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Factsheet	  Indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  (DATO)	  
	  

DATO	  2014	  [2.0.;	  10-‐10-‐2014]	  	  
Registratie	  gestart:	  1	  januari	  2014	  
	  

Nr.	   Indicator	   Type	  
indicator	  

Uitvraag	  over	  
(jaar)	  

Bron	  

1	   Aantal	  primaire	  bariatrische	  ingrepen	  per	  ziekenhuislocatie.Zizo5,	  S2	   Structuur	   2014	   Invul	  

2	   Aantal	  primaire	  bariatrische	  ingrepen	  per	  chirurg	  en	  per	  type	  ingreep	  Zizo5	   Structuur	   2014	   Invul	  

3	   Is	  voor	  iedere	  patiënt	  die	  een	  bariatrische	  ingreep	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  ondergaat	  een	  aanspreekpunt	  
bekend?NVvH	  5a	  	  

Structuur	   2014	   Invul	  

4	   Wat	  is	  de	  specifieke	  samenstelling	  van	  het	  multidisciplinair	  team	  op	  uw	  ziekenhuislokatie?Zizo4,	  S3	   Structuur	   2014	   Invul	  
5	   Wordt	  elke	  patiënt	  die	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  een	  bariatrische	  ingreep	  ondergaat	  pre-‐operatief	  besproken	  in	  

een	  MDO?Zizo4	  
Structuur	   2014	   Invul	  

6	   Bestaat	  uw	  begeleidingstraject	  uit	  5	  jaar	  nadat	  uw	  patiënten	  geopereerd	  zijn?	   Structuur	   2014	   Invul	  
7	   Percentage	  patiënten	  met	  compleet	  record	  met	  betrekking	  tot	  de	  variabelen	  nodig	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  

indicatoren.	  	  
Proces	   2014	   DATO	  

8	   Percentage	  primair	  geopereerde	  patiënten	  dat	  voldoet	  aan	  de	  Indicatiestelling	  o.b.v.	  BMI,	  leeftijd	   Proces	   2014	   DATO	  
9	   Percentage	  patiënten	  dat	  na	  het	  eerste	  jaar	  tot	  5	  jaar	  na	  operatie	  gestopt	  is	  met	  behandelings-‐

/begeleidingstraject	  
Proces	   2015	   DATO	  

10	   Percentage	  patiënten	  dat	  binnen	  30-‐dagen	  of	  in	  het	  ziekenhuis	  overlijdt	  na	  de	  operatie.	   Uitkomst	   2014*	   DATO	  
11	   Percentage	  patiënten	  met	  ernstige	  complicaties	  binnen	  30	  dagen.	   Uitkomst	   2014*	   DATO	  
12	   Percentage	  patiënten	  waarvoor	  een	  reinterventie	  binnen	  30	  dagen	  heeft	  plaatsgevonden	  Zizo1	   Uitkomst	   2014*	   DATO	  
13	   Percentage	  patiënten	  dat	  meer	  dan	  50%	  Excess	  Weight	  Loss	  heeft	  bereikt	  binnen	  één	  jaar	  na	  de	  operatie,	  

uitgesplitst	  per	  type	  ingreep.	  Zizo3	  
Uitkomst	   2014*	   DATO	  

ZiZo	  =	  Zichtbare	  Zorg	  indicator	  met	  desbetreffende	  referentie	  (ZiZo	  Indicator	  Gids	  2014).	  
NVvH	  =	  Nederlandse	  Vereniging	  voor	  Heelkunde	  minimumnormen	  
	  
