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Indicatorensets met PROMS

• Lage rughernia (DSSR)*

• Cataract*

*Indicatorensets bevatten naast PROMs tevens indicatoren uit kwaliteitsregistraties en invulvragen.



Processchema gegevensaanlevering Indicatorenset met PROMs
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?
PROMs indicatoren worden vanuit het meetbureau naar DHD gestuurd. Hierover zijn op dit moment nog geen afspraken gemaakt.

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?
PROMs lage rughernia loopt via DICA . PROMs cataract kan via meerdere meetbureaus gebeuren en casemix loopt via DICA.

a. Hoe en wanneer vindt doorlevering aan gegevensmakelaar plaats? Zijn daarover afspraken vastgelegd met 
betrokken partijen?

P.M. hierover zijn nog geen afspraken gemaakt met DICA.



Processchema gegevensaanlevering Indicatorenset met PROMs

3 Aanlevering patiënt-vragenlijsten

a. Welke organisatie(s) worden ingeschakeld bij het verzamelen en bewerken van de gegevens? Zijn daarover 
afspraken vastgelegd?

??

b. Zijn er afspraken vastgelegd over het aanleveren van de gegevens aan de gegevensmakelaar?

Er zijn nog geen afspraken gemaakt over het aanleveren van de gegevens aan de gegevensmakelaar.

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

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


