
Werkwijze Vektis 
 

Dit document is de bijlage bij criterium 3 op pagina 5 van het aanbiedingsformulier. Er wordt hier 
gevraagd naar de werkinstructie die aangeeft hoe het meetinstrument moet worden gebruikt. 
Omdat deze term op meerdere documenten zou kunnen duiden, is in overleg met het ZINL besloten 
de term ‘Werkinstructie’ te vervangen door de ‘Werkwijze van Vektis’ aangezien bij dit criterium 
gevraagd wordt hoe de analyse wordt uitgevoerd. Dit staat kort beschreven in onderstaande 7 
punten. 

 
1. Omschrijving van de doelen (publieke-, zorginkoop-, interne verbeter-, toezichtinformatie) van 

het meetinstrument 
Doel: Interne verbetering. 
 

2. Een definitie van de cliëntengroep (met in- en exclusiecriteria) 
Clientgroep: Cliënten met één of meerdere declaraties in de wijkverpleging. Voornamelijk zal dit 
ouderen betreffen maar er kunnen ook jonge(re) mensen behoren tot de cliëntgroep die 
wijkverpleegkundige zorg ontvangt. 
 

3. Een beschrijving van de bron, data-verzamelingsmethode of registratiewijze 
Data-verzamelingsmethode: De analyses van Vektis worden gebaseerd op het datawarehouse van 
Vektis. Hierin bewaart Vektis alle data over alle zorgdeclaraties in Nederland. Zorgverzekeraars en 
Wlz-uitvoerders leveren grote hoeveelheden declaratiedata aan bij Vektis. Dit is een continu proces, 
Vektis ontvangt een doorlopende stroom van gegevens. 
 

4. Een beschrijving van welke informatiestandaard wordt gehanteerd bij de registratie van de voor 
dit meetinstrument noodzakelijke data 
Informatiestandaard: Niet van toepassing. 
 

5. Een overzicht en definitie van alle aan te leveren gegevens wanneer gegevens uit het zorgproces 
worden gebruikt 
Gegevens zorgproces: Er worden geen andere gegevens gebruikt uit het zorgproces dan de 
declaratiegegevens van zorgverzekeraars. 
 

6. Een beschrijving van de benodigde correcties voor populatieverschillen (case-mix correcties) 
Case-mix correcties: Er worden geen case-mix correcties toegepast. 
 

7. Een beschrijving van de benodigde data-schoning en data-analyse om te komen tot 
betrouwbare berekende Indicatorwaarden 
Data-schoning: Samen met VECOZO controleert Vektis alle data op technische juistheid. Daarna 
kijkt Vektis nog naar patronen binnen de aangeleverde datasets. Vektis verandert nooit iets aan de 
inhoud van de declaratiegegevens. De gecontroleerde data wordt opgeslagen in het datawarehouse 
van Vektis. Vanaf dat moment is de data klaar voor gebruik. 

 
 
*Voor de volledigheid: De term werkinstructie is multi-interpretabel omdat er bij de indicator 
ongepland ziekenhuisbezoek ook een kort handboek geschreven wordt, hoe de zorgaanbieders 
deze indicator kunnen lezen en implementeren. Dit handboek kan ook als een werkinstructie gezien 
worden. 
 


