
Overzicht dataype indicatorenset Medisch Specialistische Revalidatie 2016 (exlc. teller en noemer)

Nummer in 

indicatorgids Indicatorvragen exclusief teller en noemer Datatype Toelichting Datatype

1.1 Welke vorm van informatieaanbod is binnen de instelling aanwezig? Tekst

2.1 Registreert uw instelling complicaties? Tekst

2.2 Is er een systematische bespreking van complicaties? Tekst

3.1

Heeft u deelgenomen aan de meeste recente landelijke branchebrede 

puntprevalentiemeting decubitus voor klinische patienten? Tekst Ja/Nee/Nvt

3.4 Wat is de puntprevalentie? Percentage

4.1

Beschikte de revalidatie-instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis in 

het verslagjaar over een systeem voor het registreren van het vóórkomen 

van decubitus bij klinisch opgenomen dwarslaesiepatiënten? Tekst Ja/Nee/Nvt

4.4 Wat is de decubitusincidentie? Percentage

5.1

Beschikt de revalidatie-instelling/ revalidatieafdeling van het ziekenhuis in 

het verslagjaar over een systeem voor het registreren van valincidenten? Tekst Ja/Nee

5.4 Wat is de valincidentie? Percentage

6.1.1

Vindt in de revalidatie instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis 

elektronisch voorschijven van medicatie plaats in de kliniek? Tekst

6.1.2

Vindt in de revalidatie instelling/revalidatieafdeling van het ziekenhuis 

elektronisch voorschijven van medicatie plaats op de polikliniek? Tekst

6.2.1

Is het percentage patiënten bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd 

