te downloaden en te printen
voor de patiënt?

de informatie
op staat.

Ja

nee

Fysiotherapeut

nee

Ja

nee

E-consult met neuroloog/psycholoog

andere
websites waar

Welke ondersteunende disciplines zijn er
Ommelander Ziekenhuis
Groep

betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw
ZI

INID001105

Carpaletunnelsyndroom

Ommelander Ziekenhuis
Groep

Welke van onderstaande mogelijkheden
ZI

INID001426

ZI

INID001481

Groep

ZI

INID001787

Deze mogelijkheid wordt aangeboden door de

worden aangeboden op de website van uw

nee

Ja

nee

medische psycholoog

Psoriasis

Wordt de volgende informatie op papier aan de Preventieve maatregelen om verergering
patiënt meegegeven?
psoriasis te voorkomen
Nee

Ja

nee

op papier en digitaal

Nee

Niet van toepassing

nee

Nee

Ja

ja

In opzet curatieve
Ommelander Ziekenhuis

Deze mogelijkheid is aanwezig

Hoofdpijn

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ziekenhuislocatie?

behandeling

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het
MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom

prostaatcarcinoom

worden besproken?

Physician Assistant

Over welke van de volgende onderwerpen
Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID001803

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

De behandelingen en de kwaliteit van
leven.

21

Op papier en digitaal
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Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Nee

Ja

nee

Op papier en digitaal

bisfosfonaten

nee

Ja

nee

Informatie staat op de website

Ja

Over welke van de volgende onderwerpen
Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID001804

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

Informatie over de prostaatpolikliniek op
uw ziekenhuislocatie.

Over welke onderwerpen wordt informatie op
Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID001876

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID004386

Osteoporose

papier of digitaal standaard meegegeven aan
de patiënt met osteoporose?

Inflammatory bowel

Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met

disease (IBD)

IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?

Niet.

Niet van toepassing

ja

Welke van onderstaande mogelijkheden

Link/ informatie leidend naar website van
een patiëntenvereniging
nee

Ja

nee

Aanvalscouperende medicatie

Nee

Ja

nee

Preventieve medicatie

Nee

Ja

nee

Uitlokkende factoren

Nee

Ja

nee

en/of digitaal informatie verstrekt aan de

Bijwerkingen van medicatie

Nee

Ja

nee

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad

Wordt in uw ziekenhuis het 'zorgpad

melanoom' gepubliceerd op het intranet/EPD

melanoom' gepubliceerd op het

van het ziekenhuis?
intranet/EPD van het ziekenhuis?
Nee
Percentage patiënten, dat een transanale lokale Percentage patiënten, dat een transanale

Ja

nee

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID004760

Hoofdpijn

worden aangeboden op de website van uw

Slokdarm en Maagdarm klachten bij

En ook voor kinderen

Over welke van onderstaande onderwerpen
Ommelander Ziekenhuis
Groep

wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk
ZI

INID004791

Hoofdpijn

en/of digitaal informatie verstrekt aan de
Over welke van onderstaande onderwerpen

Ommelander Ziekenhuis
Groep

wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk
ZI

INID004792

Hoofdpijn

en/of digitaal informatie verstrekt aan de
Over welke van onderstaande onderwerpen

Ommelander Ziekenhuis
Groep

wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk
ZI

INID004794

Hoofdpijn

en/of digitaal informatie verstrekt aan de
Over welke van onderstaande onderwerpen

Ommelander Ziekenhuis
Groep

wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk
ZI

INID004795

Hoofdpijn

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID005911

Melanoom

Ommelander Ziekenhuis

excisie ondergaat vanwege een primair

lokale excisie ondergaat vanwege een

rectumcarcinoom, bij wie een microscopisch

primair rectumcarcinoom, bij wie een

radicale resectie is verkregen (ten minste 1 mm microscopisch radicale resectie is

Groep

ZI

INID006190

Colorectaal Carcinoom

marge).

verkregen (ten minste 1 mm marge).

Groep

ZI

INID007383

Spoedeisende Hulp

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?
Geeft u aan de patiënt met osteoporose

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

informatie bestemd voor de familie, over het

Ja, deze informatie is te vinden op de

ZI

INID007668

Osteoporose

onderwerp osteoporose en erfelijkheid?

website van onze ziekenhuislocatie

Hoe worden nieuw gediagnosticeerde
patiënten met coeliakie voorgelicht over het

De patiënte wordt verwezen naar de

leven met coeliakie?

Nederlandse Coeliakie Vereniging.

Ommelander Ziekenhuis
Groep
Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID008376

Coeliakie

Is aangepast

Het Ommelander ziekenhuis biedt deze
0 niet van toepassing

nee

specifieke behandeling niet aan.

Nee

niet van toepassing

nee

Dit aspect zou op "neutraal" moeten staan

Nee

Ja

nee

Informatie staat op de website

Nee

Ja

nee

Verkeerd overgenomen

Nee

Ja

ja

Verkeerd overgenomen

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID008386

Coeliakie

Ommelander Ziekenhuis
Groep

ZI

INID008942

Parkinson

diagnose coeliakie hebben gekregen?

Er vindt bloedonderzoek plaats naar
specifieke coeliakie antilichamen.
Percentage patiënten per ziektefase dat

Percentage patiënten dat een valaccident met

een valaccident met letsel heeft gehad.
Fase 3: Patiënten met ziekteduur van

letsel heeft gehad per ziekenhuis.

meer dan 10 jaar.

Geeft een vertekend beeld, dit betreft namelijk
25 Niet van toepassing

nee

1 van de 4 patienten

Percentage primair geopereerde
patie?nten met Overige ingreep tussen 1
september 2015 en 1 september 2016 in

Rijnstate

ZI

INID007908

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

verband met morbide obesitas, dat meer

Deze ingreep wordt binnen Rijnstate niet

meer dan 50% Excess Weight Loss bereikt na

dan 50% EWL heeft bereikt ten tijde van

uitgevoerd.

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

de eerstejaars follow-up moment op 1

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. januari 2018.

Voorstel: De toegekende waarde op neutraal
0 Niet van toepassing

22

nee

zetten.
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Percentage primair geopereerde
patie?nten met Overige ingreep tussen 1
september 2015 en 1 september 2016 in

Rijnstate

ZI

INID007916

Bariatrische chirurgie

Percentage primair geopereerde patiënten dat

verband met morbide obesitas, dat meer

Deze ingreep wordt binnen Rijnstate niet

meer dan 20% Total Weight Loss bereikt na

dan 20% TWL heeft bereikt ten tijde van

uitgevoerd.

het eerste jaar tot en met het vijfde jaar na de

de eerstejaars follow-up moment op 1

Voorstel: De toegekende waarde op neutraal

primaire operatie, uitgesplitst per type ingreep. januari 2018.

0 Niet van toepassing

nee

Nee, wij
Biedt uw ziekenhuis patiënten na een

Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis

IGZ

ZI

ZI

10.1.1.21

INID001541

INID001542

zetten.
Per abuis hadden wij de antwoordoptie
gekozen dat we patiënten verwijzen naar

STEMI zelf een op maat gemaakt

verwijzen de
patiënten naar

programma voor hartrevalidatie aan?

programma

doen we ook, maar wij bieden ook - al jaren -

Indien u een antwoord geeft dat is

voor

een op maat gemaakt Hartrevalidatie-

1. Indicator Behandeling patiënten met een

gemarkeerd met een * dan wordt u

hartrevalidatie

Hart en vaten- STEMI

STEMI

verzocht uw antwoord toe te lichten.

centrum

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

programma voor hartrevalidatiecentrum. Dat

ja

nee

programma in ons eigen ziekenhuis aan. De
patiënten hebben zelf de keuze.
Kinder-MDL-arts AMC is hoofdbehandelaar
voor kinderen die bij ons komen voor

MDL-arts.

nee

n.v.t.

nee

voortzetting van behandeling Crohn/colitis
Ons ziekenhuis behandelt geen kinderen met
Crohn/colitis ulcerosa, maar verwijst na

Internist.

nee

n.v.t.

nee

diagnose direct door naar AMC.
Namelijk de kinder-MDL-arts in het AMC.
Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met
Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDLarts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde
Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen
worden altijd direct naar AMC doorverwezen.
In geval van lopende behandelingen kán de
behandeling door de kinderarts van ons

Rode Kruis Ziekenhuis

ZI

INID001543

Inflammatory bowel

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

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa?

ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet,
altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinderKinderarts-MDL.

nee

ja

nee

MDL-arts AMC. MDO vindt plaats in AMC.
Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met
Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDLarts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde
Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen

Rode Kruis Ziekenhuis

ZI

INID001550

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd

worden altijd direct naar AMC doorverwezen.
In geval van lopende behandelingen kán de

zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn

behandeling door de kinderarts van ons

er bij de behandeling en/of verzorging van

ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet,

Inflammatory bowel

kinderen met de ziekte van Crohn/colitis

disease (IBD)

ulcerosa standaard betrokken?

altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinderIBD verpleegkundig specialist.

Nee

n.v.t.

nee

MDL-arts AMC.
Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met
Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDLarts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde
Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen

Worden patiënten met de ziekte van

Rode Kruis Ziekenhuis

ZI

INID001567

Worden patiënten met de ziekte van

Crohn/colitis ulcerosa op uw

worden altijd direct naar AMC doorverwezen.
In geval van lopende behandelingen kán de

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie

ziekenhuislocatie (of binnen uw

behandeling door de kinderarts van ons

(of binnen uw samenwerkingsverband)

samenwerkingsverband) besproken in

ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet,

Inflammatory bowel

besproken in een multidisciplinair teamoverleg

een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

disease (IBD)

(MDO) IBD?