*	  Uitvraag	  over	  2014	  met	  een	  disclaimer,	  *	  ‘Er	  wordt	  	  reeds	  3	  jaar	  indicatoren	  voor	  bariatrie	  door	  de	  zorgverzekeraars	  aan	  de	  ziekenhuizen	  gevraagd	  en	  
gebruikt	  voor	  inkoop.	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  bariatrie	  in	  de	  klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  doorgeleverd	  aan	  
zorgverzekeraars.’	  Over	  2015,	  in	  2016,	  worden	  deze	  cijfers	  openbaar	  gemaakt,	  indien	  dataverificatie	  is	  gedaan.	  
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1. Volume	  ZiZo,NVvH	  norm	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Aantal	  primaire	  bariatrische	  ingrepen	  per	  ziekenhuislocatie.	  
Teller	  a	   Aantal	  Gastric	  Band	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  b	   Aantal	  Gastric	  Sleeve	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  c	   Aantal	  Gastric	  Bypass	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  d	   Aantal	  BPD-‐Scopinaro	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  e	   Aantal	  Duodenal	  switch	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  f	   Aantal	  Gastric	  wrap	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  g	   Aantal	  Mini-‐gastric	  bypass	  	  (Omega-‐loop)	  geregistreerd	  in	  DATO	  
	  	  	  	  	  Noemer	   n.v.t.	  	  
Definitie	  (s)	   n.v.t.	  	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  (Zizo),	  2015	  (DATO)	  (DICA	  zoekt	  uit	  of	  it	  zal	  gaan	  over	  een	  kalenderjaar	  of	  conform	  

andere	  indicatoren	  in	  deze	  registratie	  over	  een	  NBCA-‐jaar	  nl;	  1	  oktober-‐31	  september)	  
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2.	  Volume	  ZiZo	  	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Aantal	  primaire	  bariatrische	  ingrepen	  per	  chirurg	  en	  per	  type	  ingreep.	  
Teller	  a	   Aantal	  Gastric	  Band	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  b	   Aantal	  Gastric	  Sleeve	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  c	   Aantal	  Gastric	  Bypass	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  d	   Aantal	  BPD-‐Scopinaro	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  e	   Aantal	  Duodenal	  switch	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  f	   Aantal	  Gastric	  wrap	  geregistreerd	  in	  DATO	  
Teller	  g	   Aantal	  Mini-‐gastric	  bypass	  	  (Omega-‐loop)	  geregistreerd	  in	  DATO	  
	  	  	  	  	  Noemer	   n.v.t.	  	  
Definitie	  (s)	   n.v.t.	  	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  (Zizo),	  2015	  (DATO)	  (DICA	  zoekt	  uit	  of	  it	  zal	  gaan	  over	  een	  kalenderjaar	  of	  conform	  

andere	  indicatoren	  in	  deze	  registratie	  over	  een	  NBCA-‐jaar	  nl;	  1	  oktober-‐31	  september)	  
	  

3.	  Aanspreekpunt	  NVvH	  norm	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Is	  voor	  iedere	  patiënt	  die	  een	  bariatrische	  ingreep	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  ondergaat	  een	  aanspreekpunt	  

bekend?	  
	  	  	  	  	  Antwoordoptie	   • Ja	  

• Nee	  
Definitie	  (s)	   Te	  weten:	  obesitas	  verpleegkundige/NP,	  ‘s	  nachts	  spoedeisende	  hulp	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   -‐	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
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4.	  Multidisciplinair	  team	  ZiZo,	  NVvH	  norm	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Wat	  is	  de	  specifieke	  samenstelling	  van	  het	  multidisciplinair	  team	  op	  uw	  ziekenhuislokatie?	  
Antwoordoptie	   Multidisciplinair	  team:	  	  

a. diëtist:	  	  Ja/Nee	  
b. psycholoog	  c.q.	  psychiater:	  	  Ja/Nee	  
c. verpleegkundig	  specialist:	  	  Ja/Nee	  
d. internist	  met	  aandachtsgebied	  obesitas:	  	  Ja/Nee	  
e. anesthesioloog	  met	  ervaring	  met	  obesitas	  patiënten:	  	  Ja/Nee	  
f. bariatrisch	  chirurg:	  Ja/nee	  

