Indicatorenset Nierstenen
Uitvraag ziekenhuizen/ZBC’s over verslagjaar 2018

Versie: juni 2017
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Colofon

Internet:
•
OmniQ (portaal van DHD) voor aanlevering kwaliteitsgegevens (beschikbaar vanaf 1 februari
voor leden van de NVZ en NFU): https://extranet.dhd.nl/producten/OmniQ
•
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: www.nvz-ziekenhuizen.nl
•
Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra: www.nfu.nl.
•
Zelfstandige Klinieken Nederland: www.zkn.nl.
•
Zorginstituut Nederland: http://www.zorginzicht.nl.
Gegevensaanlevering
Zorginstellingen leveren vrijwillig en verplichte indicatoren aan via één door de koepelorganisaties
gekozen aanleverportaal. Doorlevering vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format.
Kwaliteitsregistraties uploaden concept indicatoren naar het aanleverportaal, zodat zorginstellingen
via één portaal indicatoren kunnen invullen, controleren en accorderen.

Samengesteld door:
Federatie Medisch Specialisten
Nederlandse Vereniging Urologen
Patiëntenfederatie Nederland
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Zorgverzekeraars Nederland
Zelfstandige Klinieken Nederland

Deze indicatorenset is opgenomen in het register van Zorginstituut Nederland waarmee het
aanleveren van deze kwaliteitsgegevens in 2019 over verslagjaar 2018 wettelijk verplicht is.
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Deel 1: Zorginhoudelijke indicatoren

Indicator 1. Aantal ESWL-behandelingen
Operationalisatie
Teller
Noemer
In-/exclusiecriteria
Verslagjaar
Meetfrequentie
Rapportagefrequentie
Type indicator
Meetniveau
Kwaliteitsdomein

Gemiddeld aantal ESWL-behandelingen per patiënt
Aantal ESWL-behandelingen
Aantal patiënten met nier- en/of ureterstenen dat één of meerdere ESWLbehandelingen ondergaan heeft (afgesloten DBC’s).
Inclusie: patiënten met nier- en/of ureterstenen
01-01-2018 tot en met 31-12-2018
Continu
1x per verslagjaar
Proces
Patiënt
Effectiviteit

Rekenregels
Indicator 1

ESWL-behandeling

Formule

Teller

Bepaal het totaal aantal ESWL-behandelingen voor de
patiënten uit de noemer.

NI3

Noemer

Aantal patiënten met nier- en/of ureterstenen dat één
of meerdere ESWL-behandelingen ondergaan heeft
(afgesloten DBC’s).

# patiënten
waarvoor
(NI1+NI3) +
(NI2+NI3)

2 ESWL-behandeling Formule

Indicator 2 ESWLVariabele
Naam Vast te leggen waarde Bron Instructie Benodigd voor
indicator
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Tabel 1: Variabelen uit verschillende bronnen in het ziekenhuis
Variabele
NI1

Naam
Patiënten met een
uretersteen

Vast te leggen waarde
DBC-codering:
0306.11.21
0306.21.21

Bron
DBC-registratie

Instructie
Patiënten met een uretersteen
dienen geselecteerd te worden

Benodigd voor indicator
1: ESWL-behandeling

DBC-registratie

Patiënten met een niersteen
dienen geselecteerd te worden

1: ESWL-behandeling

DBC-registratie

Alle ESWL-behandelingen dienen
geselecteerd te worden

1: ESWL-behandeling

Specialisme
0306. Urologie
Zorgtype
11. Reguliere zorg
21. Vervolgtraject

NI2

Patiënten met een
niersteen

Diagnose
21. Uretersteen
DBC-codering:
0306.11.11
0306.21.11
Specialisme
0306. Urologie
Zorgtype
11. Reguliere zorg
21. Vervolgtraject

NI3

ESWL-behandeling

Diagnose
11. Niersteen
DBC-codering
0306.11.11
0306.21.11
ESWL
- 211: poliklinisch
- 212: dagopname
- 213: klinische episoden

Zorgverrichting:
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Zorgverrichting

NI4

Datum ESWLbehandeling

ESWL
036193. Extracorporale
schokgolf behandeling (ESWL)
pr zijde
036194. Extracorporale
schokgolf behandeling (ESWL)
dd-mm-jjjj

ZIS

De datum van ESWL-behandeling
dient genoteerd te worden

1: ESWL-behandeling
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Bijlage 1: Wijzigingstabel vragenlijst klantpreferenties

Over verslagjaar 2017 stond deze indicatorenset ‘on hold’. De wijzigingen beschrijven de wijziging
t.o.v. van de set zoals deze over verslagjaar 2016 is vastgesteld.
Over verslagjaar 2018 komen de klantpreferenties te vervallen wanneer de nieuw geformuleerde
indicator nr. 1 wordt vastgesteld.

Nr
1

Indicator
ESWL-behandeling

1

Voorkeur voor
specialist

2

3

Aangeboden
behandelmethoden

Patiëntendossier

Operationalisatie
Gemiddeld aantal ESWL-behandelingen
per patiënt.
N.B. Tijdens de werkgroepvergadering
was besloten het gemiddeld aantal ESWL
behandelingen per kant op te nemen. Dit
bleek echter volgens de NVZ niet uit de
systemen te halen. Om die reden is er
voor gekozen alleen het gemiddelde
aantal mee te nemen en voor
doorontwikkeling te kijken naar
mogelijkheden voor uitgebreidere
uitvraag.
A. Indien een patiënt telefonisch een
afspraak wil maken met de uroloog1 voor
de behandeling van nierstenen, wordt dan
altijd aan de patiënt gevraagd of hij/zij
voorkeur heeft voor een bepaalde arts?1*

Wijziging
Nieuw

B. Wordt bij een afspraak via de website
altijd gevraagd of de patiënt voorkeur
heeft voor een bepaalde uroloog?1
A. Welke van de onderstaande
behandelmethoden voor nierstenen
worden er aangeboden op uw
ziekenhuislocatie?*

Verwijderd

B. Wordt op uw ziekenhuislocatie na een
niersteenvergruizing de urine van de
patiënt standaard gecontroleerd op
gruis?*

Verwijderd

C. Wordt er op uw ziekenhuislocatie de
samenstelling van verwijderde nierstenen
standaard onderzocht?*
Hoe is het patiëntendossier op uw
ziekenhuislocatie georganiseerd?

Verwijderd

Verwijderd

Verwijderd

Verwijderd

Doorontwikkel-wensen:
Naast uitgebreidere uitvraag ESWL-behandelingen (zie opmerking indicator 1 in wijzigingstabel),
mogelijkheden bespreken om URS- en/of PNL-behandelingen op te nemen in de set.
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