bekend? Tekst Ja/Nee/Nvt

6.2.4 Bij welk percentage patienten is bij opname de medicatie geverifieerd? Percentage

7.1

Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij kinderen (leeftijd van 

6 maanden tot 7,5 jaar) gebruik van de PEDI-NL (schaalscores 

Zelfverzorging en Ambulantie): Tekst

7.4

Wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen voor 

Zelfverzorging?  Percentage

7.6

Wat was het percentage waarbij de PEDI-NL is afgenomen voor 

Ambulantie? Percentage

8.1

Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij patiënten met een 

beenamputatie gebruik van de SIGAM/WAP? Tekst Ja/Nee/Nvt

8.4 Wat was het percentage waarbij de SIGAM/WAP is afgenomen? Percentage

9.1

Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij patiënten met 

chronische pijn gebruik van de Pain Disability Index? Tekst Ja/Nee/Nvt

9.4 Wat was het percentage waarbij de Pain Disability Index is afgenomen? Percentage

10.1

Maakte u in het verslagjaar bij uw resultaatmeting bij klinische CVA-

patiënten gebruik van de USER? Tekst Ja/Nee/Nvt

10.4 Wat was het percentage waarbij de USER is afgenomen? Percentage

11.1.1

Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie 

ontslagen volwassen CVA-patiënten weer zelfstandig wonen? Tekst Ja/Nee/Nvt

11.1.4

Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen 

klinische CVA-patiënten dat weer in een eigen, eventueel aangepaste, 

woonsituatie gaat functioneren? Percentage

11.1.5

Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen 

behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling 

voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen CVA-

patiënten? Getal

11.2.1

Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie 

ontslagen volwassen patiënten met een lage dwarslaesie weer zelfstandig 

wonen? Tekst Ja/Nee/Nvt

11.2.4

Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen 

klinische patiënten met een lage dwarslaesie dat weer in een eigen, 

eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Percentage

11.2.5

Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen 

behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling 

voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen 

patiënten met een lage dwarslaesie? Getal

11.3.1

Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie 

ontslagen volwassen patiënten met een hoge dwarslaesie weer zelfstandig 

wonen? Tekst Ja/Nee/Nvt

11.3.4

Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen 

klinische patiënten met een hoge dwarslaesie dat weer in een eigen, 

eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Percentage

11.3.5

Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen 

behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling 

voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen 

patiënten met een hoge dwarslaesie? Getal

11.4.1

Heeft u geregistreerd of de in het verslagjaar uit klinische revalidatie 

ontslagen volwassen patiënten met traumatisch hersenletsel weer 

zelfstandig wonen? Tekst Ja/Nee/Nvt

11.4.4

Wat is het percentage van de in het verslagjaar ontslagen volwassen 

klinische patiënten met traumatisch hersenletsel dat weer in een eigen, 

eventueel aangepaste, woonsituatie gaat functioneren? Percentage



11.4.5

Wat is de gemiddelde behandelinzet (gemiddeld aantal gewogen 

behandeluren) gedurende de hele behandeling (ook indien die behandeling 

voor het verslagjaar startte) van deze klinisch behandelde volwassen 

patiënten met traumatisch hersenletsel? Getal

12.1.1

Heeft u de wachttijd voor het eerste polikliniekbezoek in het verslagjaar 

geregistreerd? Tekst Ja/Nee/Nvt

12.1.4

Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 

4 weken hoefde te wachten tussen het moment van definitief aanmelden 

voor een poliklinisch consult en het eerste polikliniekbezoek bij de 

revalidatiearts? Percentage

12.2.1

Heeft u de wachttijd voor een poliklinische revalidatiebehandeling in het 

verslagjaar geregistreerd? Tekst Ja/Nee/Nvt

12.2.4

Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 

6 weken hoefde te wachten op de start van een poliklinische 

revalidatiebehandeling? Percentage

12.3.1

Heeft u de wachttijd voor een klinische revalidatiebehandeling in het 

verslagjaar geregistreerd? Tekst Ja/Nee/Nvt

12.3.4

Wat was het percentage van de patiënten dat in het verslagjaar maximaal 

7 weken hoefde te wachten op de start van een klinische 

revalidatiebehandeling? Percentage

12.4.1

Heeft u de wachttijd voor een klinische opname bij de diagnosegroep acuut 

CVA in het verslagjaar geregistreerd? Tekst Ja/Nee/Nvt

12.4.4

Wat was het percentage van de patiënten met een acuut CVA dat in het 

verslagjaar binnen 2 weken na definitieve aanmelding door de 

revalidatiearts in het ziekenhuis door het revalidatiecentrum is 

overgenomen? Percentage

13.1

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

omvang ingevoerd? Tekst Ja/Nee/Nvt

13.4

Wat is het percentage medisch specialisten dat in de 24 maanden 

voorafgaande aan 31 december van het verslagjaar aan minimaal één 

gesprek heeft deelgenomen? Percentage

13.5

Ontvangt de Raad van Bestuur informatie over het aantal aan IFMS 

deelnemende medisch specialisten in de eigen revalidatieinstelling of 

revalidatieafdeling van het ziekenhuis? Tekst Ja/Nee/Nvt

13.6

Heeft de revalidatie instelling of revalidatieafdeling van het ziekenhuis een 

regeling ingevoerd voor een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? Tekst Ja/Nee/Nvt

13.7

Wordt deze regeling disfunctioneren gebruikt, elke keer dat disfunctioneren 

van een medisch specialist wordt vermoed? Tekst Ja/Nee/Nvt

14

Wat is het rapportcijfer dat patiënten geven aan de revalidatie-

instelling/afdeling? Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

15

Welk percentage van de patiënten zou de revalidatie-instelling/afdeling 

aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten? Percentage

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

16

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de privacy bij 

de lichamelijke verzorging (zoals bij toiletgebruik, wassen en kleden)?
Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' en 'nvt' aan te 

geven

17.1

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Nam 

uw revalidatiearts u serieus?” Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

17.2

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag 

“Namen de medewerkers, bij de ontvangst in de revalidatie-instelling, u 

serieus?” Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

17.3

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag 

“Legde uw revalidatiearts u dingen op een begrijpelijke manier uit?” Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

17.4

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag 

“Legden de medewerkers, bij de ontvangst in de revalidatie-instelling, u 

dingen op een begrijpelijke manier uit?” Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

18

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de fysieke 

toegankelijkheid van de instelling/afdeling? Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

19

Welk percentage van de patiënten heeft van zijn of haar behandelaar bij 

aanvang van de behandeling zijn/haar behandelplan aangeboden 

gekregen? Percentage

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

20.1

Welk percentage van de patiënten werd tijdens zijn of haar behandeling 

door zijn/haar behandelaar gewezen op mogelijkheden tot 

lotgenotencontact? Percentage

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

20.2

Welk percentage van de patiënten werd tijdens zijn of haar behandeling 

gewezen op de aanwezigheid van een klachtenregeling? Percentage

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven

21

Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven bij de vraag “Heeft 

u het gevoel dat uw behandelteam goed op elkaar is ingespeeld?” Getal

Mogelijkheid om 

'onbekend' aan te geven