IBD? Kinderen.

altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinderNee

23

n.v.t.

nee

MDL-arts AMC. MDO vindt plaats in AMC.
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Het specialisme MDL-ziekten bij kinderen is
n.v.t. Hoofdbehandelaarschap voor kinderen
met Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij KinderMDL-arts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde
Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen
worden altijd direct naar AMC doorverwezen.
In geval van lopende behandelingen kán de
behandeling door de kinderarts van ons

Rode Kruis Ziekenhuis

ZI

INID004371

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Ja, het

Inflammatory bowel

specialisme (kindergeneeskunde-)MDL-

apart specialisme (kindergeneeskunde-

specialisme

Ja het specialisme MDL-

ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet,

disease (IBD)

ziekten?

)MDL-ziekten?

MDL-ziekten

ziekten

altijd onder hoofdbehandelaarschap van kindernee

MDL-arts AMC.
Hoofdbehandelaarschap voor kinderen met
Crohn/colitis ulcerosa ligt altijd bij Kinder-MDLarts van AMC. Nieuw gediagnosticeerde
Crohn/colitis ulcerosa gevallen bij kinderen

Rode Kruis Ziekenhuis

ZI

INID004373

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd

worden altijd direct naar AMC doorverwezen.
In geval van lopende behandelingen kán de

zijn in de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa, zijn

behandeling door de kinderarts van ons

er bij de behandeling en/of verzorging van

ziekenhuis worden uitgevoerd/voortgezet,

Inflammatory bowel

kinderen met de ziekte van Crohn/colitis

disease (IBD)

ulcerosa standaard betrokken?

altijd onder hoofdbehandelaarschap van kinderMDL/IBD-verpleegkundige.

Nee

n.v.t.

nee

MDL-arts AMC.
Namelijk de kinder-MDl-arts van het AMC als
hoofdbehandelaar, waarbij onze kinderarts

Rode Kruis Ziekenhuis

Saxenburgh Groep

ZI

IGZ

INID008781

7.2.1.17

Inflammatory bowel

Welke specialismen behandelen de ziekte van

disease (IBD)
Medicatieproces-

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL.
Teller: Alle ontslagen patiënten van 70

behandelt onder hoofdbehandelaarschap uit

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

jaar en ouder bij wie bij ontslag

kwetsbare groepen

groepen

medicatieverificatie heeft

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

Percentage (wordt automatisch

kwetsbare groepen

groepen

berekend):
Teller: Alle opgenomen patiënten ouder

Nee

ja

nee

het AMC.
Ivm met onderregistratie in eerste aanlevering

3182

3937 nee

68,7

85 nee

274

370 nee

63,72

86 nee

te laag aantal aangeleverd.

MedicatieprocesSaxenburgh Groep

IGZ

7.2.1.19

MedicatieprocesSaxenburgh Groep

IGZ

7.2.1.2

Bij 85% van de oudere patiënten heeft
medicatieverificatie bij ontslag plaatsgevonden.

dan 28 dagen en jonger dan 18 jaar bij

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

wie bij opname medicatieverificatie heeft

kwetsbare groepen

groepen

plaatsgevonden.

Medicatieverificatie bij

1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare

Percentage (wordt automatisch

kwetsbare groepen

groepen

berekend):

Ivm met onderregistratie is eerdere aantal te
laag aangegeven.

MedicatieprocesSaxenburgh Groep

IGZ

7.2.1.4

Bij 86 % van de kinderen is bij opname de
medicatie geverifieerd.

Zijn in het verloskundig samenwerkingsverband Worden er gemeenschappelijke

Saxenburgh Groep

ZI

INID000211

(VSV) bindende afspraken gemaakt over het

scholingen georganiseerd voor

direct na een spoedmelding van de eerste lijn

gynaecologen, eerste en tweedelijn

opstarten van de noodzakelijke

verloskundigen en/of verloskundig

Zwangerschap en bevalling voorbereidingen in het ziekenhuis?
Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met

Saxenburgh Groep

ZI

INID000370

Constitutioneel Eczeem

constitutioneel eczeem de mogelijkheid om de
benodigde afspraken op één dag te plannen?

Er worden vanuit het VSV gemeenschappelijke
scholingen georganiseerd voor gynaecologen,

actieve huisartsen? (1d)
nee
Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met

Ja

ja

constitutioneel eczeem de mogelijkheid
om de benodigde afspraken op één dag

Afspraken en onderzoeken bij constitutioneel

te plannen?

Nee

ja

ja

a. Huidpriktesten

Niet

Wel

ja

Welke van onderstaande allergietesten worden
er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met
Saxenburgh Groep

ZI

INID001188

eerste en tweedelijn verloskundigen.

eczeem kunnen op 1 dag worden gepland
Huidpriktesten worden op onze

Constitutioneel Eczeem

constitutioneel eczeem uitgevoerd?

Psoriasis

Wordt de volgende informatie op papier aan de Preventieve maatregelen om verergering
patiënt meegegeven?
psoriasis te voorkomen
nee

ziekenhuislocatie wel uitgevoerd.
Via inforium, wordt informatie t.a.v.

Saxenburgh Groep

ZI

INID001481

24

ja

nee

preventieve maatregelen om vergergering
psoriasis te voorkomen, aan de patiënt
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Indicatorset

Vraag

Psoriasis

Wordt de volgende informatie op papier aan de
patiënt meegegeven?
Contra-indicaties medicatie

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

nee

ja

nee

Via inforium wordt informatie over contraindicaties medicatie aan de patiënt verstrekt.

Nee

nvt

nee

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO waarin patiënten (kinderen) met
Saxenburgh Groep

ZI

INID001583

Inflammatory bowel

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa worden

disease (IBD)

besproken?

Kinderen met IBD worden besproeken in MDO
Diëtist.

IBD in UMCG
Bij de colonresectie zijn 2 resecties
toegevoegd, waarbij het om resectie distaal
sigmoïd / omslagplooi, ging. Waren in eerste

Aantal patiënten met een colon of

instantie aangemerkt als rectumresectie; die

Saxenburgh Groep

ZI

INID001753

Colorectaal Carcinoom

rectumresectie.
Aantal patiënten met een colon of

Colonresectie

Saxenburgh Groep

ZI

INID001754

Colorectaal Carcinoom

rectumresectie.

Rectumresectie

48

50 nee

2

0 nee

voeren wij niet uit.
In dit ziekenhuis voeren we geen
rectumresecties uit.

Over welke van de volgende onderwerpen

Saxenburgh Groep

ZI

INID001799

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

Via inforium, wordt de patiënt geïnformeerd
Behandelopties die uw ziekenhuislocatie
niet aanbiedt.

over welke behandelopties het ziekenhuis wel
Nee

Ja

ja

en niet aanbiedt.
Er is een intensieve
samenwerkingsovereenkomst met het ZGT. De
vakgroep chirurgie voor het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis en het ZGT is één en dezelfde.

Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie
Is er binnen uw ziekenhuisorganisatie een
wekelijks multidisciplinair overleg waarop
vaatchirurgische patiënten worden besproken
Saxenburgh Groep

ZI

INID003172

en waarvan de uitkomsten worden vastgelegd
Perifeer Arterieel Vaatlijden in het patiëntendossier?

Derhalve wordt niet alle dagen vaatchirurgie
uitgevoerd in het Röpcke-Zweers Ziekenhuis.

een wekelijks multidisciplinair overleg
waarop vaatchirurgische patiënten

Er wordt elke week, op woensdag, een MDO

worden besproken en waarvan de
uitkomsten worden vastgelegd in het
patiëntendossier?

gehouden, die voldoet aan item 5 m.b.t.
multidisciplinaire afstemming. Dit MDO, ook
Nee

ja

ja

voor onze locatie, wordt gehouden in Almelo.
Er is een intensieve
samenwerkingsovereenkomst met het ZGT. De
vakgroep chirurgie voor het Röpcke-Zweers
Ziekenhuis en het ZGT is één en
dezelfde.Indien er tijdens kantooruren gebeld

Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep
Saxenburgh Groep

ZI

ZI
ZI

INID003183

INID003201
INID004385

Kan elke patiënt onder behandeling van een

Kan elke patiënt onder behandeling van

(endo-)vasculair specialist op uw

een (endo-)vasculair specialist op uw

wordt op een dag dat er geen vaatchirurg of
deskundige op het gebied van arteriële

ziekenhuislocatie tijdens kantooruren

ziekenhuislocatie tijdens kantooruren

problematiek op deze locatie aanwezig is,

telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij

telefonisch vragen stellen, waarbij hij/zij

Perifeer Arterieel Vaatlijden dezelfde dag antwoord krijgt?

dezelfde dag antwoord krijgt?

Wordt er in het behandeltraject gewerkt met

Wordt er in het behandeltraject gewerkt

een individueel zorgplan, waarin

met een individueel zorgplan, waarin

gezondheidsdoelen, behandeling en aanpak

gezondheidsdoelen, behandeling en

van de cardio-vasculaire risicofactoren staan

aanpak van de cardio-vasculaire

Perifeer Arterieel Vaatlijden beschreven?
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met
Inflammatory bowel

risicofactoren staan beschreven?

disease (IBD)

richtlijn IBD worden gevolgd.

IBD georganiseerd op uw ziekenhuislocatie?

wordt er doorverwezen naar het ZGT, waar
nee

ja

ja

nee

ja

ja

Nee

Ja

ja

nog dezelfde dag een antwoord gegeven zal

Er wordt gewerkt met een individueel zorgplan

De aanbevelingen uit de vigerende

in het behandeltraject.
De aanbevelingen uit de vigerende richtlijn IBD
worden WEL gevolgd.

