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Alle indicatoren behalve 3C

Over de gehele set is de volgorde 
van de indicatoren aangepast. 
Daarnaast zijn er twee indicatoren 
('gebruik decision aid' en 
'resonspercentage PROMs') 
geschrapt.

Criterium 1 t/m 5 consensus over 
verplichte 
transparantie.  

Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Overweging ZiN

Advies ZiN Verplicht transparant

Indicator 3C

Percentage diepe postoperatieve 
wondinfecties binnen 365 dagen na 
primaire TKP ingreep (volgens 
definitie PREZIES) 

Criterium 1 t/m 4 Geen consensus Verplicht Verplicht Verplicht Verplicht Vrijwillig Vrijwillig Verplicht

Criterium 5 Uit de registratietoets bleek dat 
ziekenhuizen de indicator niet registreren 
omdat zij de richtlijn van PREZIES/RIVM 
volgen die de registratie beheren. Zouden 
ziekenhuizen deze indicator verplicht 
moeten aanleveren, dan betekent het dat 
ziekenhuizen alle dossiers handmatig 
moeten nalopen. Voor een gemiddeld 
ziekenhuis zijn dit er 1000+ voor heup/knie. 
Deze last is buitenpropertioneel en 
bovendien is het proces van handmatige 
telling foutgevoelig. PREZIES/RIVM heeft 
contact opgenomen met NVZ om uitleg te 
geven over de registratie van diepe 
wondinfecties. PREZIES/RIVM geeft aan 
dat voor de registratie is aangesloten bij de 
internationale standaard van 90 dagen 
(welke ook in de set is opgenomen), maar 
dat ziekenhuizen facultatief tot 365 dagen 
kunnen registreren voor bijvoorbeeld 
onderzoek. PREZIES/RIVM heeft geen 
zicht op het aantal ziekenhuizen dat 365 
dagen registreert, omdat tijdens het contact 
de eerste aanlevertermijn nog niet was 
verstreken. NVZ verwacht dat een zeer 
beperkt aantal ziekenhuizen deze cijfers 
registreren.

Deze 
getallen 
moeten 
handmati
g uit de 
systemen 
gehaald 
worden, 
wat erg 
veel tijd 
kost en 
de vraag 
is hoe 
betrouwb
aar de 
getallen 
zijn.

Overweging ZiN

Advies ZiN Vrijwillig 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. 

De indicator is niet nieuw, voor vj 2017 staat deze als verplicht op de TPK. Partijen geven uniform aan deze indicator belangrijk te vinden. NVZ geeft echter aan dat uit de registratietoets naar 
voren is gekomen dat de registratielast vanwege handmatig dossieronderzoek erg groot is. Vanwege de registratielast adviseert het Zorginstituut de 365POWI indicator op te nemen als 
vrijwillig transparant. 


