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In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de 

datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2018, 

aangeleverd in mei 2019) door instellingen die medisch specialistische zorg 

leveren. 
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2 Leeswijzer 
 

In deze rapportage treft u in hoofdstuk 3 en 4 uitleg over hoe bevindingen worden 

gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 5 staan algemene bevindingen die bij een 

aantal indicatorsets over de medisch specialistische zorg voorkomen. In hoofdstuk 

6 staan alle bevindingen bij indicatorsets over de medisch specialistische zorg. 

Hierin staan per set de bevindingen.  

 

3 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren 
 

Zorginstituut Nederland bespreekt met de betrokken koepelorganisaties en 

gegevensmakelaars hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen bij de 

aanlevering over verslagjaar 2019 kunnen worden voorkomen.  

 

 

4 Wat te doen met eigen bevindingen? 
 

Bent u een afnemer van kwaliteitsgegevens? 

Als u de kwaliteitsgegevens wilt gebruiken, en u treft mogelijke problemen aan in 

de datakwaliteit, dan kunt u de volgende informatie bekijken: 

- De indicatoren die moesten worden aangeleverd staan op de 

Transparantiekalender onder Medisch specialistische zorg (MSZ): 

https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/transparantiekalender 

- De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de 

Registerpagina van de indicatorset: 

https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten (onder meetinstrumenten) 

Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder documenten de 

indicatorgids. Let erop hier de indicatorgids te nemen die hoort bij verslagjaar 

2018, aangezien de indicatorgidsen voor verslagjaar 2019 ook op de site 

staan. 

 

Wanneer u als afnemer van de gegevens na het lezen van bovenstaande 

informatie sterke vermoedens heeft dat gegevens niet kloppen, en de bevinding 

staat nog niet in dit document genoemd, dan horen wij dat graag. Het 

Zorginstituut wijzigt zelf geen aangeleverde gegevens, maar zal samen met de 

betreffende zorgaanbieder, of de koepelorganisatie, bekijken of en hoe deze 

gegevens verbeterd kunnen worden. U kunt meldingen aan ons versturen via 

opendata@zinl.nl.  

 

Bent u een zorgaanbieder die kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd? 

Als u zelf kwaliteitsgegevens heeft aangeleverd, en u constateert dat er onjuiste 

kwaliteitsgegevens in de openbare database staan, neem dan contact op met uw 

koepelorganisatie. Zij kunnen met u bekijken of en hoe deze gegevens verbeterd 

kunnen worden. 

Om zicht te houden op het aantal en de aard van de meldingen, en daarmee de 

aanleverprocedure steeds te verbeteren, willen we u vragen ook een kopie van uw 

melding te sturen naar opendata@zinl.nl. 

 

 

 

 

 

https://www.zorginzicht.nl/ondersteuning/transparantiekalender
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten
mailto:opendata@zinl.nl
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5 Algemene bevindingen 
 

Bevinding Alg.01 

Bevinding Een aantal instellingen heeft de locaties niet voorzien van het 

officiële KvK-vestigingsnummer, maar van het KvK-nummer. 

Gevolgen Dit maakt de instelling minder goed te identificeren (aangezien 

naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed koppelbaar met 

andere gegevens. 

 

Bevinding Alg.02 

Bevinding Een aantal instellingen heeft de locaties niet voorzien van het 

officiële KvK-vestigingsnummer, maar meerdere locaties 

hetzelfde (soms fictieve) vestigingsnummer gegeven. 

Gevolgen Dit maakt de instelling minder goed te identificeren (aangezien 

naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed koppelbaar met 

andere gegevens. 

 

Bevinding Alg.03  

Bevinding Bij meerdere indicatoren waarbij sprake is van een 

meerkeuzevraag, is in de indicatorengids de ontkennende 

antwoordoptie ‘Nee’ of ‘Niet van toepassing’ toegevoegd. 

