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Indicatorensets met kwaliteitsregistratie*

DICA:

• Colorectaal carcinoom (DSCA)

• Bariatrische chirurgie (DATO)

• Lage rughernia (DSSR)**

• Melanoom (DMTR)

• Parkinson (DPIA)

• Ovariumcarcinoom (DGOA)

• Beroerte (CVAB)

• Carotis (DACI*)

• Aneurysma van de aorta abdominallis (DSAA)

• Longcarcinoom (DLRA/DLSA)

• Slokdarm- en maag-carcinoom (DUCA)

• Mammacarcinoom (NBCA)

• Pancreas-carcinoom (DPCA)

LROI:

• Knie prothese

• Heup prothese

NCFS:

• Cystic Fibrosis

NOG:

• Cataract**

*Indicatorensets die tevens invulvragen bevatten die niet uit de klinische registratie komen worden, evenals alle andere invulindicatorensets, in het DHD 

portaal ingevuld. De beschrijving van het aanleverproces voor deze indicatoren is opgenomen onder indicatorensets ‘zonder klinische registratie’.

**Deels ook bij PROMs



Processchema gegevensaanlevering indicatorenset met kwaliteitsregistratie

Benoem  hieronder per datastroom de partijen en indien bekend de afspraken over doorlevering en planning
NB Niet alle datastromen zijn voor elke set aanwezig, vul alleen de gegevens in die relevant zijn.

1 Aanlevering gegevens vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar 
a. Welke organisatie is gegevensmakelaar en wie is/zijn opdrachtgever?
DHD is de gegevensmakelaar voor aanlevering van de kwaliteitsindicatoren aan het Zorginstituut. De NVZ/NFU zijn opdrachtgever 
van de DHD. 

b. Hoe vindt de aanlevering plaats? (handmatig of automatisch) en zijn daarover afspraken vastgelegd met de 
gegevensmakelaar?
De eerste voorkeursroute is dat zorgaanbieders in de kwaliteitsregistratie registreren en dat de registratiehouder indicatoren 
doorlevert aan DHD. Indien een zorgaanbieder nog niet of niet volledig deelneemt aan een registratie biedt DHD de mogelijkheid 
voor een ziekenhuis om zelf indicatoren in te vullen (met bronvermelding).

c. Hebben alle zorgaanbieders toegang tot de portal van de gegevensmakelaar? Zijn daarover afspraken 
vastgelegd?
Alle leden van de NVZ en NFU hebben toegang tot het DHD portaal. ZKN heeft op dit moment geen toegang tot het DHD portaal. 
Indien ZKN hiervan gebruik wil maken kan ZKN hierover afspraken maken met NVZ/NFU.

2A Aanlevering vanuit de registratie aan de gegevensmakelaar
a. Wat is de naam van de registratie? Welke organisatie beheert de registratie?
De namen van de registraties en de beheerders van de registraties (DICA, LROI en NCFS) zijn opgenomen in de voorgaande sheet.

b. Hoe en wanneer vindt doorlevering aan gegevensmakelaar plaats? Zijn daarover afspraken vastgelegd met 
betrokken partijen?
De registratiehouders leveren gedurende de aanleverperiode (feb-mrt*) indicatoren (tellers en noemers) vanuit de registraties aan 
het DHD portaal aan. In het DHD portaal zijn de indicatoren zichtbaar ter controle, maar kunnen niet gewijzigd worden. Wijzigen 
vinden plaats in de kwaliteitsregistratie (de bron). Periodiek (in een nader te bepalen frequentie) vindt een upload van de 
kwaliteitsregistratie naar het DHD portaal plaats en worden de indicatoren in het DHD portaal ververst. De toestemming van 
ziekenhuizen aan de kwaliteitsregistraties voor doorlevering van indicatoren aan het DHD portaal wordt schriftelijk geregeld door 
NVZ/NFU in afstemming met de registratiehouders. Per 1 april* zijn de indicatoren ‘bevroren’ (niet meer te wijzigen in de 
kwaliteitsregistratie) en zichtbaar in het DHD portaal ten behoeve van accordering.

*Het is een concept planning nadere afstemming vindt nog plaats tussen DHD/NVZ/NFU en de registratiehouders LROI, DICA en 
NCFS. Uitgangspunt is één planning die gelijk is voor alle registratiehouders.



Processchema gegevensaanlevering indicatorenset met kwaliteitsregistratie
3 Aanlevering patiënt-vragenlijsten

NVT

4 Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars

a. Zijn hierover afspraken vastgelegd?

Deze vraag is niet van toepassing voor de Transparantiekalender. Voor de Transparantiekalender zijn ziekenhuizen alleen wettelijk 
verplicht om indicatoren aan te leveren aan het Zorginstituut. Vanuit het DHD portaal zal (evenals vorig jaar vanuit Desan) een 
afschrift van het Openbare Databestand aan ZN/Vektis verstuurd worden. Hierover zullen net als vorig jaar afspraken gemaakt 
worden met Vektis door DHD/NVZ/NFU.

5 Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar Zorginstituut

a. Zijn hierover afspraken vastgelegd? (denk ook aan de herinneringsperiode)

DHD/NVZ/NFU hebben met het Zorginstituut afgesproken dat in de periode april een voortgangsrapportage van de vulling van de 
indicatorensets door ziekenhuizen wordt verstrekt vanuit DHD aan ZIN. Afspraken worden nog nader uitgewerkt.

b. Zijn de aanleverspecificaties bekend bij de gegevensmakelaar?

De aanleverspecificaties van het Zorginstituut zijn bekend bij DHD ten behoeve van inrichting van het DHD portaal en tevens 
opgenomen in het functioneel ontwerp.

6 Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens

a. Waar is dit belegd en voor alle zorgaanbieders duidelijk en toegankelijk?

De Raad van Bestuur geeft in het DHD portaal een akkoord op de alle indicatorensets voor de Transparantiekalender. Middels een 
autorisatie is geregeld dat het akkoord enkel door de Raad van Bestuur wordt verstrekt.