Nee, maar de
patiënt kan wel
een vraag
stellen via de
website van de
Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-

Saxenburgh Groep

ZI

INID004758

Hoofdpijn

ziekenhuislocat

en/of een telefoonnummer van een vast

mailadres en/of een telefoonnummer van ie middels een

aanspreekpunt mee op papier waar hij/zij

een vast aanspreekpunt mee op papier

e-mail of een

vragen aan kan stellen?

waar hij/zij vragen aan kan stellen?

contactformuli Ja

25

De patiënt krijgt een telefoonnummer van een
vast aanspreekpunt mee waar hij/zij vragen
nee

aan kan stellen.
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Welke van de volgende informatie wordt op

Saxenburgh Groep

ZI

INID005805

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor

vrouw

stressincontinentie?

Via inforium wordt aan de patiënt een
verwijzing naar patiëntenorganisatie
Verwijzing naar patientenorganisaties(s). Nee

Ja

nee

meegegeven.

Welke faciliteiten zijn er op de kamers van de
verloskundeafdeling van uw ziekenhuislocatie
Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep

Saxenburgh Groep

ZI

ZI

ZI

ZI

INID005864

INID006902

INID008376

INID008397

Zwangerschap en bevalling aanwezig?
Percentage patiënten met neo-adjuvante

Mammacarcinoom

Coeliakie

Coeliakie

Op de kamers van de verloskundeafdeling is de
De mogelijkheid het licht te dimmen
Niet aanwezig Wel aanwezig
Percentage patiënten met neo-adjuvante

chemotherapie dat binnen 28 dagen na start

chemotherapie dat binnen 28 dagen na

van deze behandeling gezien wordt door de

start van deze behandeling gezien wordt

radiotherapeut.

door de radiotherapeut.

Hoe worden nieuw gediagnosticeerde
patiënten met coeliakie voorgelicht over het

De patiënte wordt verwezen naar de

leven met coeliakie?
In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan

Nederlandse Coeliakie Vereniging.
Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst

de (wettelijke) verplichtingen die gelden voor

opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij

het serveren van glutenvrije maaltijden?

zelf kan nagaan of een product glutenvrij

ja

adjuvante chemotherapie behandeld en
daarmee dus ook geen patiënten binnen 28
0 NVT

nee

Nee

Ja

nee

Nee

Ja

nee

ZI

INID009325

Veneuze ziekten

dagen gezien door de radiotherapeut.
Via inforium wordt de patiënt wel verwezen
naar de Nederlandse Coeliakie Vereniging.
Het is mogelijk een ingrediëntenlijst op te
vragen voor de patiënt.
De dermatoloog behandelt wel oppervlakkige
veneuze ziekten, maar stuurt deze patiënten

Welke medisch specialisten behandelen
Saxenburgh Groep

mogelijkheid om het licht te dimmen.
Er zijn dit jaar geen patiënten met neo-

oppervlakkige veneuze ziekten?

Dermatoloog

Nee

Percentage patiënten met een proximale

Percentage patiënten met een proximale

femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis,

femurfractuur geopereerd in het

waarbij de Katz-ADL-score en

ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en

de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief

de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief

Ja

ja

ook vaak door naar de vaatchirurg.
In 2017 geen goede registratie in DHFA

Saxenburgh Groep

ZI

INID010336

Heupfractuur

geweest. Wordt momenteel hersteld. Over
2017 is bij 77% (59 van de 77 patiënten met
een proximale femurfractuur) preoperatief de
0

77 nee

Katz-ADL-score en mobilityscore bekend.
Na de sluiting van de DLCA registratie is
geconstateerd dat bij 56 van de 61 patiënten

Sint Antonius Ziekenhuis ZI

Sint Antonius Ziekenhuis ZI

INID000465

INID007947

Longcarcinoom

Percentage patiënten, dat een resectie

Percentage patiënten, dat een resectie

(=91.80%) het klinische TNM stadium bekend

ondergaat vanwege primair niet-kleincellig

ondergaat vanwege primair niet-

was ten tijde van het pre-operatief MDO. De

longcarcinoom, waarbij ten einde van het pre-

kleincellig longcarcinoom, waarbij ten

operatief MDO het klinisch TNM stadium

einde van het pre-operatief MDO het

onjuiste waarde van 86.9 was gebaseerd op
53 van de 61 patiënten. Dit kon niet meer

bekend is.

klinisch TNM stadium bekend is.

86,9

91,8 ja

aangepast worden in de bron, de DLCA

Percentage (adeno)tonsillectomie
Percentage (adeno)tonsillectomie patiënten met patiënten met ernstige postoperatieve

Helaas zat er bij de aanlevering van deze

ernstige postoperatieve pijn VAS/NRS >7 of

pijn VAS/NRS >7 of gemeten met de VRS

indicator in OmniQ/DHD een typfout. In plaats

Ziekten van Adenoïd en

gemeten met de VRS op enig moment tijdens

op enig moment tijdens verblijf in het

Tonsillen

verblijf in het ziekenhuis postoperatief.

ziekenhuis postoperatief.

van 24/30 = 80%, had het antwoord moeten
80

7,84 ja

zijn: 24/306 = 7,84%.

In opzet curatieve
Sint Jans Gasthuis

ZI

INID001764

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

Radiotherapeut

Nee

Ja

ja

Foutief geantwoord.

Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats. Nee
Ja
Nee, de patiënt

ja

Foutief geantwoord

ja

foutief geantwoord.

Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de
Sint Jans Gasthuis

ZI

INID008385

Coeliakie

diagnose coeliakie hebben gekregen?

krijgt op papier
geen

Sint Jans Gasthuis

ZI

INID008725

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis

telefoonnumm

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een

ulcerosa een telefoonnummer mee op

er mee dat

telefoonnummer mee op papier of digitaal

papier of digitaal waarop hij/zij op

tijdens

Inflammatory bowel

waarop hij/zij op werkdagen voor dringende

werkdagen voor dringende vragen een

werkdagen

disease (IBD)

vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?

IBD zorgverlener kan bereiken?

bereikbaar is
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Percentage patiënten dat een valaccident met
Sint Jans Gasthuis

ZI

INID008940

Parkinson

letsel heeft gehad per ziekenhuis.

Percentage patiënten dat een valaccident met
Sint Jans Gasthuis

Sint Jans Gasthuis

ZI

ZI

INID008941

INID008942

Parkinson

Parkinson

letsel heeft gehad per ziekenhuis.

Operationalisatie
Percentage patiënten per ziektefase dat

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

een valaccident met letsel heeft gehad.
Fase 1: Patiënten met ziekteduur van 0

Niet alle patiënten waren geregistreerd in de

tot 5 jaar.
Percentage patiënten per ziektefase dat

7,5

4,1 ja

een valaccident met letsel heeft gehad.
Fase 2: Patiënten met ziekteduur van 5

een valaccident met letsel heeft gehad.
Fase 3: Patiënten met ziekteduur van

letsel heeft gehad per ziekenhuis.

meer dan 10 jaar.

DPIA, waardoor de noemer niet klopte.

Niet alle patiënten waren geregistreerd in de

tot 10 jaar.
Percentage patiënten per ziektefase dat

Percentage patiënten dat een valaccident met

Toelichting

11,1

6,1 nee

12,5

6,7 nee

DPIA, waardoor de noemer niet klopte.

Niet alle patiënten waren geregistreerd in de
DPIA, waardoor de noemer niet klopte.

Binnen maximaal hoeveel dagen na het
eerste bezoek van de patiènt aan de

Sint Jans Gasthuis

ZI

INID009265

Veneuze ziekten

Binnen maximaal hoeveel dagen na het eerste
bezoek van de patiènt aan de ziekenhuislocatie- ziekenhuislocatie- locatie

Het beleid is dat dit binnen 7 dagen gebeurt.

locatie behandelcentrum wordt een bericht aan behandelcentrum wordt een bericht aan

In de praktijk blijkt - dossieronderzoek

de huisarts verzonden met daarin diagnose,

de huisarts verzonden met daarin

uitslag duplexonderzoek en behandelplan?

diagnose, uitslag duplexonderzoek en

bevestigt dit - dat dit sneller gebeurt.
7

4 nee

In opzet curatieve
Treant Zorggroep,
locatie Refaja

ZI

INID001771

behandeling

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

prostaatcarcinoom

uit van het gespecialiseerde centrum?

Continentieverpleegkundige

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

Is als Ja, vast ook in OmniQ ingevoerd.

A Is het aantal kinderen <16 jaar met
interne problematiek dat is behandelend

Kwetsbare groepenUMC Utrecht

IGZ

17.4.2.2

IGZ

17.4.2.9

Deze vraag is niet van toepassing omdat op

specialist dan de kinderarts

loc. WKZ sprake is van een integraal

hoofdbehandelaar is bekend? Indien u

academisch kinderziekenhuis, waarbij altijd bij

Medebehandeling bij

17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw

kinderen

interne problematiek

Kwetsbare groepenUMC Utrecht

in het ziekenhuis waarbij een andere

antwoord toe te lichten.

interne problematiek de kinderarts de
Nee

n.v.t.

ja

hoofdbehandelaar is

B Zijn er in het ziekenhuis schriftelijke

De indicaties voor hoofdbehandelaarschap en

afspraken tussen andere specialismen en

medebehandeling door de kinderarts bij alle

de kindergeneeskunde over de indicaties

kinderen, dus ook voor kinderen van 16 tot 18

voor hoofdbehandelaarschap en

jaar, zijn vastgelegd in een beleidsdocument.

medebehandeling door de kinderarts bij

Uitgangspunt is dat de kinderarts bij interne

kinderen van 16 tot 18 jaar met interne

problematiek de hoofdbehandelaar is. Op

problematiek? Indien u nee antwoordt,

indicatie worden andere specialismen in

Medebehandeling bij

17.4.2 - Hoofdbehandelaarschap kinderarts bij dan wordt u verzocht uw antwoord toe te

kinderen

interne problematiek

lichten.

medebehandeling of in consult gevraagd. Ook
Nee

Ja

ja

deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd.
Algemene neurologie ziet cognitief verwarde
patiënten (doelgroep is dus breder). Het is

Welke mogelijkheden zijn er op uw

UMC Utrecht

ZI

INID001282

Dementie

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s)
aanwezig om de patiënt met dementie te

Bezoek krijgt de mogelijkheid te helpen in
de persoonlijke zorg van de patiënt met

kunnen ondersteunen?

dementie

zeker mogelijk dat het bezoek kan helpen in de
persoonlijke verzorging van de patiënt (graag
zelfs). Na afstemming met klinische geriatrie is
Nee

Ja

ja

het antwoord gewijzigd.

