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Bijgaand treft u het aanbiedingsformulier met bijbehorende bijlagen aan voor de indicatorenset 
medisch specialistische revalidatie over verslagjaar 2015. Deze indicatorenset is op 26 oktober 
2015 via www.zorginzicht.nl ingediend voor opname in het register. 

In de indicatorenset 2015 zijn zowel zogenaamde productindicatoren opgenomen (gerapporteerd 
door revalidatie-instellingen), als vragen die door revalidatie-instellingen bij patiënten worden 
afgenomen, de zogenaamde ervaringsindicatoren. In 2014 maakten deze ervaringsindicatoren nog 
geen onderdeel uit van de indicatorenset medisch specialistische revalidatie. 

Tripartiet 
Revalidatie Nederland dient de indicatorenset 2015 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. De NVZ zal de indicatorenset 
revalidatie niet tripartiet mee indienen bij het zorginstituut (zie bijlage 3). 

Inzicht in Revalidatie 
In 2010 is door het programmabureau Zichtbare Zorg de opdracht verstrekt aan Revalidatie 
Nederland om in een eigenstandig traject samen met de Nederlandse Vereniging van 
Revalidatieartsen, het LSR en Zorgverzekeraars Nederland een indicatorenset te ontwikkelen voor 
de eigen leden (revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen). Dit traject (looptijd: 
1 januari 2011 tot 30 juni 2013) heeft conform de met opdrachtgever en financier (ministerie van 
VWS) overeengekomen methodiek en partners plaatsgevonden. 
Na afloop van het subsidietraject heeft de stuurgroep besloten het traject in eigen beheer- en 
gefinancierd door de vereniging Revalidatie Nederland -voort te zetten. Niet alle aanbieders van 
medisch specialistische revalidatie zijn aangesloten bij Revalidatie Nederland. Wij attenderen u 
erop dat de reikwijdte van de indicatorenset 2015 uitsluitend de leden van Revalidatie Nederland 
kan betreffen. 

2016 
Voor de ontwikkeling van de indicatorenset 2016 zal afstemming plaatsvinden met de NVZ, als 
vertegenwoordiger van de ziekenhuizen met een afdeling die medisch specialistische revalidatie 
levert die niet aangesloten zijn bij Revalidatie Nederland. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
Namens de Stuurgroep Inzicht in Revalidatie, 

Drs. J.A. (Jannie) Riteco 
Directeur Revalidatie Nederland 

Bijlagen: 
1. Aanbiedingsformulier meetinstrumenten 
2. Indicatorenset Inzicht in Revalidatie 2015 
3. Detail-overzicht reden afwijzing NVZ 

Kopie aan: 
Mevrouw drs. W.M. Hoek-Scholten, Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen 
De heer drs. ing. J. Boele, Landelijk steunpunt (mede)zeggenschap LSR 
Mevrouw J.G.W. Lensink MSc, Zorgverzekeraars Nederland 
Mevrouw drs. M. van der Starre, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 
De heer mr. J.A.M. Landman, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 
Mevrouw P. Timmerman, Zelfstandige Klinieken Nederland 



Bijlage 3 

Detail-overzicht reden afwijzing NVZ 

Indicator set Afwijzing indiening Onderbouwing afwijzing van de indicatorenset 
verslagjaar 2015 

Revalidatie Volledige afwijzing De indicatorenset medisch specialistische 
revalidatie is opgenomen in het register en staat 
sinds verslagjaar 2014 op de transparantiekalender. 
De set is destijds ingediend door Revalidatie 
Nederland en niet door de NVZ. Voor verslagjaar 
2014 hadden de ziekenhuizen met een 
revalidatieafdeling daarom vrijstelling. Naar 
aanleiding van gesprekken die medio 2015 hebben 
plaatsgevonden is gekeken of er naar de toekomst 
toe een oplossing kon worden gezocht. Revalidatie 
Nederland en de NVZ zijn overeengekomen dat de 
NVZ in de toekomst betrokken zal worden bij het 
vaststellen van de indicatoren. Tot op heden is de 
NVZ niet betrokken geweest en is de 
doorontwikkelde set medische specialistische 
revalidatie verslagjaar 2015 nog niet voorgelegd 
aan de NVZ. 
De NVZ wil daarom voor 2015 evenals vorig jaar 
vrijstelling van de ziekenhuizen voor de 
revalidatieset Voor 2016 zal samen met 
Revalidatie Nederland gewerkt worden aan een set 
die gedragen wordt door alle partijen. 


