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Geachte mevrouw Delnoij, 
 
Bijgaand treft u het aanbiedingsformulier met bijbehorende bijlagen aan voor de indicatorenset 
medisch specialistische revalidatie over verslagjaar 2018. Deze indicatorenset is op 5 juni 2018 via 
www.zorginzicht.nl ingediend voor opname in het register. 
 
In de indicatorenset 2018 zijn zowel zogenaamde productindicatoren opgenomen (gerapporteerd 
door revalidatie-instellingen), als vragen die door revalidatie-instellingen bij patiënten worden 
afgenomen, de zogenaamde ervaringsindicatoren. Deze ervaringsindicatoren zijn opgesteld voor 
revalidatiecentra en niet verplicht voor revalidatieafdelingen van ziekenhuizen. 
De wens is om de komende jaren toe te werken naar meer uitkomstindicatoren en minder proces- 
en structuurindicatoren in de indicatorenset. Om dat te stimuleren wordt in het project Landelijke 
Databank Uitkomstmaten Revalidatie gewerkt aan een infrastructuur die het verzamelen, opslaan, 
analyseren en rapporteren van uitkomstmetingen in de medisch specialistische revalidatie 
faciliteert.  
 
Tripartiet 
Revalidatie Nederland dient de indicatorenset 2018 in namens de Stuurgroep Inzicht in Revalidatie 
waarin patiënten (Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR), verzekeraars (Zorgverzekeraars 
Nederland) en zorgprofessionals en aanbieders (respectievelijk Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen en Revalidatie Nederland) zijn vertegenwoordigd. Net zoals voor de 
indicatorenset 2017 en 2016 heeft bij de ontwikkeling van de indicatorenset 2018 afstemming 
plaatsgevonden met de NVZ, als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen met een afdeling 
medisch specialistische revalidatie die niet aangesloten zijn bij Revalidatie Nederland.  
Voor de aanlevering van de productindicatoren is een samenwerking met DHD aangegaan. Het 
aanleverportaal van DHD (OmniQ) wordt op dit moment door zowel ziekenhuizen als revalidatie-
instellingen gebruikt voor de aanlevering van indicatorensets. De NVZ is akkoord met de 
indicatorenset medisch specialistische revalidatie verslagjaar 2018 en dient deze mee in bij het 
Zorginstituut Nederland.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Met vriendelijke groet, 
Namens de Stuurgroep Inzicht in Revalidatie, 

 
Dr. Gerton Heyne 
Directeur a.i. Revalidatie Nederland 
 
 
 
Bijlagen: 
1. Aanbiedingsformulier meetinstrumenten 
2. Indicatorenset Inzicht in Revalidatie 2018 
 
 
Kopie aan:  
Mevrouw drs. W.M. Hoek-Scholten, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 
De heer drs. ing. J. Boele, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR 
De heer M.H.J. Hoek MBA, Zorgverzekeraars Nederland  
De heer drs. S. Gerritsen, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
De heer mr. J.A.M. Landman, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
Mevrouw P. Timmerman, Zelfstandige Klinieken Nederland 
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