Aangezien bij iedere antwoordoptie een ‘ja’ of ‘nee’ wordt 

aangeleverd, zorgt dat er bij de ontkennende antwoordopties 

voor dat er onduidelijkheid kan ontstaan bij afnemers van de 

data (wat betekent het antwoord ‘nee’ bij de antwoordoptie 

‘nee’?). Er zijn ook instellingen die bij sommige indicatoren een 

echte antwoordoptie hebben beantwoord met ‘ja’ en dat óók bij 

de ontkennende antwoordoptie hebben gedaan; dit kan niet 

kloppen en moet voorkomen worden. 

 

In vrijwel alle gevallen gaat het bij de meerkeuzevragen om 

slechts één ontkennende antwoordoptie die in feite zoveel 

betekent als ‘geen van bovenstaande antwoordopties’. Omdat 

een ‘nee’ bij alle antwoordopties ervoor precies dezelfde 

informatie geeft, heeft een antwoordoptie ‘nee’ of ‘niet van 

toepassing’ geen toegevoegde waarde, en dient deze niet 

opgenomen te worden in de gids. 

 

Als de hele indicator niet van toepassing is omdat de betreffende 

zorg helemaal niet wordt geleverd, moet bij iedere antwoordoptie 

het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd.  

 

(Gegevensmakelaars kunnen in hun portal opties maken om 

eenvoudig alle antwoordopties aan of uit te vinken, en kunnen 

een ‘n.v.t.’-vinkje in de portal bij de hele vraag omzetten naar 

een ‘1’ in het veld ‘indicator_nvt’ bij iedere antwoordoptie.) 

Gevolgen De gegevens zijn door afnemers minder goed te analyseren en te 

presenteren. 

 

Bevinding Alg.04 

Bevinding Een aantal instellingen heeft meerdere locaties aangeleverd en 

deze hetzelfde adres gegeven. 
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Gevolgen Het is hierdoor onduidelijk waar de locaties gevestigd zijn. 

 

Bevinding Alg.05 

Bevinding Er zijn door meerdere instellingen indicatorsets aangeleverd 

waarbij alle indicatoren zijn aangeleverd met de aanduiding ‘niet 

van toepassing’. 

Het valt op dat dit vaak bij 3 dezelfde aandoeningen gebeurd, 

namelijk de indicatorsets Nierstenen, Percutane Coronaire 

Interventie (PCI) en In Opzet Curatieve Prostaatcarcinoom. 

Gevolgen Als een indicatorset volledig niet van toepassing is, omdat de 

zorg niet geleverd is in het verslagjaar, dan dient de indicatorset 

niet te worden aangeleverd. Nu is onduidelijk of de zorg niet 

geleverd wordt, of dat alle indicatoren inderdaad om een andere 

reden niet van toepassing zijn. Het is onwaarschijnlijk dat dat het 

geval kan zijn. Het merendeel van de instellingen heeft wel 

opmerkingen bijgeleverd waarin ze uitleggen dat ze de specifieke 

behandeling niet leveren, waarmee een verklaring wordt 

gegeven. 

 

Bevinding Alg.06 

Bevinding Bij indicatoren met een bepaald datatype (indicator-eenheid) zijn 

waarden aangeleverd die niet voldoen aan de specificaties: 

- Bij het datatype ‘Aantal’ zijn bij een aantal indicatorsets door 

gegevensmakelaar DHD decimalen aangeleverd, terwijl 

‘aantal’ altijd een geheel getal moet zijn (bijv. 15.00, bij de 

indicatorset Psoriasis).  

- Bij het datatype ‘Ja/Nee’, wordt de vraag beantwoord met de 

indicatorwaarde ‘0’ of ‘1’. Het is niet duidelijk wat de 

instellingen hiermee bedoelen. De gegevens zijn uit de 

registratie direct door gegevensmakelaar MRDM 

doorgeleverd en niet omgezet in de waarde ‘ja’ of ‘nee’. 

- Bij het datatype ‘subindicator’ worden waarden aangeleverd. 

Op dit datatype mogen geen data worden aangeleverd. Dit 

moet plaatsvinden op de onderliggende vragen. 

