
Operationalisatie Aard van de 
wijziging

Criteria 
Toetsingskader

Advies werkgroep PFN FMS V&VN ZN NVZ NFU ZKN

Indicator 1, 3C & 4 t/m 10

Criterium 1 t/m 5 Verplicht transparant Kind & 
Ziekenhuis 
Akkoord

Akkoord - Akkoord Akkoord Akkoord -

Overweging ZiN
Advies ZiN Verplicht transparant

Indicator 2
Percentage patiënten 

bij wie een 

(adeno)tonsillectomie 

heeft plaatsgevonden 

en dat op een 

anesthesiologische 

polikliniek preoperatief 

Geen wijziging Criterium 1 t/m 5 Verplicht transparant Na 
afstemming 
met FMS 
akkoord met 
voorstel om 
de indicator 
te laten 
vervallen

FMS niet akkoord; De NVKNO 
heeft aangegeven dat deze 
indicator kan vervallen omdat deze 
weinig onderscheidend is. Uit de 
recent gepubliceerde data van 
2016 blijkt dat  nagenoeg alle 
ziekenhuizen (bijna) 100% scoren

Akkoord 
met 
voorstel 
om 
indicatore
n te laten 
vervallen

NVZ 
Akkoord

NFU 
akkoord

-

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant

Indicator 3a & 3b

Geen wijziging Criterium 1 t/m 5 Verplicht transparant Akkoord om 
3a en 3b te 
laten 
vervallen

FMS niet akkoord; De NVKNO 
heeft in de commentaarfase 
aangegeven dat de indicatoren 3a 
en b kunnen vervallen omdat 
behandeling van TE bij 
volwassenen vrijwel niet meer in 
klinische setting gebeurt. Hiermee 
zijn deze indicatoren niet meer 
onderscheidend daar het 
momenteel nog slechts een kleine 
(en steeds kleiner wordende) 
patiëntengroep betreft. Bovendien 
wordt de pijnmeting bij klinische 
patiënten in beeld gebracht via de 
kwaliteitsregistratie 
pijngeneeskunde van de NVA 
welke reeds als indicator in de 
basisset van de IGZ is 
opgenomen. Een separate 
pijnregistratie voor deze ingreep 
levert een dubbele registratielast 

- Akkoord 
om 3a en 
3a te 
laten 
vervallen

NVZ 
Akkoord

NFU 
akkoord

-

Overweging ZiN

Advies ZiN Niet transparant
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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.

Er is laat in het proces consensus bereikt over het laten vervallen 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). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het laatste advies van de werkgroep over.

Er is laat in het proces consensus bereikt over het laten vervallen 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). Conform dit proces neemt het Zorginstituut het laatste advies van de werkgroep over.