Welke mogelijkheden zijn er op uw

UMC Utrecht

UMC Utrecht

ZI

ZI

INID001283

INID001781

ziekenhuislocatie voor mantelzorger(s)
aanwezig om de patiënt met dementie te

Bezoeken van de patiënt met dementie is

De standaardbezoektijd is van 09:00 tot 21:00.

Dementie

kunnen ondersteunen?

mogelijk buiten de vaste bezoektijden

Nee

Ja

ja

In opzet curatieve
behandeling

Welke zorgprofessionals nemen deel aan het
MDO waarin patiënten met prostaatcarcinoom

prostaatcarcinoom

worden besproken?

Internist

Nee

Ja

ja

Na overleg is het ook mogelijk om buiten deze
tijden te bezoeken.

Over welke van de volgende onderwerpen

UMC Utrecht

ZI

INID001799

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

Er zijn geen behandelopties voor
Behandelopties die uw ziekenhuislocatie
niet aanbiedt.

prostaatcarcinoom die wij als UMCU niet
nee
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n.v.t.

ja

aanbieden.
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Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Toedracht van deze fout: de aanlevering aan
DICA was voor DUCA misgelopen, waardoor
de getallen handmatig zijn ingevuld in het
OmniQ-portaal. Bij het berekenen van het

UMC Utrecht

ZI

INID001919

Percentage patienten dat een curatieve resectie Percentage patienten dat een curatieve

percentage is een verkeerde definitie gebruikt.

ondergaat vanwege een primair slokdarm- of

resectie ondergaat vanwege een primair

Het aangepaste antwoord is volgens de juiste,

Slokdarm- en

maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een

slokdarmcarcinoom, waarbij er sprake is

maagcarcinoom

gecompliceerd beloop.

van een gecompliceerd beloop.

binnen de DUCA gehanteerde definitie voor
82,72

39,5 ja

een gecompliceerd beloop.
Toedracht van deze fout: de aanlevering aan
DICA was voor DUCA misgelopen, waardoor
de getallen handmatig zijn ingevuld in het

UMC Utrecht

ZI

INID001920

Percentage patienten dat een curatieve resectie Percentage patienten dat een curatieve

OmniQ-portaal. Voor het berekenen van het

ondergaat vanwege een primair slokdarm- of

resectie ondergaat vanwege een primair

percentage is een verkeerde definitie gebruikt.

Slokdarm- en

maagcarcinoom, waarbij er sprake is van een

maagcarcinoom, waarbij er sprake is van

maagcarcinoom

gecompliceerd beloop.
Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de

een gecompliceerd beloop.
Ontvangt iedere patiënt, aanvullend op de

mondelinge informatie, voorafgaand aan de

mondelinge informatie, voorafgaand aan

behandeling schriftelijke en/of digitale

de behandeling schriftelijke en/of digitale

informatie over: behandelmethode, het

informatie over: behandelmethode, het

verwachte resultaat (kans van slagen), kans op

verwachte resultaat (kans van slagen),

complicaties en type complicatie, nazorg

kans op complicaties en type complicatie,

(controles, eventuele thuiszorg of

nazorg (controles, eventuele thuiszorg of

fysiotherapie), preventie en therapietrouw,

fysiotherapie), preventie en

Het aangepaste antwoord is volgens de
52,38

23,1 nee

definitie van DICA berekend.

contactgegevens voor vragen tijdens en buiten therapietrouw, contactgegevens voor
UMC Utrecht

UMC Utrecht

ZI

ZI

INID004643

INID008464

Veneuze ziekten

Diabetes

kantooruren?

vragen tijdens en buiten kantooruren?

Is er een 24-uurs service voor

Is er een 24-uurs service voor

nee

Ja

ja

Dit is wel degelijk het geval.

kinderen/adolescenten met diabetes op uw

kinderen/adolescenten met diabetes op

ziekenhuislocatie?

uw ziekenhuislocatie?

Nee

niet van toepassing

ja

Deze zorg wordt hier niet geleverd.

Diëtist.

Nee

n.v.t.

ja

Deze zorg wordt niet geleverd.

Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.

Nee

n.v.t.

ja

Deze zorg wordt niet geleverd.

Maatschappelijke werker.

Nee

n.v.t.

nee

Deze zorg wordt niet geleverd.

Pedagogisch medewerker.

Nee

n.v.t.

nee

Deze zorg wordt niet geleverd.

Kinderdiabetesverpleegkundige.

Nee

n.v.t.

ja

Deze zorg wordt niet geleverd.

(kinder)verpleegkundig specialist.
Percentage patiënten met stadium I / III

Nee

n.v.t.

nee

Deze zorg wordt niet geleverd.

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
UMC Utrecht

ZI

INID008643

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

UMC Utrecht

ZI

INID008644

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

UMC Utrecht

ZI

INID008645

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

UMC Utrecht

ZI

INID008646

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

UMC Utrecht

ZI

INID008647

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals

UMC Utrecht

UMC Utrecht

ZI

ZI

INID008648

INID008877

Diabetes

Longcarcinoom

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?

NSCLC of SCLC - met een in opzet

Door problemen met de aanlevering van de

curatieve behandeling - dat in een

data voor DLCA is deze indicator leeg gebleven

Percentage patiënten dat in een

multidisciplinair overleg voorafgaand aan

en zodoende op 0 blijven staan. De data wordt

multidisciplinair overleg voorafgaand aan de

de start van de behandeling wordt

start van de behandeling wordt besproken.

besproken.

alsnog naar DICA gestuurd. Het antwoord is
0

90,48 ja

Hoe is de kwaliteit op uw
UMC Utrecht

ZI

INID009379

Universitair Medisch
Centrum Groningen

IGZ

14.1.3.4

berekend volgens de definities van DICA.
Er is door de betreffende arts alleen gekeken

ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum

Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO,

Veneuze ziekten

gewaarborgd?

NIAZ, etc.)

Maag-darm-lever (MDL)-

Percentage ERCP?s waarbij de procedurele

Endoscopische

intentie geslaagd is bedraagt 80 % of meer

verrichtingen

(wordt automatisch berekend):

naar zijn eigen domein, terwijl het UMC Utrecht
Nee

Ja

ja

wel JCI-geaccrediteerd is.
afwijkend antwoord met toelichting: Niet alle
endoscopisten voeren ERCP’s uit, daarom het
is het succesrate van alle uitgevoerde ERCP’s

0,88

28

88,5 nee

gegeven. Hetgeen hier waarschijnlijk bedoeld
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Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
website hulp bij dementie. Deze site is
specifiek ontworpen voor Limburg in
samenwerking met de Stichting Alzheimer
Nederland en bevat alle relevantie informatie.
zie

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID003729

Dementie

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID003884

ZI

INID004976

VieCuri Medisch
Centrum

Diabetes

ZI

INID005802

Cataract

ZI

INID006089

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID006300

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID006301

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID006302

VieCuri Medisch
Centrum

lotgenotencontact, alzheimertelefoon

informatie
nee

Ja

ja

Welke van de onderstaande zorgprofessionals

Hier is een verkeerd antwoord ingevuld. De

maken deel uit van het multidisciplinaire

podotherapeut maakt standaard onderdeel uit

ZI

INID006303

ZI

INID008649

van het multidisciplinair voetenteam voor de

volwassenen)?
Het percentage patiënten dat na de

Podotherapeut.
Het percentage patiënten dat na de

cataractoperatie minstens 1 regel visuswinst

cataractoperatie minstens 1 regel

behaald heeft.

visuswinst behaald heeft.

Nee

ja

ja

behandeling van volwassenen.
Per abuis is deze indicator niet aangeleverd in
OmniQ. Hij is wel aangeleverd bij de Inspectie.

0 94.44%

ja

De teller is 1681 / noemer 1780 = 94.44%
Dit antwoord is verkeerd ingevuld. Patient

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

krijgt na de operatie leefregels mee op papier.

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor Eventuele restverschijnselen na de

vrouw

stressincontinentie?
Percentage radicaal bestraalde patiënten met

operatie.
Nee
Percentage radicaal bestraalde patiënten

een graad IV of V radiatie- of chemoradiatie

met een graad IV of V radiatie- of

uitgevoerd, maar door Maastro. De cijfers zijn

gerelateerde

chemoradiatie gerelateerde

dan ook afkomstig van Maastro en kunnen niet

complicatie binnen 90 dagen na einde

complicatie binnen 90 dagen na einde

worden teruggevoerd op de zorg binnen

bestralingsbehandeling al dan niet

bestralingsbehandeling al dan niet

Longcarcinoom

gecombineerd met chemotherapie.

gecombineerd met chemotherapie.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Volledige narcose.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

De patient kan zelf kiezen voor het soort

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

sedatie.

Worden alle leveroperaties die voldoen aan de

Worden alle leveroperaties die voldoen

in- en exclusie criteria van de Dutch Hepato

aan de in- en exclusie criteria van de

Biliary Audit (DHBA) in de DHBA

Dutch Hepato Biliary Audit (DHBA) in de

geregistreerd?