Gevolgen De gegevens zijn door afnemers minder goed te analyseren en te 

presenteren. 
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6.6 Bevindingen per set 
 

 

5.1 ISID000007 Blaascarcinoom 

 

Bevinding ISID000007.01 

Bevinding Indicator 3a1,3b1 en 3c1 (INID005981/ INID005983/ 

INID005985) is onduidelijk opgesteld. Het is mogelijk dat bij 

deze vraag zowel een percentage als het antwoord ‘nee’ (= 

feitelijk 0%) kan worden aangeleverd. Op deze vragen is 

daarmee afgeweken van het datatype percentage. Indien deze 

zorg niet aangeboden wordt door een instelling, dan had dit via 

een tweede subvraag naar voren moeten komen bij de vraag 

naar het vast verwijsadres (tekst). 

 

Bevinding ISID000007.02 

Bevinding Bij indicator 5b5 (INID001100) is door twee instellingen ‘nvt’ en 

’niet van toepassing’ als indicatorwaarde aangeleverd. Dat is niet 

toegestaan. Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 

‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 

 

5.2 ISID000148 Borstimplantaten 

 

Bevinding ISID000148.01 

Bevinding Bij indicator 1 (INID007965) is het datatype ‘Ja/Nee’ door 13 

instellingen beantwoord met het cijfer ‘0’ of ‘1’. Het is niet 

duidelijk wat de instellingen hiermee bedoelen. 

De gegevens zijn uit de registratie direct door gegevensmakelaar 

MRDM doorgeleverd en niet omgezet in de waarde ‘ja’ of ‘nee’. 

 

Bevinding ISID000148.02 

Bevinding Bij indicator 2 (INID011423) heeft 1 instelling een percentage 

groter dan 100% aangeleverd (114.29%). Dit kan veroorzaakt 

worden door verschillen in het jaar van de fysieke aanlevering 

van de borstprothese of expander en de daadwerkelijke 

registratie in DBIR.  

Gevolgen Hierdoor kan verwarring ontstaan door de interpretatie van de 

data door afnemers. 

 

 

5.3 ISID000008 Cataract 

 

Bevinding ISID000008.01 

Bevinding Bij indicator 10 (INID004983) heeft gegevensmakelaar Desan 

een antwoordoptie afwijkend van de gids opgenomen. 

Gevolgen Door af te wijken van de gids wordt het een losse 

antwoordcategorie en kan dit door afnemers minder makkelijk 

verwerkt worden. 
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Bevinding ISID000008.02 

Bevinding Bij indicator 12 (INID008100) moet een tekstuele waarde 

ingevuld worden wanneer vervolgcontroles plaatsvinden (‘na__ 

weken’ of ‘na__ en__ weken’. Er zijn echter heel veel afwijkende, 

tekstuele gegevens aangeleverd:  

‘1e moment na 5 weken’   

‘1 week na de operatie van het eerste oog en vervolgens 4-6 

weken na het tweede oog. (of laatste oog)’ 

 

Ook worden er opmerkingen bij de tekst toegevoegd. Dat is niet 

conform de definitie in de indicatorgids. Er ontbreekt een 

afgedwongen format in de indicatorgids.  

Gevolgen Zonder afgedwongen format in de indicatorgids blijft de 

aanlevering verschillend interpreteerbaar. 

 

 

5.4 ISID000038 Cerebro Vasculair Accident (CVA) 

 

Bevinding ISID000038.01 

Bevinding Bij indicatoren 2 en 3b (INID011379 en INID007870) met 

datatype (indicator-eenheid) ‘Aantal’ zijn bij alle antwoorden 

decimalen aangeleverd, terwijl ‘Aantal’ altijd een geheel getal 

moet zijn. 

 

Zie ook algemene bevinding Alg.06. 

 

 

5.5 ISID000037 Colorectaal Carcinoom 

 

Bevinding ISID000037.01 

Bevinding Bij indicator 8 (INID000571) is vanuit een registratie een 

indicatorwaarde van 162,4 (met een teller en noemer van 1) 

aangeleverd. Dit is op basis van een case-mix correctie. De case-

mix correctie houdt in dit geval geen rekening met situaties 

waarbij de instelling boven de 100% kan komen. Dit zou 

namelijk wel moeten. 

