Toetstabel | Perifeer Arterieel Vaatlijden vj 2018
Operationalisatie

Aard van de wijziging

Indicator 1, 2

DAPA Factsheet

Volume
Overweging ZiN

Advies ZiN

Criterium 1 t/m 5
Niet transparant
Akkoord
Akkoord
Akkoord Akkoord Akkoord
Akkoord
Akkoord
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. DAPA is niet gevuld.
Niet transparant

Indicator 1

Indicatorgids Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV) van de Patientenfederatie

Looptraining

Overweging ZiN

Advies ZiN

Criteria
Toetsingskader

Advies werkgroep

Criterium 1 t/m 4

Verplicht transparant

Criterium 5

Verplicht transparant

Criterium 1 t/m 5

akkoord

PFN

FMS

Akkoord
Verplicht
transparant. In de
werkgroep is
besproken dat dit
een relevante en
belangrijke indicator
is en was iedereen
het eens over
verplicht. De definitie
in de PAV gids is nu
conform de DAPA
gids. Deze indicator
is belangrijk voor het
PAV keurmerk.

V&VN

ZN

NVZ

Akkoord Akkoord Vrijwillig transparant.

NFU

Vrijwillig
Transparant

ZKN

Akkoord

VRIJWILLIG Deze
ivm
indicator zit in de
Registratieregistratie van de DAPA en
gebouwd. Deze DAPA- aanleverprobl
indicator is overgenomen emen bij
in deze algemene PAV- DAPA.
gids. Dit is niet
Samenvoege
bezwaarlijk, maar tijdens n DAPA en
het overleg van de
PAV
DAPA tijdens de DICA- wenselijk.
dagen, bleek er geen
consensus te bestaan
over deze indicator. Ook
bleken later de
benodigde variabelen
niet in het ZIS te worden
vastgelegd, waardoor
deze indicator niet
volgens de gestelde
definitie van de DAPA is
aan te leveren uit het
ZIS. Op dit moment is er
geen vertrouwen in het
feit of de indicator aan te
leveren is. Het voorstel is
om deze vrijwillig op te
nemen om te zien of de
indicator uit het ZIS is te
halen. Een jaar later zou
hij via de DAPA kunnen
worden uitgevraagd.
Er is consensus in de werkgroep over de relevantie van de indicator. 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). Na de registratietoets en in de
autorisatiefase geven NVZ en NFU aan dat er registratieproblemen zijn, dan wel sprake is van registratielast. Conform dit proces adviseert het Zorginstituut om deze indicator vrijwillig
transparant te maken. In de gids duidelijk vermelden dat het vrijwillig is, maar als je in aanmerking wil komen voor het keurmerk dan is dit een essentiele indicator.
Vrijwillig transparant

Indicator 2 t/m 6

Overweging ZiN

Advies ZiN

Akkoord

Akkoord
Akkoord Akkoord Akkoord
Akkoord
Akkoord
indicator 2:
Zoals tijdens
de
commentaarro
nde ook door
NIV
aangegeven
verzoekt zij
een aantal
formuleringen
van
antwoordmog
elijkheden te
wijzigen.
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.
Verplicht transparant
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Inclusie & exclusie criteria DAPA
Inclusie
1. Claudicatio intermittens (CI) (conservatief of interventie)(looptraining of operatieve behandeling)
2. Kritieke ischemie (KI) (conservatief of interventie)(looptraining of operatieve behandeling)
3. Patiënten die 16 jaar en ouder zijn
4. Poliklinische en klinische ziekenhuiszorg
Exclusie

Met opmaak: Patroon: Doorzichtig

1. De patiënten met acute ischemie (AI), diagnosecode 417 worden geëxcludeerd.
2. Patiënten die overleden zijn.

Met opmaak: Patroon: Doorzichtig

Datum laatste wijziging

23-06-2017

Versie

2018.1
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Overzicht indicatoren DAPA
Nr. Indicator

Type indicator Uitvraag
over (jaar)

Bron

1.

Structuur

2018

DAPA

ProcesStructuur 2018

DAPA

2.

Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd met claudicatio intermittens, rustpijn
of kritieke ischemieweefselverlies, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.
Percentage patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden,
dat looptraining heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep.

Datum laatste wijziging

23-06-2017

Versie

2018.1
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1. Volume
Indicator
Operationalisatie

Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met claudicatio
intermittens, rustpijn of weefselverlies,kritieke ischemie, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden..
Totaal AaAantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met
claudicatio intermittens, rustpijn of weefselverlies,kritieke ischemie ten gevolge van perifeer arterieel
vaatlijden.
Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met claudicatio
intermittens ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.
Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met rustpijn ten
gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.
Aantal nieuwe patiënten in uw ziekenhuis gediagnostiseerd en geregistreerd in de DAPA met weefselverlies
ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden.
Zie DAPA in -/ exclusiecriteria
01-01-2018 t/m 31-12-2018

Teller A

Teller B
Teller C
Teller D
Definitie (s)
In-/ exclusiecriteria
Norm
Uitvraag over periode

Notulen Indicatorendagen 2017
Conclusie:

Valide: Jaxxx

Commentaar:

Xxx.

Datum laatste wijziging

23-06-2017

Versie

2018.1

Transparantie: Neexxx

Advies t.a.v. verplichte transparantie: n.v.t.xxx
Tabel met opmaak

Copyright Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) 2017
pagina 4 van 5

2. Looptraining
Indicator
Operationalisatie

Percentage patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolge van perifeer arterieel vaatlijden, dat
looptraining* heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep**.
Aantal patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolgde van perifeer arterieel vaatlijden, dat looptraining*
heeft gehad voorafgaand aan een vasculaire interventie/ingreep**.
Totaal Aaantal patiënten met claudicatio intermittens, ten gevolgde van perifeer arterieel vaatlijden, dat een
vasculaire interventie/ingreep** ondergaat.
*Looptraining: gesuperviseerde looptraining gedurende tenminste drie maanden.
**Vvasculaire interventie/ ingreep: percutaan (wel of niet met stent) en/of chirurgisch (endarterectomie of
bypass).
Zie DAPA in -/ exclusiecriteria
01-01-2018 t/m 31-12-2018

Teller
Noemer
Definitie (s)

In-/ exclusiecriteria
Norm
Uitvraag over periode

Notulen Indicatorendagen 2017
Conclusie:

Valide: Jaxxx

Commentaar:

Xxx.

Datum laatste wijziging

23-06-2017

Versie

2018.1

Transparantie: Neexxx

Advies t.a.v. verplichte transparantie:
n.v.t.xxx
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