Toetstabel | Stressincontinentie vj 2018
Operationalisatie

Aard van de wijziging

Criteria
Toetsingskader

Advies werkgroep

Criterium 1 t/m 5

Vrijwillig transparant

PFN

FMS

V&VN

ZN

NVZ

NFU

ZKN

Indicator 1

Overweging ZiN
Advies ZiN

Akkoord

NVU: - In de huidige
richtlijn urine
incontinentie voor de
tweede en derde lijn
staat het gebruik van
PGI-I niet aanbevolen.
Gevraagd wordt dit in
de indicatorgids te
benoemen, incl.
beargumentatie
waarom inzichten zijn
veranderd.
- Door het uitsluiten van
zorgtype 21, wordt een
grote groep patiënten
voor deze indicator
uitgesloten (met een
vaak ongecompliceerd
beloop). Wat is de
reden voor uitsluiten
van dit zorgtype? tav
indicator 2: NVU: Wat
wordt er verstaan onder
restverschijnselen na de
operatie?

Tekstuele
suggesties
doorvoeren in
def. Gids

Akkoord

De kwantitatieve indicator mbt PGI gaat Akkoord Akkoord
over geopereerde patiënten. Waarom
worden er op pagina 6 dan ook
zorgproducten weergegeven die worden
gebruikt voor opname zonder operatie?
Deze moeten toch niet in de populatie
worden opgenomen?
Er wordt getwijfeld over de relevantie
van veel zorgproducten gemeld op
pagina 6. De meest direct relevante is in
ieder geval: 149999067 Bij TVT, TOT
in/exclusief voor- en/of
achterwandplastiek. Kan aan worden
gegeven waarom overige codes ook
meegenomen moeten worden?
Reactie op vraag patientenfederatie ten
aanzien van meetperiode: Het moment
van nacontrole is meestal 6 weken na
de ingreep. Als gemeten wordt op basis
van verrichtingen (heeft eigenlijk de
voorkeur tov afgesloten DBC’s), dan
kunnen niet alle verrichtingen in 2018
worden meegenomen en moet de
periode worden aangepast omdat nog
niet in alle gevallen een score heeft
plaatsgevonden. Ga je wel van
afgesloten DBC’s in 2018 uit, dan is er
de kans aanwezig dat nog niet voor
iedere van die afgesloten DBC’s ook
een scoring heeft plaatsgevonden
volgens de methodiek.
Er zijn op dit moment verschillende
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.
Vrijwillig transparant

Indicator 2, 3, 4
Overweging ZiN

Criterium 1 t/m 5
Verplicht 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.

Advies ZiN

Verplicht transparant