In-‐/	  exclusiecriteria	   -‐	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
	  
	  

5.	  Multidisciplinair	  overleg	  ZiZo	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Wordt	  elke	  patiënt	  die	  op	  uw	  ziekenhuislokatie	  een	  bariatrische	  ingreep	  ondergaat	  pre-‐operatief	  besproken	  in	  

een	  MDO?	  
	  	  	  	  	  Antwoordoptie	   • Ja	  

• Nee	  
Definitie	  (s)	   MDO:	  multidisciplinair	  overleg	  waaraan	  deelnemen	  zoals	  geformuleerd	  in	  indicator	  5.	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   -‐	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
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6.	  Follow	  up	  ZiZo	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Bestaat	  uw	  begeleidingstraject	  uit	  5	  jaar	  nadat	  uw	  patiënten	  geopereerd	  zijn?	  
	  	  	  	  	  Antwoordoptie	   • Ja	  

• Nee	  
Definitie	  (s)	   Nvt.	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   -‐	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
	  
	  

7.	  Volledigheid	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  met	  compleet	  record	  met	  betrekking	  tot	  de	  variabelen	  nodig	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  

indicatoren.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  met	  compleet	  record	  met	  betrekking	  tot	  de	  variabelen	  nodig	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  

indicatoren.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   Volledig:	  Analyseerbare^	  patiënten	  waarbij	  alle	  items	  die	  nodig	  zijn	  voor	  het	  berekenen	  van	  de	  externe	  

Indicatoren.	  
^	  Analyseerbaar:	  minimaal	  vereiste	  items	  zijn:	  geboortedatum,	  operatiedatum,	  aard	  van	  de	  uitgevoerde	  
ingreep,	  overlevingsstatus.	  

In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
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8.	  Indicatiestelling	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  geopereerde	  patiënten	  dat	  voldoet	  aan	  de	  Indicatiestelling	  o.b.v.	  BMI,	  leeftijd.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  primair	  geopereerde	  patiënten	  dat	  voldoet	  aan	  de	  indicatiestelling	  m.b.t.	  BMI	  en	  leeftijd.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   Huidige	  gewicht	  en	  leeftijd	  met	  voor	  BMI	  35-‐40	  ingevulde	  comorbiditeit.	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   01-‐01-‐2014	  t/m	  31-‐12-‐2014	  
	  
	  

9.	  Follow	  up	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  dat	  binnen	  X*-‐	  jaar	  na	  operatie	  gestopt	  met	  het	  behandelings-‐/begeleidingstraject.	  	  
Teller	  a	   Aantal	  patiënten	  dat	  stopt	  met	  behandelings-‐/begeleidingstraject	  vanaf	  de	  operatie	  tot	  1	  jaar	  na	  de	  operatie.	  
Noemer	  a	   Aantal	  patiënten	  dat	  is	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas	  ten	  minste	  1	  jaar	  en	  4	  maanden	  geleden.	  
Teller	  b	   Aantal	  patiënten	  dat	  stopt	  met	  behandelings-‐/begeleidingstraject	  tussen	  het	  1e	  en	  2e	  jaar	  na	  de	  operatie.	  
Noemer	  b	   Aantal	  patiënten	  dat	  is	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas	  ten	  minste	  2	  jaar	  en	  4	  maanden	  geleden.	  
Teller	  c	   Aantal	  patiënten	  dat	  stopt	  met	  behandelings-‐/begeleidingstraject	  tussen	  het	  2e	  en	  3e	  jaar	  na	  de	  operatie.	  
Noemer	  c	   Aantal	  patiënten	  dat	  is	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas	  ten	  minste	  3	  jaar	  en	  4	  maanden	  geleden.	  
Teller	  d	   Aantal	  patiënten	  dat	  stopt	  met	  behandelings-‐/begeleidingstraject	  tussen	  het	  3e	  en	  4e	  jaar	  na	  de	  operatie.	  
Noemer	  d	   Aantal	  patiënten	  dat	  is	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas	  ten	  minste	  4	  jaar	  en	  4	  maanden	  geleden.	  
Teller	  e	   Aantal	  patiënten	  dat	  stopt	  met	  behandelings-‐/begeleidingstraject	  tussen	  het	  4e	  en	  5e	  jaar	  na	  de	  operatie.	  
Noemer	  e	   Aantal	  patiënten	  dat	  is	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas	  ten	  minste	  5	  jaar	  en	  4	  maanden	  geleden.	  
Definitie	  (s)	   *X	  betekent	  het	  aantal	  jaar	  na	  de	  operatie.	  Indien	  er	  4	  maanden	  na	  de	  1-‐5	  jaars	  follow	  up	  geen	  follow	  up	  is	  

