
Informatie over aanlevering indicatoren 
Transparantiekalender 2016 en 2017
• Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren

• Aanlevering indicatoren zonder kwaliteitsregistratie
• Indicatorsets zonder kwaliteitsregistratie en processchema

• Aanlevering indicatoren met kwaliteitsregistratie
• Indicatorsets met kwaliteitsregistratie en processchema

• Aanlevering indicatoren op basis van PROMs
• Indicatorsets met PROMs en processchema

• Veel gestelde vragen/F.A.Q.



Samenwerkingsafspraken en aanlevering indicatoren

“Zorginstellingen leveren vrijwillige en verplichte indicatoren aan via het door hun

brancheorganisatie gekozen aanleverportaal. Doorlevering van de indicatoren

vindt plaats in een voor de gebruiker uniform format conform de specificaties van het

Zorginstituut. Voor NVZ en NFU geldt dat conceptindicatoren door kwaliteitsregistraties*

geüpload worden naar het OmniQ portaal, zodat ziekenhuizen en umc’s één centraal

portaal hebben waarin zij gegevens kunnen invoeren (enkel van toepassing indien

gegevens niet uit registraties gehaald kunnen worden), controleren en accorderen. ZKN

is verantwoordelijk voor de selectie van gegevensleveranciers voor klinieken. ZKN

stemt met het Zorginstituut af hoe indicatoren uit kwaliteitsregistraties aan het

Zorginstituut worden aangeleverd.”

Bron: Samenwerkingsafspraken ten behoeve van transparante kwaliteitsinformatie in de medisch specialistische zorg (2016)

* LROI, NCFS, Renine, Perined, DICA



Indicatorensets zonder doorlevering uit kwaliteitsregistratie

• Perifeer arterieel vaatlijden

• Diabetes

• Veneuze ziekten

• Baarmoederhalsafwijkingen

• Carpaletunnelsyndroom (CTS)

• Inflammatory Bowel Disease (IBD)

• Migraine

• Stressincontinentie

• Dementie

• Galblaasverwijdering

• Coeliakie

• Ziekte van Adenoïd en Tonsillen

• Osteoporose

• Constitutioneel eczeem

• Liesbreuk

• Psoriasis

• Blaaskanker

• Prostaatkanker

• Meniscus & voorste kruisband
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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 abdominalis (DSAA)

• Longcarcinoom (DLCA)

• Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

• Mammacarcinoom (NBCA)

• Pancreascarcinoom (DPCA)

• Heupfractuur (DHFA) – vanaf 2017

• Leverchirurgie (DHBA – vanaf 2017

• Borstimplantaten (DBIR) – vanaf 2017

• Knieprothese (LROI)*

• Heupprothese (LROI)*

• Cystic Fibrosis (NCFS)

• Cataract (NOG)*

• Chronische nierschade (Renine)

• Spoedzorg (LTR, DHFA)

• Geboortezorg (Perined)

NB: Indicatorensets die tevens invulvragen bevatten die niet uit de klinische registratie komen, worden, evenals alle andere invulindicatorensets, in het 
OmniQ-portaal ingevuld. De beschrijving van het aanleverproces voor deze indicatoren is opgenomen onder indicatorensets ‘zonder kwaliteitsregistratie’.
*Deels ook bij PROMs
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Indicatorensets met uitkomstindicatoren PROMs

NB: Indicatorsets waarbij de prom-indicatoren niet uit de klinische registratie komen, worden, evenals alle andere invulindicatorensets, in 
het OmniQ-portaal ingevuld.

• Knieprothese (LROI)

• Heupprothese (LROI)

• Cataract (NOG)
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Aanlevering gegevens vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar zonder 
kwaliteitsregistratie

• Q: Welke organisatie is gegevensmakelaar en wie is/zijn opdrachtgever?

A: DHD is de gegevensmakelaar voor aanlevering van de kwaliteitsindicatoren aan het Zorginstituut. 
De NVZ/NFU zijn opdrachtgever van de DHD. 

• Q: Hoe vindt de aanlevering plaats? (handmatig of automatisch) en zijn daarover afspraken 
vastgelegd met de gegevensmakelaar?

A: De afgesproken route is dat zorgaanbieders in de kwaliteitsregistratie registreren en dat de 
registratiehouder conceptindicatoren doorlevert aan DHD (OmniQ-portaal). 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 in het OmniQ-portaal (met bronvermelding).

• Q: Hebben alle zorgaanbieders toegang tot de portal van de gegevensmakelaar? Zijn daarover 
afspraken vastgelegd?

A: Alle leden van de NVZ en NFU hebben toegang tot het DHD portaal. ZKN-leden hebben op dit 
moment geen toegang tot het OmniQ-portaal. Indien ZKN-leden hiervan gebruik wil maken, kan ZKN 
hierover afspraken maken met NVZ en NFU. Leden van ZKN leveren gegevens aan via de door ZKN 
gekozen aanleverporta(a)l(en)

FAQ - Veel gestelde vragen



Aanlevering vanuit de registratie aan de gegevensmakelaar

• Q: Welke kwaliteitsregistraties leveren conceptindicatoren aan de gegevensmakelaar aan? Welke organisatie 
beheert de registratie?

A: De namen van de registraties en de beheerders van de registraties zijn opgenomen in de voorgaande sheets. 

• Q: Hoe en wanneer vindt doorlevering aan gegevensmakelaar plaats? Zijn daarover afspraken vastgelegd met 
betrokken partijen?

A: De registratiehouders leveren gedurende de aanleverperiode (jan-mrt 2017) indicatoren (tellers en noemers) 
vanuit de registraties aan het OmniQ-portaal aan. In het OmniQ-portaal zijn de indicatoren zichtbaar ter 
controle, maar kunnen niet worden gewijzigd. Wijzigingen vinden plaats in de kwaliteitsregistratie zelf (de bron). 

Periodiek (in een nader te bepalen frequentie) vindt een upload van de kwaliteitsregistratie naar het OmniQ-
portaal plaats en worden de indicatoren in het OmniQ-portaal ververst. De toestemming van ziekenhuizen aan 
de kwaliteitsregistraties voor doorlevering van indicatoren aan het OmniQ-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 OmniQ-portaal ten behoeve van accordering.

* Kan verschillen per kwaliteitsregistratie



Aanlevering data m.b.t. patiëntvragenlijsten (PROMs)

• Q: Hoe vindt aanlevering van PROMs-data plaats voor indicatoren?

A: Als een kwaliteitsregistratie data van de PROMs-vragenlijsten van alle participerende ziekenhuizen in 
de eigen registratie heeft, kan deze (op geaggregeerd niveau) net als andere kwaliteitsregistraties worden 
doorgeleverd naar het OmniQ-portaal. Het processchema van ‘aanlevering indicatoren met PROMs’ is dan 
van toepassing. Bevind de data zich niet in een kwaliteitsregistratie zelf (maar bijvoorbeeld bij een derde 
partij), dan zijn afspraken met DHD noodzakelijk over mogelijke doorlevering. Tot die tijd zal informatie 
handmatig moeten worden ingevuld in het OmniQ-portaal.

Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars

• Q: Zijn hierover afspraken vastgelegd?

A: 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 
OmniQ-portaal zal (evenals voorgaande jaren) 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.



Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar Zorginstituut

• Q: Zijn de aanleverspecificaties bekend bij de gegevensmakelaar?

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

Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens

• Q: Waar is dit belegd en voor alle zorgaanbieders duidelijk en toegankelijk?

A: 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.