 

5.6 ISID000010 Dementie 

 

Bevinding ISID000010.01 

Bevinding Bij indicator 1b (INID000134) zijn door de instellingen 

verschillende antwoordmogelijkheden aangeleverd, waardoor 

onduidelijk is wat er precies is geantwoord; er zou alleen een 

getal ingevuld moeten worden: ‘__ keer per week’, ‘__ keer per 

maand’ of ‘1 keer per __ weken’. Instellingen hebben zelf 

antwoorden geformuleerd (bijv. ‘één keer per week’ of ’1x per 

week’) of er staat alleen een getal zonder bijbehorende tekst.   

 

In de indicatorgids staat dat de gegevensmakelaar de gekozen 

bijbehorende tekst dient aan te leveren.  

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 

aangeleverd zijn deze niet te gebruiken door de afnemers. 
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Bevinding ISID000010.02 

Bevinding Indicator 4c (INID001274) en 5f (INID001279) is een 

ontkennende antwoordoptie (‘nee’ / ‘geen 

afspraken/faciliteiten’).  

 

Hier wordt verschillend op geantwoord i.c.m. de andere 

antwoordopties. Dit levert verwarring op voor zowel de 

instellingen als de afnemers.  

 

Zie ook algemene bevinding Alg.03. 

 

 

5.7 ISID000036 Heupprothese 

 

Bevinding ISID000036.01 

Bevinding Bij indicator 4b2e (INID004089) heeft 1 instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; -252.83. 

 

Bevinding ISID000036.02 

Bevinding Bij indicator 4c2b (INID004111) heeft 1 instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; 96.14. 

 

Bevinding ISID000036.03  

Bevinding Bij de gehele indicatorset heeft 1 instelling voor 2 locaties 

dezelfde indicatorwaarden aangeleverd.  

 

 

5.8 ISID000021 In opzet curatieve behandeling prostaatcarcinoom 

 

Bevinding ISID000021.01 

Bevinding Meerdere instellingen hebben bij alle indicatoren opmerkingen 

aangeleverd dat zij de behandeling niet in het ziekenhuis 

uitvoeren.   

 

Zie ook algemene bevinding Alg.05. 

 

 

5.9 ISID000029 Inflammatory Bowel Disease (IBD) 

 

Bevinding ISID000029.01 

Bevinding Bij indicator 3.1f (INID006298) is door 1 instelling een antwoord 

gegeven dat niet goed begrepen zal worden: ‘afhankelijk van de 

gezondheidstoestand keuze voor antwoord b, c, d.’ 

 

De opties b, c, d zijn niet te zien voor afnemers van de data.  
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Bevinding ISID000029.02 

Bevinding Bij indicator 3.2f (INID006305) is door meerdere instellingen in 

het veld indicatorwaarde een antwoord gegeven dat er op lijkt te 

duiden dat ze eigenlijk niet van toepassing hadden moeten 

antwoorden (bijv. ‘geen kindercoloscopieën op deze locatie’.). 

Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 

‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 

Bevinding ISID000029.03 

Bevinding Indicator 6c (INID004386) is een ontkennende antwoordoptie.  

 

Hier wordt verschillend op geantwoord i.c.m. de andere 

antwoordopties. Dit levert verwarring op voor zowel de 

instellingen als de afnemers. 

 

Zie ook algemene bevinding Alg.03. 

 

 

5.10 ISID000042 Knieprothese 

 

Bevinding ISID000042.01 

Bevinding Bij de gehele indicatorset heeft 1 instelling voor 2 locaties 

dezelfde indicatorwaarden aangeleverd.  

 

 

5.11 ISID000030 Liesbreukoperaties 

 

Bevinding000030.01 

Bevinding Indicator 1b.3 (INID001320) is een ontkennende antwoordoptie.  

 

Hier wordt verschillend op geantwoord i.c.m. de andere 

antwoordopties. Dit levert verwarring op voor zowel de 

instellingen als de afnemers. 

 

Zie ook algemene bevinding Alg.03. 

5.12 ISID000031 Longcarcinoom 

 

Bevinding ISID000031.01 

 

Bevinding Bij indicator 1 (INID000460) heeft 1 instelling een afwijkende 

waarde aangeleverd; 15%. De aanlevering is op basis van 

registratie DLCA-S. 