ingediend	  wordt	  op	  dat	  moment	  aangenomen	  dat	  de	  patient	  is	  gestopt	  met	  de	  behandeling.	  De	  patienten	  die	  
bijvoorbeeld	  1	  follow	  up	  na	  1	  jaar	  missen	  kunnen	  in	  het	  jaar	  daarop	  weer	  worden	  meegenomen	  indien	  er	  een	  
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follow	  up	  na	  2	  jaar	  (en	  4	  maanden)	  wel	  is	  ingevuld.	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   Vanaf	  01-‐06-‐2015	  (startdatum	  01-‐06-‐2014).	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  in	  de	  

klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  door	  geleverd	  aan	  zorgverzekeraars.'	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  registraties	  met	  een	  'gewone'	  disclaimer.	  Dit	  zal	  wel	  betekenen	  dat	  dit	  eerste	  halve	  
jaar	  gegevens	  zal	  laten	  zien	  van	  1	  juni-‐	  31	  september	  2014	  aangaande	  de	  'knip'	  die	  is	  afgesproken	  op	  de	  
indicatoren	  dagen.	  In	  de	  volgende	  jaren	  zullen	  de	  gegevens	  worden	  geleverd	  vanuit	  de	  periode	  1	  oktober	  t/m	  
31	  september.	  

	  	  
	  

10.	  Mortaliteit	  	   	  
Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  dat	  binnen	  30-‐dagen	  of	  in	  het	  ziekenhuis	  overlijdt	  na	  de	  operatie.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  dat	  binnen	  30-‐dagen	  of	  in	  het	  ziekenhuis	  overlijdt	  na	  de	  operatie.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   -‐	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   1	  Juni	  2014-‐31	  september	  2014	  disclaimer.	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  in	  de	  

klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  door	  geleverd	  aan	  zorgverzekeraars.'	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  registraties	  met	  een	  'gewone'	  disclaimer.	  Dit	  zal	  wel	  betekenen	  dat	  dit	  eerste	  halve	  
jaar	  gegevens	  zal	  laten	  zien	  van	  1	  juni-‐	  31	  september	  2014	  aangaande	  de	  'knip'	  die	  is	  afgesproken	  op	  de	  
indicatoren	  dagen.	  In	  de	  volgende	  jaren	  zullen	  de	  gegevens	  worden	  geleverd	  vanuit	  de	  periode	  1	  oktober	  t/m	  
31	  september.	  
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11.	  Gecompliceerd	  beloop	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  met	  ernstige*	  complicaties	  binnen	  30	  dagen.	  	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  met	  serieuze	  complicaties	  binnen	  30	  dagen.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   *	  Ernstige	  complicaties	  volgens	  Clavien-‐Dindo	  classificatie	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   1	  Juni	  2014-‐31	  september	  2014	  disclaimer.	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  in	  de	  

klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  door	  geleverd	  aan	  zorgverzekeraars.'	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  registraties	  met	  een	  'gewone'	  disclaimer.	  Dit	  zal	  wel	  betekenen	  dat	  dit	  eerste	  halve	  
jaar	  gegevens	  zal	  laten	  zien	  van	  1	  juni-‐	  31	  september	  2014	  aangaande	  de	  'knip'	  die	  is	  afgesproken	  op	  de	  
indicatoren	  dagen.	  In	  de	  volgende	  jaren	  zullen	  de	  gegevens	  worden	  geleverd	  vanuit	  de	  periode	  1	  oktober	  t/m	  
31	  september.	  