DHBA geregistreerd?

VieCuri Medisch
Centrum

meegegeven?

https://www.hulpbijdementie.nl/hbd/algemene-

Welke van de volgende informatie wordt op

VieCuri Medisch
Centrum

Hulp en ondersteuning van Alzheimer
Nederland: alzheimer cafés,

voetenteam (voor de behandeling van

VieCuri Medisch
Centrum

Welke van onderstaande informatie wordt op
papier en/of digitaal aan de patiënt

Leverchirurgie

Hierin staat ook informatie over complicaties
ja

ja

en eventuele restverschijnselen.
De bestralingen worden niet door VieCuri zelf

2,17 niet van toepassing

ja

VieCuri. Het betreft hier 'de wet van de kleine
getallen. Het ging om slechts 1 patiënt'.
De behandeling wordt niet uitgevoerd in

Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.

Nee

niet van toepassing

nee

VieCuri
Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in
VieCuri. Kinderen worden verwezen naar een

Sedatie met propofol.

Nee

niet van toepassing

nee

academisch ziekenhuis
Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in
VieCuri. Kinderen worden verwezen naar

Nee

niet van toepassing

nee

MUMC
Deze behandeling wordt niet uitgevoerd in
VieCuri. Kinderen worden verwezen naar

Nee

29

niet van toepassing

nee

MUMC
VieCuri is in 2017 gestopt met Leverchirurgie.
Daarom is registratie in de DHBA niet van

Nee

niet van toepassing

ja

toepassing
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Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Bij het invullen van het antwoord is deze vraag
te letterlijk genomen. Men krijgt geen apart
papier mee met het nummer, maar IBD
Patienten zijn bekend hoe zij de poli MDL
telefonisch kunnen bereiken.
Op elke afspraakbevestiging die de patiënt
ontvangt staat het nummer vermeld:0773205555 (belcentrum)
Hierna worden zij doorverbonden naar het
secretariaat MDL, waar de vraag wordt
aangenomen.
Deze vraag wordt voorgelegd aan de eigen of
bij spoed aan de dienstdoende MDL arts.
De MDL arts bepaalt op welke wijze de vraag
van de patient wordt beantwoord.
- of patient wordt teruggebeld door MDL arts
-of patient wordt teruggebeld door secretariaat
-of patient wordt gevraagd om op het

VieCuri Medisch
Centrum

ZI

INID008725

Nee, de patiënt

spreekuur te komen van de MDL arts.

krijgt op papier

-of patient wordt gevraagd om op het

geen

spreekuur te komen van de IBD verpl.

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis

telefoonnumm

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een

ulcerosa een telefoonnummer mee op

er mee dat

telefoonnummer mee op papier of digitaal

papier of digitaal waarop hij/zij op

tijdens

Inflammatory bowel

waarop hij/zij op werkdagen voor dringende

werkdagen voor dringende vragen een

werkdagen

disease (IBD)

vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?

IBD zorgverlener kan bereiken?

bereikbaar
is
In
de

Daarnaast wordt vanaf september het digitale
instrument 'mijn IBD coach' geïmplementeerd,
waar patienten ook met dringende vragen
ja

ja

academische
setting is
ondervoeding
vaak de reden
van opname,
veelal in kader
van het te
onderzoeken
onderliggend
lijden, waar de
behandeling
zich dan ook
primair op
richt. Het
optimaliseren
van de
voedingstoesta
nd gebeurt in

Deze toelichting hoort bij

multidisciplinai de vraag: "Is het aantal
r verband

ondervoede kinderen

(kinderartsmet een adequate
MDL-diëtetiek) eiwitinname en energieen het

inname op de vierde

opstellen/moni opnamedag bekend?
Verpleegkundige zorg en
VU Medisch Centrum

IGZ

8.2.2.15

screening- Ondervoeding

2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Toelichting:

30

toren van een

Indien u nee antwoordt,

behandeldoel

dan wordt u verzocht uw

is sterk

antwoord toe te lichten." nee

terecht kunnen.
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Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Type carotisinterventies uitgevoerd op de
ziekenhuislocatie. Aantal electieve carotis
endarteriectomieën (CEA) geregistreerd
VU Medisch Centrum

ZI

INID001729

Carotis chirurgie

in de DACI.

10

20 nee

Inmiddels ook in DACI gecorrigeerd
De uitleg van de teller is bij nader inzien het
invullen van de indicator niet goed gelezen en
niet goed geïnterpreteerd. De teller is
geïnterpreteerd als het aantal patiënten dat

Het percentage patiënten dat aan beide ogen

Het percentage patiënten dat aan beide

binnen 2 weken aan het 2e oog is geopereerd.

aan cataract is geopereerd en bij wie er

ogen aan cataract is geopereerd en bij

Terwijl het gaat om ten minste 2 weken. De

tenminste 2 weken tussen de 2 opeenvolgende wie er tenminste 2 weken tussen de 2
VU Medisch Centrum

ZI

INID004970

Cataract

Westfries Gasthuis

ZI

INID007965

Borstimplantaten

operaties zat.

opeenvolgende operaties zat.

Registreert uw instelling in de DBIR in het

Registreert uw instelling in de DBIR in het

verslagjaar?

verslagjaar?

1,59

0,98 ja

juiste teller is: 62 (i.p.v. 1). De noemer is met 63
patiënten niet gewijzigd.
Westfriesgasthuis registreert wél in de DBIR.

Nee

ja

ja

Uitkomsten staan in de DICA

Naast de
Kwaliteitsvisitatie van de
wetenschappelijke
verenigingen en het ZNK
Hoe is de kwaliteit op uw
Zaans Medisch Centrum ZI

INID009379

Veneuze ziekten

ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum

Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO,

gewaarborgd?

NIAZ, etc.)

keurmerk is het Zaans

Abusievelijk is de accreditatie conform JCI, ISO,

Medisch Centrum ook

NIAZ, etc. niet door het Zaans Medisch

geaccrediteerd conform
Nee

JCI, ISO, NIAZ, etc.

Centrum in de landelijke database gezet terwijl
ja

dit wel had moeten gebeuren.
Complicaties worden ziekenhuisbreed op een
eenduidige wijze in het eigen EPD
geregistreerd en geanalyseerd. Op basis
hiervan vindt kwaliteitsverbetering plaats.
Hiermee voldoen we aan de richtlijn
'Organisatie en werkwijze intensive care
afdelingen voor volwassenen in Nederland',

Ziekenhuis Bernhoven

IGZ

3.2.1.4

Intensive care-

1. Indicator Deelname en aanlevering van de

Registreert de IC-afdeling complicaties in

Kwaliteitsregistratie NICE

kwaliteitsregistratie van de NICE

NICE?

Zijn de maximale wachttijden (voor eerste

Zijn de maximale wachttijden (voor eerste

waarin wordt geadviseerd een brede set
Nee

ja

nee

kwaliteitsindicatoren te registreren en te

Nee

Ja

ja

Abusievelijk verkeerd ingevuld

polikliniekbezoek voor vraagstelling maligniteit, polikliniekbezoek voor vraagstelling

Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID000096

Blaascarcinoom

doorlooptijd diagnostiek en tijd tussen 1e

maligniteit, doorlooptijd diagnostiek en

polikliniekbezoek en start therapie) hierin

tijd tussen 1e polikliniekbezoek en start

beschreven?

therapie) hierin beschreven?
Hanteert uw ziekenhuislocatie een

Hanteert uw ziekenhuislocatie een

antwoordtermijn voor elektronische
Nee, hierover
antwoordtermijn voor elektronische vragen van vragen van de patiënt met
zijn geen
de patiënt met longcarcinoom, waarbinnen hij longcarcinoom, waarbinnen hij antwoord afspraken
Ziekenhuis Bernhoven

Ziekenhuis Bernhoven

ZI

ZI

INID000456

INID001095

Longcarcinoom

Blaascarcinoom

antwoord op zijn vraag krijgt?

op zijn vraag krijgt?

vastgelegd

Er is een administratieve fout gemaakt.
Waarschijnlijk een typfout. Er is namelijk wel
ene antwoordtermijn voor elektronische
JA

nee

Voor de zorg binnen Bernhoven geldt een

Binnen welke maximale termijn vinden

onderstaande onderzoeken/afspraken

maximale termijn van 30 dagen. Daarna wordt

onderstaande onderzoeken/afspraken plaats

plaats volgens het zorgpad? Start

volgens het zorgpad?

behandeling (uitvoering cystectomie)

het traject overgenomen door een ander
60

30 nee

Welke ondersteunende disciplines zijn er
ZI

INID001105

Carpaletunnelsyndroom

ziekenhuislocatie?

ziekenhuis, dat de cystectomie gaat verrichten.
De handfysiotherapeuten zitten zowel in

betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw
Ziekenhuis Bernhoven

vragen: namelijk binnen 24 uur

Binnen welke maximale termijn vinden

Bernhoven als in de regio, hiermee is een
Fysiotherapeut

Nee

ja

nee

samenwerkingsverband

Ergotherapeut

nee

ja

nee

op indicatie zijn deze betrokken

Revalidatiearts

nee

ja

nee

deze zit in het handenspreekuur

Welke ondersteunende disciplines zijn er
betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID001106

Carpaletunnelsyndroom

ziekenhuislocatie?
Welke ondersteunende disciplines zijn er
betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw

Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID001108

Carpaletunnelsyndroom

ziekenhuislocatie?
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Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Verpleegkundig specialist

nee

ja

nee

zit met name bij het plastisch chirurgische team

Welke ondersteunende disciplines zijn er
betrokken bij de CTS-zorg vanuit uw
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID001109

Carpaletunnelsyndroom

ziekenhuislocatie?

het intraveneus pompsysteem is mogelijk in
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID001722

Knieprothese

de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?

