Processchema gegevensaanlevering Transparantiekalender 2015
(indicatorensets zonder kwaliteitsregistraties)
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Indicatorensets zonder kwaliteitsregistratie
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Geboortezorg
PAOD/Etalagebenen (PAV)
Diabetes
Meniscus/voorste kruisband
Varices
Baarmoederhals afwijkingen
Carpaletunnel-syndroom (CTS)
Inflammatory Bowel Disease (IBD)
Migraine
Stress incontinentie
Dementie
Chronische nierschade
Galblaasverwijdering
Maculadegeneratie
Ruggenmerg stimulatie
Coeliakie
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Ziekte van Adenoïd en Tonsillen
Osteoporose
Constitutioneel eczeem
Liesbreuk
Nierstenen
Psoriasis
Blaaskanker
Prostaatkanker
Heupfractuur
Hartfalen
AMI
CVA
Multitrauma
RAAA
Invulvragen bij indicatorensets
uit registraties

Processchema gegevensaanlevering indicatorset zonder 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?
In het DHD portaal zijn vragenlijsten ingericht die ziekenhuizen handmatig kunnen invullen op basis van gegevens uit het ZIS van
het ziekenhuis.
P.M.: DHD richt een helpdesk in voor het DHD portaal, daarnaast kan men voor specifieke vragen die betrekking hebben op de
registraties terecht bij de registratiehouder. Voor inhoudelijke vragen kan men terecht bij de trekker van de indicatorenset.
Partijen (NPCF, ZN, FMS) dienen hiervoor nog namen/contactgegevens aan te leveren zodat de DHD servicedesk indien nodig kan
doorverwijzen.

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

Niet van toepassing voor voormalige Zichtbare Zorg sets waarvoor geen kwaliteitsregistratie is.
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Aanlevering patiënt-vragenlijsten
NVT

4
a.

Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars
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, partijen kunnen daar het ODB opvragen. 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 hierover worden nog nader uitgewerkt.
Concept planning: invullen in het portaal door ziekenhuizen (1-2 t/m 31/3), accorderen door ziekenhuizen (1-4 t/m 15- 4),
versturen van DHD naar ZIN door DHD (1-5)

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.

6
a.

Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens
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.

