
Operationalisatie Aard van de wijziging Criteria 
Toetsingskader

Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN

Indicator 1 t/m 4

Set is gewijzigd van 'meniscus en 
voorste kruisband' naar 'voorste 
kruisband en arthroscopie' 

Criterium 1 t/m 5 verplicht transparant Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant vj 2017 & vj 
2018

Indicator 5

Voert de ziekenhuislocatie PROM 
metingen uit bij patiënten die 
geopereerd zijn aan een voorste 
kruisbandlaesie?

Set is gewijzigd van 'meniscus en 
voorste kruisband' naar 'voorste 
kruisband en arthroscopie' 

Criterium 1 t/m 5 Vrijwillig transparant Verplicht 
transparant, In de 
gids voor 
verslagjaar 2017 is 
de PROM 
structuurvraag al 
vrijwillig, dus in 
2018 kan deze 
verplicht worden. 
Bovendien vragen 
we wederom alleen 
of een instelling 
PROMS metingen 
uitvoert (er wordt 
niet naar 
responspercentage
s of uitkomsten 
gevraagd), dus 
deze vraag is door 
iedereen met 
gemak te 
beantwoorden.

Akkoord - Akkoord Niet Transparant; 
Het meten van een 
willekeurige PROM 
bij VKB-
reconstructie is 
geen indicatie van 
kwaliteit. Het 
opnemen van een 
indicator suggereert 
dat dit wel het geval 
is. Graag wachten 
wij het onderzoek 
naar nut van 
PROMs af. 

- Akkoord

Overweging ZiN

Advies ZiN Vrijwillig Transparant vj 2017 & vj 
2018

Toetstabel | Voorste kruisband en arthroscopie vj 2017 & vj 2018

In opdracht van het Zorginstituut en het bestuurlijk overleg van de koepelpartijen heeft de NVZ een werkgroep ingericht om te komen tot een oplossing voor de 
dataverzamelingsproblemen voor de set meniscus en voorste kruisband voor vj 2017 e.v.. De NVZ heeft als oplossing voorgedragen om de scope van de indicatorenset te wijzigen 
naar voorste kruisband en arthroscopie omdat hiervoor wel gegevens uit de systemen transparant gemaakt kunnen worden. Er is consensus in de werkgroep. Het proces van de 
samenwerkingsafspraken MSZ is gevolgd. Dit proces is vormgegeven als een verbetercyclus waarin de relevante partijen hun eigen toetsing uitvoeren (betrokkenheid relevante 
partijen en registraties, uitvoeren registratietoets, autoriseringsronde). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het advies van de werkgroep over. 

In overleg met partijen is de scope van de set gewijzigd. De set wordt opnieuw vastgesteld voor vj 2017 & vj 2018. Partijen moeten de wijzigingen nog doorvoeren. Om 
onduidelijkheid en hoge belasting te voorkomen handhaven we het advies van vorig jaar nu bij het opnieuw vaststellen van de set, met gewijzigde scope, voor vj 2017 & vj 2018.