Bernhoven, dit wordt echter niet ingezet omdat
Intraveneus pompsysteem

Nee

ja

ja

andere methodes effectiever zijn.
De zenuwblokkade is mogelijk in Bernhoven,

Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na
Ziekenhuis Bernhoven
Ziekenhuis Bernhoven

ZI
ZI

INID001723
INID004972

Knieprothese
Cataract

dit wordt echter niet gebruikt omdat andere

de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?

Zenuwblokkade

Nee

ja

nee

Voert de instelling PROM CatQuest metingen

Voert de instelling PROM CatQuest

methodes effectiever zijn.

uit?

metingen uit?

Nee

ja

nee

de respons is echter laag

HLA-typering.

Nee

Ja

ja

Abusievelijk verkeerd ingevuld

Er vindt algemeen bloedonderzoek plaats. Nee

Ja

ja

Abusievelijk verkeerd ingevuld

N.v.t.

Ja

niet van toepassing

nee

Neurochirurg

Nee

Niet van toepassing

nee

Orthopedisch chirurg

Nee

niet van toepassing

nee

Neuroloog

Nee

niet van toepassing

nee

Anesthesioloog

Nee

niet van toepassing

ja

Reumatoloog

Nee

niet van toepassing

nee

Radioloog

Nee

niet van toepassing

nee

Revalidatie arts

Nee

niet van toepassing

nee

Welke mogelijkheden voor onderzoek op het
gebied van coeliakie zijn beschikbaar op uw
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID008362

Coeliakie

ziekenhuislocatie?
Wat is het beleid van uw ziekenhuislocatie ten
aanzien van het type onderzoek dat verricht
wordt bij controleafspraken voor volwassen
patiënten die minstens een jaar geleden de

Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID008385

Coeliakie

diagnose coeliakie hebben gekregen?
Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het

Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009975

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009976

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

Geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd.

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009977

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009978

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009979

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009980

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009981

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009982

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
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Bernhoven niet uitgevoerd
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Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

(Pijn)Psycholoog

Nee

niet van toepassing

nee

Fysiotherapeut

Nee

niet van toepassing

nee

Ergotherapeut

Nee

niet van toepassing

nee

Physician assistant

Nee

niet van toepassing

nee

Gespecialiseerd verpleegkundige

Nee

niet van toepassing

nee

Transfer verpleegkundige

Nee

niet van toepassing

nee

niet uitgevoerd niet van toepassing

nee

Toelichting

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009983

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009984

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009985

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009986

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009987

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel
uit van het multidisciplinair rugteam op het
Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009988

rugchirurgie

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in
Bernhoven niet uitgevoerd

Geinstrumente

Geïnstrumenteerde lage
Ziekenhuis Bernhoven

ZI

INID009989

rugchirurgie

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel

erde lage rug

uit van het multidisciplinair rugteam op het

chirurgie wordt

gebied van degeneratieve lage rug
aandoeningen geïnstrumenteerd?

geïnstrumenteerde lage rugchirurgie wordt in

in Bernhoven
Anders, namelijk…
Teller: aantal geïnstrumenteerde

Operatief procesZiekenhuis De Gelderse
Vallei

IGZ

1.4.3.4

operaties voor degeneratieve

Traumatologische en

3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry

wervelkolom aandoeningen waarvan

orthopedische chirurgie

(DSSR)

gegevens zijn aangeleverd aan DSSR.
Noemer: totaal aantal geïnstrumenteerde

Operatief procesZiekenhuis De Gelderse
Vallei

IGZ

1.4.3.5

N.v.t., ZGV neemt (nog)
0 niet deel aan de DSSR.

nee

operaties voor degeneratieve

Traumatologische en

3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry

wervelkolom aandoeningen in uw

orthopedische chirurgie

(DSSR)

ziekenhuis in het verslagjaar.

Traumatologische en

3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry

Percentage (wordt automatisch

orthopedische chirurgie

(DSSR)

berekend):
Teller: aantal patiënten met een proximale

N.v.t., ZGV neemt (nog)
1 niet deel aan de DSSR.

nee

Operatief procesZiekenhuis De Gelderse
Vallei

IGZ

1.4.3.6

N.v.t., ZGV neemt (nog)
0 niet deel aan de DSSR.

nee

femurfractuur geopereerd in het
ziekenhuis vanaf 1 oktober voor het
verslagjaar tot en met 30 september van

Ziekenhuis Gelderse
Vallei hanteert niet de

Heupfractuur bij kwetsbare kwetsbare ouderen met een proximale

het verslagjaar, waarbij de Katz-ADLscore èn de Mobilityscore beide bekend is

ouderen

preoperatief en drie maanden na ontslag.

Kwetsbare groepenZiekenhuis De Gelderse
Vallei

IGZ

17.3.2.2

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

2. Indicator Functionele uitkomst van
femurfractuur

Katz-ADL-score maar de
0 ISAR-score.

Welke van onderstaande mogelijkheden
ZI

INID001427

Hoofdpijn

worden aangeboden op de website van uw

nee

Ja, gerealiseerd per april
Online patiënten portal

nee

2018.

nee

Over welke van de volgende onderwerpen
Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

ZI

INID001804

In opzet curatieve

wordt standaard op uw ziekenhuislocatie

behandeling

informatie op papier meegegeven aan de
patiënt met prostaatcarcinoom?

prostaatcarcinoom

Informatie over de prostaatpolikliniek op
uw ziekenhuislocatie.

33

N.v.t., ZGV heeft geen
Nee

prostaatpolikliniek.

nee

Bernhoven niet uitgevoerd
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

ZI

INID004848

ZI

INID006191

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

Chronische nierschade

ZI

INID006865

Colorectaal Carcinoom

Vraag

Operationalisatie
Percentage patiënten bij wie binnen zes

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Percentage patiënten bij wie binnen zes

maanden na de start van een vorm van

dat de status bekend was ( = 89.29%); de

maanden na de start van een vorm van

chronische dialyse bekend is of ze

overige 3 patienten waren patienten die al op

chronische dialyse bekend is of ze

transplantabel (urgentie T bij

het meetmoment al voorbereid werden op

definitief niet transplantabel zijn.
Percentage patiënten dat een resectie

transplantabel zijn.
Percentage patiënten dat een resectie

ondergaat vanwege een primair cT1 t/m 3

ondergaat vanwege een primair cT1 t/m

rectumcarcinoom met een bekende CRM, bij

3 rectumcarcinoom met een bekende

wie de CRM positief is
Percentage patiënten geregistreerd in DSSR

CRM, bij wie de CRM positief is
Percentage patiënten geregistreerd in

Toelichting
Bij 25 van de 28 patiënten staat aangegeven

transplantatie en waarvan de status dus al
89,29

100 nee

bekend was (te weten transplantabel).
Wij begrijpen niet waarom deze score als
onder-gemiddeld wordt gewaardeerd. Score

0

0 nee

moet toch zo laag mogelijk zijn?

voor geïnstrumenteerde lumbale

DSSR voor geïnstrumenteerde lumbale

spinaalchirurgie voor degeneratieve lage

spinaalchirurgie voor degeneratieve lage

rugchirurgie

rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie

rugaandoeningen, per ziekenhuislocatie

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met invasief

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met invasief

Getal van 128 is (evident) onjuist als gevolg

borstkanker of DCIS dat op uw

borstkanker of DCIS dat op uw

van incomplete NBCA registratie.

ziekenhuislocatie operatief is behandeld in het

ziekenhuislocatie operatief is behandeld

ZI

INID006947

Mammacarcinoom

verslagjaar?

in het verslagjaar?

ZI

INID007383

Spoedeisende Hulp

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?
Percentage patiënten in het verslagjaar

Percentage patiënten in het verslagjaar dat

dat start met een vorm van chronische

start met een vorm van chronische dialyse of

dialyse of preemptieve niertransplantatie

N.v.t., ZGV neemt (nog)
0 niet deel aan de DSSR.

nee

Inmiddels is dit aangepast: correcte antwoord
128

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

Oude waarde uitbijter?

Geïnstrumenteerde lage

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

Wijzigingen door schoningsprocedure

transplantabel (urgentie T bij eurotransplant) of eurotransplant) of definitief niet

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

Appendix B

Nee

279 nee
N.v.t., ZGV is geen PCI
centrum.

moet zijn 279 (zie NBCA rapportage 2017)

nee

preemptieve niertransplantatie ondergaat en bij ondergaat en bij wie de klaring, berekend

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

ZI

INID007964

Chronische nierschade

ZI

INID009263

Veneuze ziekten

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

ZI

INID010336

Heupfractuur

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

met MDRD of CKD-EPI of gemeten met

EPI of gemeten met gemiddelde

gemiddelde ureum/kreatinine-klaring >

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2

15 ml/min/1.73 m2 is op het moment van

Het betrof 1 patiënt, waarbij weloverwogen op

is op het moment van starten van dialyse of het starten van dialyse of het verrichten van

Ziekenhuis De Gelderse
Vallei

wie de klaring, berekend met MDRD of CKD-

ZI

INID010337

Heupfractuur

medische gronden besloten is om eerder te

verrichten van preemptieve niertransplantatie.

preemptieve niertransplantatie.

