Factsheet indicatoren Borstimplantatenregister (DBIR) 2019
DBIR 2019.2
Start registratie: 2015

Datum
01-07-2016
08-05-2017

Versie
2017.1
2018.1

23-06-2017
27-03-2018

2018.2
2019.1

26-11-2018

2019.2

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2

Mutatie
Conform indicatorendagen juli
Concept DBIR indicatorenset 2018. Definitie volledigheid
aangescherpt.
Notulen DBIR indicatorendagen registratiejaar 2018.
Concept DBIR indicatorenset 2019. Definities aangescherpt
en verduidelijkt.
Toevoeging besluitvorming BOT m.b.t. transparantie

Eigenaar
DICA
DICA
DICA
DICA
DICA

Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2018
pagina 1 van 6

Inclusiecriteria
Alle geïmplanteerde, dan wel geëxplanteerde borstprothese(s) of expander(s) in/uit de mamma.

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2
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Nr.

Indicator

Type
indicator

1

Deelname DBIR registratie per instelling.

Structuur

Uitvraag
over
(jaar)
2019

2

Het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders in de
DBIR in het verslagjaar.
Het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders
waarvan de informatie in de DBIR volledig geregistreerd is.

Proces

2019

DBIR

NvPC

Verplicht

Proces

2019

DBIR

NvPC

Verplicht

3

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2

Bron

WV

Transparantie

DBIR

NvPC

Verplicht
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1. Deelname DBIR
Indicator
Operationalisatie
Antwoordopties
Definitie (s)
In-/ exclusiecriteria

Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar?
Ja/Nee
Zie DBIR in- / exclusiecriteria

Norm

-

Uitvraag over periode:

01-01-2019 t/m 31-12-2019

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2
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2. Geregistreerde borstimplantaten
Indicator
Operationalisatie
Teller

In-/ exclusiecriteria

Het percentage geregistreerde borstprothesen en expanders.
Het aantal geregistreerde borstprotheses en expanders in de DBIR in het verslagjaar, dat voor
reconstructieve* of cosmetische** doeleinden geplaatst is.
Het aantal daadwerkelijk aangeleverde borstprothesen en expanders vanuit de industrie.
*Reconstructieve doeleinden bevat de indicaties: reconstruction post cancer, reconstruction benign,
reconstruction post prophylactic mastectomy, reconstruction post congenital deformity.
**Cosmetische doeleinden bevat de indicatie: cosmetic augmentation.
Zie DBIR in- / exclusiecriteria

Norm

-

Uitvraag over periode:

01-01-2019 t/m 31-12-2019

Toelichting:

Het is van groot belang dat iedere zorgverlener die borstimplantaten implanteert of explanteert meewerkt
aan dit register. Middels deze indicator valideren we de registratie op volledigheid van het daadwerkelijk
geregistreerde- t.o.v. het aantal geleverde implantaten vanuit de leverancier.
Teller: komt uit de survey
Noemer: cijfers uit de industriële database zijn nog onvoldoende valide. Neem voor het berekenen van deze
noemer eventueel contact op met de afdeling inkoop van uw operatiecomplex.

Noemer
Definitie (s)

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2
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3. Volledig geregistreerde borstimplantaten
Indicator
Operationalisatie
Teller
Noemer

In-/ exclusiecriteria

Het percentage volledig geregistreerde borstprothesen en expanders.
Het aantal borstprotheses en expanders waarvan de informatie in de DBIR volledig* geregistreerd is.
Het aantal geregistreerde borstprotheses en expanders in de DBIR, dat voor reconstructieve** of
cosmetische*** doeleinden geplaatst of geëxplanteerd is.
*Volledigheid = alle implantaten waarvan de volgende items zijn geregistreerd: OK-datum, type operatie
(primair of revisie), type interventie, indicatie. De implantaatgegevens: fabrikant, lotnummer en
serienummer. En, indien van toepassing: reden van revisie.
**Reconstructieve doeleinden bevat de indicaties: reconstruction post cancer, reconstruction benign,
reconstruction post prophylactic mastectomy, reconstruction post congenital deformity.
***Cosmetische doeleinden bevat de indicatie: cosmetic augmentation.
Zie DBIR in- / exclusiecriteria

Norm

-

Uitvraag over periode:

01-01-2019 t/m 31-12-2019

Definitie (s)

Datum laatste wijziging

26-11-2018

Versie

2019.2
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