	  

12.	  Reïnterventie	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  patiënten	  waarvoor	  een	  reïnterventie	  binnen	  30	  dagen	  plaats	  vindt.	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  patiënten	  waarvoor	  een	  reïnterventie	  binnen	  30	  dagen	  plaats	  vindt.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   *Reïnterventie:	  elke	  operatie,	  endoscopie	  en	  radiologische	  drainage.	  	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   1	  Juni	  2014-‐31	  september	  2014	  disclaimer.	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  in	  de	  

klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  door	  geleverd	  aan	  zorgverzekeraars.'	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  registraties	  met	  een	  'gewone'	  disclaimer.	  Dit	  zal	  wel	  betekenen	  dat	  dit	  eerste	  halve	  
jaar	  gegevens	  zal	  laten	  zien	  van	  1	  juni-‐	  31	  september	  2014	  aangaande	  de	  'knip'	  die	  is	  afgesproken	  op	  de	  
indicatoren	  dagen.	  In	  de	  volgende	  jaren	  zullen	  de	  gegevens	  worden	  geleverd	  vanuit	  de	  periode	  1	  oktober	  t/m	  
31	  september.	  
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13.	  Excess	  Weight	  Loss	  
	  

Indicator	   	  	   	  	  
Operationalisatie	   Percentage	  primair	  geopereerde	  patiënten	  dat	  meer	  dan	  50%	  Excess	  Weight	  Loss*	  bereikt	  binnen	  één	  jaar	  na	  

de	  operatie,	  uitgesplitst	  per	  type	  ingreep.	  	  
	  	  	  	  	  Teller	   Aantal	  primair	  geopereerde	  patiënten	  dat	  meer	  dan	  50%	  Excess	  Weight	  Loss	  bereikt	  binnen	  één	  jaar	  na	  de	  

operatie,	  uitgesplitst	  per	  type	  ingreep.	  
	  	  	  	  	  Noemer	   Aantal	  patiënten	  dat	  primair	  wordt	  geopereerd	  in	  verband	  met	  morbide	  obesitas.	  
Definitie	  (s)	   *	  	  gewichtsafname/(uitgangsgewicht-‐ideaal	  gewicht	  obv	  BMI	  25).	  
In-‐/	  exclusiecriteria	   Zie	  DATO	  in-‐	  /	  exclusiecriteria	  
Uitvraag	  over	  periode:	  	   1	  Juni	  2014-‐31	  september	  2014	  disclaimer.	  Per	  1	  juni	  2014	  zullen	  de	  indicatoren	  Bariatrische	  chirurgie	  in	  de	  

klinische	  uitkomst	  registratie	  DATO	  worden	  verzameld	  en	  door	  geleverd	  aan	  zorgverzekeraars.'	  Dit	  in	  
tegenstelling	  tot	  andere	  registraties	  met	  een	  'gewone'	  disclaimer.	  Dit	  zal	  wel	  betekenen	  dat	  dit	  eerste	  halve	  
jaar	  gegevens	  zal	  laten	  zien	  van	  1	  juni-‐	  31	  september	  2014	  aangaande	  de	  'knip'	  die	  is	  afgesproken	  op	  de	  
indicatoren	  dagen.	  In	  de	  volgende	  jaren	  zullen	  de	  gegevens	  worden	  geleverd	  vanuit	  de	  periode	  1	  oktober	  t/m	  
31	  september.	  

	  