3,57

3,57 nee

starten met de behandeling.
De VGSS-score wordt bij iedere patiënt

Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie

Scoort uw ziekenhuislocatie/locatie

gebruikt en ook zichtbaar vastgelegd.

behandelcentrum de ernst van veneuze

behandelcentrum de ernst van veneuze

Daarnaast wordt in het kader van de DVO-

pathologie middels een kwantitatieve klinische

pathologie middels een kwantitatieve

score?
Percentage patiënten met een proximale

klinische score?
Percentage patiënten met een proximale

femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis,

femurfractuur geopereerd in het

waarbij de Katz-ADL-score en

ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en

de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief
Percentage patiënten met een proximale

de Mobilityscore bekend zijn. Preoperatief
Percentage patiënten met een proximale

femurfractuur geopereerd in het ziekenhuis,

femurfractuur geopereerd in het

Ziekenhuis Gelderse

waarbij de Katz-ADL-score en

ziekenhuis, waarbij de Katz-ADL-score en

Vallei hanteert niet de

de Mobilityscore bekend zijn. Drie maanden na

de Mobilityscore bekend zijn. Drie

ontslag.

maanden na ontslag.

behandelingen de Villata-score vastgelegd en
Nee

Ja, De VGSS-score.

ja

bij Venous Congestion Syndrome de VCS-

Ziekenhuis Gelderse
Vallei hanteert niet de
Katz-ADL-score maar de
0 ISAR-score.

nee

Katz-ADL-score maar de
0 ISAR-score.

nee

Registreert uw instelling in de DBIR in het
Operatief procesZiekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

1.9.3.1

verslagjaar? Indien u nee antwoordt, dan

Plastische en/of

3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant wordt u verzocht uw antwoord toe te

reconstructieve chirurgie

Registry (DBIR)

lichten.
Teller: aantal patiënten gediagnosticeerd

Tjongerschans voert geen borstreconstructies
Nee

nvt

nee

uit

met een primair niet-kleincellig
longcarcinoom, dat een resectie
onderging voor een niet-kleincellig
Ziekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.11

Oncologie- Longkanker

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

longcarcinoom waarvan de gegevens in

kwaliteitsregistratie DLCA

de registratie zijn ingevuld.

34

Tjongerschans voert geen resecties uit,
verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCAnvt

nee

S
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie
Noemer: totaal aantal patiënten dat een

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

resectie onderging voor een nietZiekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.12

Oncologie- Longkanker

Ziekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.13

Oncologie- Longkanker

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

kleincellig longcarcinoom in het

kwaliteitsregistratie DLCA

verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum.

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

Percentage (wordt automatisch

kwaliteitsregistratie DLCA

berekend):
Teller: aantal patiënten gediagnosticeerd

Toelichting
Tjongerschans voert geen resecties uit,
verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCA-

nvt

nee

S

nvt

nee

nvt

nee

nvt

nee

nvt

nee

verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R

ja

ja

niet goed gelezen.

Tjongerschans voert geen resecties uit,
verwijzing naar MCL, geen registratie in DLCA-

met een primair niet-kleincellig
longcarcinoom die hieraan zijn behandeld
met in opzet curatieve radiotherapie of
chemoradiatie van wie minimaal de
Ziekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.7

Oncologie- Longkanker

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

verplichte gegevens in de registratie zijn

kwaliteitsregistratie DLCA

ingevuld.
Noemer: totaal aantal patiënten dat in het

Tjongerschans voert geen radiotherapie uit,
verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R

verslagjaar in uw ziekenhuis/centrum in
Ziekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.8

Oncologie- Longkanker

Ziekenhuis de
Tjongerschans

IGZ

9.3.1.9

Oncologie- Longkanker

Ziekenhuis de
Tjongerschans

ZI

INID001322

Liesbreukoperaties

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

opzet curatief bestraald is in verband met

kwaliteitsregistratie DLCA

een niet-kleincellig longcarcinoom.

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

Percentage (wordt automatisch

kwaliteitsregistratie DLCA

berekend):

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie

Telefonisch, ook na kantooruren en in het

bereikbaar voor vragen na de operatie?

weekend

Tjongerschans voert geen radiotherapie uit,
verwijzing naar RIF, geen registratie in DLCA-R
Tjongerschans voert geen radiotherapie uit,

nee

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

Ziekenhuis de
Tjongerschans

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

patiënten komen 6 weken, 3 maanden en 12

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

maanden na operatie voor controle. Op 6

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. EQ-5D som score. 95%

ZI

INID004559

Knieprothese

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

ZI

INID007383

Spoedeisende Hulp

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?

Welke van de volgende informatie wordt op

Praktische informatie over hoe de

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

opname geregeld is (dagbehandeling,

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor ligdagen, nuchter komen, hoe om te gaan

vrouw

stressincontinentie?

maanden is geen controle moment, daarom
0 nvt

nee

Nee

nvt

nee

verwijzing naar MCL

Nee

ja

ja

antwoord niet goed overgenomen

Nee

ja

ja

antwoord niet goed overgenomen

Nee

ja

ja

antwoord niet goed overgenomen

Nee

Ja

nee

nee

Ja

nee

Nee

Ja

nee

Nee

Ja

nee

Ziekenhuis de
Tjongerschans

Tjongerschans verricht geen PCI procedures,

Ziekenhuis de
Tjongerschans

geen uitvraag van de PROM 6 maanden

ZI

INID009420

met eigen medicatie).

Welke van de volgende informatie wordt op
Ziekenhuis de
Tjongerschans

ZI

INID009421

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor precies gaat, o.a. gebruik van kunststof

Globale uitleg over hoe de operatie

vrouw

stressincontinentie?

materiaal.

Welke van de volgende informatie wordt op
Ziekenhuis de
Tjongerschans

ZI

INID009422

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

IGZ

6.1.1.1

Operatieve ingrepen

papier en/of digitaal aan de patient

stressincontinentie bij de

meegegeven voorafgaand aan de operatie voor Telefoonnummer dat patiënten kunnen

vrouw

stressincontinentie?

bellen als zij acute klachten hebben.

Interventies- Interventies

1. Indicator Time-out procedure bij vasculaire

Worden er op uw afdeling vasculaire

radiologie

radiologische interventies

interventies uitgevoerd?
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

ZI

INID000336

Osteoporose

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

ZI

INID000997

Diabetes

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

gespecialiseerd centrum waarin de zorg

gespecialiseerd centrum waarin de zorg

rondom osteoporose wordt

rondom osteoporose wordt geconcentreerd?

geconcentreerd?

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld

wanneer en door wie mensen met DM actief

wanneer en door wie mensen met DM

gescreend worden op het hebben van

actief gescreend worden op het hebben

depressieve stoornissen?

van depressieve stoornissen?
Heeft het diabetesteam beleid opgesteld

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

ZI

INID000998

Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over

over vervolgstappen na vaststelling van

vervolgstappen na vaststelling van een

een depressieve stoornis/manifeste

depressieve stoornis/manifeste depressie?

depressie?

35
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

ZI

INID003163

Vraag

Operationalisatie

Vasculair internist aantoonbaar geschoold in

Vasculair internist aantoonbaar

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Nee

Ja

nee

Nee

Ja

ja

Nee

Ja

nee

Nee

Ja

nee

Nee

Ja

ja

Nee

Ja

nee

toegangsweg betreft)

Nee

Ja

nee

volwassenen)?

Vaatchirurg.

Ja, op afroep

Ja

nee

Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag

Bestaat er de mogelijkheid om op 1 dag

Nee, alleen

onderzoek, uitslag en niet-operatieve

onderzoek, uitslag en niet-operatieve

onderzoek en

behandeling te ontvangen?

behandeling te ontvangen?
Worden patiënten met de ziekte van

uitslag

Worden patiënten met de ziekte van

Crohn/colitis ulcerosa op uw

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie

ziekenhuislocatie (of binnen uw

(of binnen uw samenwerkingsverband)

samenwerkingsverband) besproken in

Inflammatory bowel

besproken in een multidisciplinair teamoverleg

een multidisciplinair teamoverleg (MDO)

disease (IBD)

(MDO) IBD?

IBD? Volwassenen.

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

Appendix B

Perifeer Arterieel Vaatlijden cardiovasculair risicomanagement?

geschoold in cardiovasculair

Toelichting

Zijn er bij het multidisciplinair overleg
Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal minimaal aanwezig: naast een NVvV
Ziekenhuis Koningin
Beatrix

aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd
ZI

INID003174

Perifeer Arterieel Vaatlijden vaatchirurg een endovasculair specialist

gecertificeerd vaatchirurg een
endovasculair specialist
Zijn er bij het multidisciplinair overleg

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal minimaal aanwezig: naast een NVvV
Ziekenhuis Koningin
Beatrix

aanwezig: naast een NVvV gecertificeerd
ZI

INID003174

Perifeer Arterieel Vaatlijden vaatchirurg een endovasculair specialist

gecertificeerd vaatchirurg een
endovasculair specialist

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal Zijn er bij het multidisciplinair overleg
Ziekenhuis Koningin
Beatrix

ZI

INID003175

aanwezig: op afroep een vasculair specialist

minimaal aanwezig: op afroep een

aantoonbaar geschoold in cardiovasculair

vasculair specialist aantoonbaar

Perifeer Arterieel Vaatlijden risicomanagement

geschoold in cardiovasculair
Zijn er bij het multidisciplinair overleg

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal minimaal aanwezig: op afroep een
ZI

INID003176

Perifeer Arterieel Vaatlijden aanwezig: op afroep een cardioloog

cardioloog
Zijn er bij het multidisciplinair overleg

Ziekenhuis Koningin
Beatrix

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal minimaal aanwezig: op afroep een
ZI

INID003176

Perifeer Arterieel Vaatlijden aanwezig: op afroep een cardioloog

cardioloog
Zijn er bij het multidisciplinair overleg

Zijn er bij het multidisciplinair overleg minimaal minimaal aanwezig: op afroep een
Ziekenhuis Koningin
Beatrix

aanwezig: op afroep een nefroloog (indien het
ZI

INID003179

Perifeer Arterieel Vaatlijden renale pathologie of toegangsweg betreft)

nefroloog (indien het renale pathologie of

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Ziekenhuis Koningin
Beatrix

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID003883

Diabetes

na intern onderzoek blijkt het bij het
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID000383

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID001566

Carpaletunnelsyndroom

specialisme neurologie wel mogelijk om op 1
dag onderzoek, uitslag en niet-operatieve
Ja

ja

er is een structureel een IBD teamoverleg waar
de MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en
Nee

Ja

ja

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO IBD waarin patiënten
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID001575

behandeling te ontvangen.

zonodig de chirurg aanwezig zijn.
structureel een IBD teamoverleg waar de

Inflammatory bowel

(volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis

Verpleegkundigen gespecialiseerd in de

disease (IBD)

ulcerosa worden besproken?

ziekte van Crohn/colitis ulcerosa.

MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en
ja

nee

zonodig de chirurg aanwezig zijn.
verpleegkudigen) zijn standaard op het MDO
aanwezig. De vaatchirurg (en een vasculair
verpleegkudige) zijn standaard op het MDO
aanwezig. Samen met : dermatoloog,
revalidatie arts, gipsverbandmeester,
schoenmaker / prothese maker, diabetes
verpleegkundige, gespecialiseerd

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

Welke van de onderstaande zorgprofessionals

wondverpleegkundige, de pedicure met

maken deel uit van het multidisciplinaire

aantekening diabetische vroet, de Op afroep

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID003883

Diabetes

volwassenen)?

is de orthopeed en de internist, de
Vaatchirurg.

Ja, op afroep

36

Ja, vast

ja

podotherapeut en de psycholoog
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Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Orthopedisch schoenmaker.

Ja, op afroep

ja, vast

nee

Toelichting

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID003885

Diabetes

volwassenen)?
Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO IBD waarin patiënten (kinderen)

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID004380

Inflammatory bowel

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa

disease (IBD)

worden besproken?

structureel een IBD teamoverleg waar de
MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en
GE-chirurg.

ja, op afroep

nee

zonodig de chirurg aanwezig zijn.

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID008466

Diabetes

volwassenen)?

Revalidatiearts.

Ja, op afroep

ja, vast

nee

Gipsverbandmeester.

Ja, op afroep

Ja, vast

nee

Wondverpleegkundige.

Ja, op afroep
ja, vast
Nee, de patiënt

nee

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID008467

Diabetes

volwassenen)?
Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

voetenteam (voor de behandeling van
ZI

INID008468

Diabetes

volwassenen)?

krijgt op papier
geen

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID008725

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis

telefoonnumm

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een

ulcerosa een telefoonnummer mee op

er mee dat

telefoonnummer mee op papier of digitaal

papier of digitaal waarop hij/zij op

tijdens

Ja, en de patiënt krijgt

Inflammatory bowel

waarop hij/zij op werkdagen voor dringende

werkdagen voor dringende vragen een

werkdagen

direct een IBD

disease (IBD)

vragen een IBD zorgverlener kan bereiken?

IBD zorgverlener kan bereiken?

bereikbaar is

zorgverlener te spreken

vraagstelling gewijzgd ten opzichte van vorig
jaar avond /nacht weekend is vervangen door
werkdagen. Antwoord was daarop niet
ja

Nemen onderstaande zorgprofessionals deel
aan het MDO IBD waarin patiënten
Ziekenhuis Nij
Smellinghe

ZI

INID008728

Inflammatory bowel

(volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis

disease (IBD)

ulcerosa worden besproken?

aangepast.
structureel een IBD teamoverleg waar de
MDLartsen, de IBD-verpleegkundige en

MDL-arts.

ja

nee

zonodig de chirurg aanwezig zijn.

Is er binnen het ziekenhuis een multidisciplinair Indien ja, hoe vaak vindt dit overleg
Ziekenhuis Sint Jansdal

ZI

INID000134

Dementie

overleg dementie?

plaats?

2 1 maal per 2 weken

nee
De nazorg voor patiënten met dementie wordt
niet verleend door de maatschappelijk werker.
Er zijn echter meerdere zorgprofessionals
binnen het ziekenhuis die deze nazorg wel
verlenen, namelijk: de zorgcoördinator,
transferverpleegkundige,

Welke zorgprofessional regelt de nazorg (na
diagnosestelling dementie) voor patiënten met
Ziekenhuis Sint Jansdal

ZI

INID001237

Dementie

dementie?

geriatrieverpleegkundige, sociaal psychiatrisch
verpleegkundige, medisch specialist en/of de
b. Maatschappelijk werker

nee

nee

nee

Nee

Ja

ja

casemanager/trajectbegeleider.

Hoe is de kwaliteit op uw
Ziekenhuis Sint Jansdal

ZI

INID009377

Veneuze ziekten

ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum

Kwaliteitsvisitatie van de

gewaarborgd?

wetenschappelijke verenigingen

Er is wel een kwaliteitsvisitatie van de
wetenschappelijke verenigingen
ZGT heeft geantwoord dat patienten
postoperatief altijd telefonisch contact kunnen

Ziekenhuisgroep Twente ZI

INID001322

Liesbreukoperaties

Op welke manier is uw ziekenhuislocatie

Telefonisch, ook na kantooruren en in het

bereikbaar voor vragen na de operatie?

weekend

hebben. Daar bedoelen we mee,ook na
nee
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JA

ja

kantooruren en in het weekend.

Toelichting Elsevier Weekblad 'De beste ziekenhuizen 2018'

Ziekenhuis

Bron IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
In ZGT vinden geen resecties plaats voor
gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom.
Patiënten worden voor gynaeco-oncologische
chirurgie verwezen naar het MST in Enschede,
waarmee ZGT een regionaal

Percentage unieke patiënten met een
Percentage unieke patiënten met een primair

primair hoog stadium ovariumcarcinoom,

hoog stadium ovariumcarcinoom, die voldoen

die voldoen aan de inclusiecriteria en een

aan de inclusiecriteria en een gynaecologisch

gynaecologisch chirurgische behandeling

samenwerkingsverband heeft.
De twee chirurgische patiënten die in de DGOA
zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij
deze twee patiënten na de operatie van een

chirurgische behandeling ondergaan, bij wie de ondergaan, bij wie de debulking compleet
Ziekenhuisgroep Twente ZI

INID008113

Gynaecologische Oncologie debulking compleet is.

goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit

is.

Niet van toepassing

nee

betrof.
In ZGT vinden geen resecties plaats voor
gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom.
Patiënten worden voor gynaeco-oncologische
chirurgie verwezen naar het MST in Enschede,

Ziekenhuisgroep Twente ZI

INID008114

Percentage unieke patiënten met een

waarmee ZGT een regionaal

Percentage unieke patiënten met een primair

primair ovariumcarcinoom, die voldoen

ovariumcarcinoom, die voldoen aan de

aan de inclusiecriteria en een

samenwerkingsverband heeft.
De twee chirurgische patiënten die in de DGOA

inclusiecriteria en een gynaecologisch

gynaecologisch chirurgische behandeling

chirurgische behandeling ondergaan, bij wie

ondergaan, bij wie binnen 30 dagen na de

binnen 30 dagen na de primaire chirurgische

primaire chirurgische behandeling

Gynaecologische Oncologie behandeling ernstige complicaties optreden.

zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij
deze twee patiënten na de operatie van een
goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit

ernstige complicaties optreden.

50 Niet van toepassing

ja

betrof.
In ZGT vinden geen resecties plaats voor
gynaeco-oncologische tumoren, zoals ovarium, cervix-, endometrium- of vulvacarcinoom.
Patiënten worden voor gynaeco-oncologische
chirurgie verwezen naar het MST in Enschede,

Ziekenhuisgroep Twente ZI

INID008115

Percentage unieke patiënten met een primair

Percentage unieke patiënten met een

waarmee ZGT een regionaal

ovariumcarcinoom, die voldoen aan de

primair ovariumcarcinoom, die voldoen

inclusiecriteria en een gynaecologisch

aan de inclusiecriteria en een

samenwerkingsverband heeft.
De twee chirurgische patiënten die in de DGOA

chirurgische behandeling ondergaan, welk

gynaecologisch chirurgische behandeling

binnen 30 dagen na laatst geregistreerde

ondergaan, welk binnen 30 dagen na

operatie of tijdens de ziekenhuisopname*

laatst geregistreerde operatie of tijdens

Gynaecologische Oncologie overlijdt.
Is er een protocol aanwezig voor de
inventarisatie van het valrisico voor patiënten

Ziekenhuisgroep Twente ZI

INID009154

Zuwe Hofpoort
Ziekenhuis

IGZ

9.1.1.9

Osteoporose

zijn geregistreerd zijn toevalstreffers, omdat bij
deze twee patiënten na de operatie van een
goedaardige cyste, het achteraf een maligniteit

de ziekenhuisopname* overlijdt.

0 Niet van toepassing

nee

betrof.

Is er een protocol aanwezig voor de

Er is over 2017 wel degelijk een protocol

inventarisatie van het valrisico voor
patiënten van 50 jaar en ouder met een

aanwezig voor de inventarisatie van het
valrisico voor patiënten van 50 jaar en ouder

van 50 jaar en ouder met een recente fractuur? recente fractuur?
Is het aantal patiëntendossiers van

Nee

Ja

nee

met een recente fractuur
Deze indicator is niet van toepassing voor

patiënten met darmkanker waarin het

locatie Woerden. Het St. Antonius ziekenhuis

zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de

heeft de colorectale resecties geconcentreerd

oncologische zorg staat beschreven

naar locatie Nieuwegein en er worden geen

bekend? Indien u nee antwoordt, dan

colorectale resecties (m.u.v. transanale

Oncologie- Oncologisch

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

wordt u verzocht uw antwoord toe te

proces

oncologische keten

lichten.

procedures) uitgevoerd in locatie Woerden.
Nee
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ja