 

Bevinding ISID000031.02 

Bevinding Bij indicator 8 (INID000452) wordt in de gids een 

antwoordmogelijkheid ‘niet van toepassing’ benoemd. Het is 

onduidelijk of hier een specifieke betekenis wordt gegeven aan 

‘niet van toepassing’. 

Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 

‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. Door deze 

antwoordmogelijkheid kan ‘niet van toepassing’ op twee 

manieren worden aangeleverd.  
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Gevolgen De gegevens zijn door afnemers minder goed te lezen en te 

analyseren 

 

 

5.13 ISID000056 Mammacarcinoom 

 

Bevinding ISID000056.01 

Bevinding Bij indicator 11a en 11b (INID012596 en INID012597) is het 

datatype ‘ja/nee’. Er is echter door 6 instellingen bij beide 

indicatoren alleen de waarde ‘0’ of ‘1’ aangeleverd, waardoor het 

onduidelijk is wat dit antwoord zegt. 

De gegevens zijn uit de registratie direct door MRDM 

doorgeleverd en niet omgezet in de waarde ‘ja’ of ‘nee’. 

 

 

5.14 ISID000045 Melanoom 

 

Bevinding ISID000045.01 

Bevinding Bij twee indicatoren B7.a en B7.b (INID012046 en INID012047)  

is bij een instelling vanuit de registratie DMTR een percentage 

boven de 100% aangeleverd. Of patiënten hebben vragenlijsten 

ingevuld waarbij de patiënt niet in de registratie zit. Of er zijn 

meerdere vragenlijsten geteld.  

 

 

5.15 ISID000158 Organisatie van Intensive Care 

 

Bevinding000158.01 

Bevinding Bij indicator 2a en 2b (INID012766 en INID012767) wordt 

gevraagd naar het aantal uur aanwezigheid en beschikbaarheid 

van een intensivist. Uit de aangeleverde opmerkingen blijkt dat 

de definitie ‘aanwezigheid’ en ‘beschikbaarheid’ in de gids niet 

duidelijk is. Meerdere instellingen hebben in het 

opmerkingenveld twee percentages aangeleverd. 

 

 

5.16 ISID000046 Parkinson 

 

Bevinding000046.01 

Bevinding Bij indicator 1 (INID005942) hebben meerdere instellingen in het 

opmerkingenveld aangegeven dat zij (halverwege) gestopt zijn 

met het registreren in de DPIA. Ze hebben ‘nvt’, ‘0%’ of een 

waarde ingevuld. Het is onduidelijk of aangeleverde waardes 

volledig zijn en of deze kloppen. 

 

Er is verschillend omgegaan met de aanlevering van de waarden. 

Er is door koepels geen duidelijke richtlijn gegeven hoe deze 

indicator gevuld moest worden. 

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 

aangeleverd zijn deze niet te gebruiken door afnemers. 
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5.17 ISID000159 Percutane Coronaire Interventie (PCI) 

 

Bevinding ISID000159.01 

Bevinding Bij indicator 1 (INID012923) hebben 8 instellingen de 

indicatorwaarde ‘nvt’ aangeleverd, met daarbij de opmerking dat 

zij de specifieke procedure niet uitvoeren. Als de behandeling 

helemaal niet van toepassing is, dient de instelling dit aan het 

Zorginstituut door te geven of de set niet aan te leveren in de 

portal.  

 

Zie ook algemene bevinding Alg. 05. 

 

 

5.18 ISID000083 Perifeer Arterieel Vaatlijden 

 

Bevinding ISID000083.01 

Bevinding Bij indicator 2d2, 2e2 en 2f2(INID003203) wordt gevraagd naar 

de namen van de specialisten die werkzaam zijn in de instelling. 

Door 26 instellingen zijn vreemde waarden (‘-‘, ‘xx’), cijfers (‘0’) 

of afwijkende tekstuele waarden (‘geen’, ‘nvt’, ‘zijn er niet’, 

‘internisten met aantoonbare ervaring in de vasculaire 

geneeskunde is NVT’ aangeleverd. Als de indicator niet van 

toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ 

worden aangeleverd. 

 

 

5.19 ISID000048 Psoriasis 

 

Bevinding ISID000048.01 

Bevinding Bij indicator 1D (INID000751) hebben 4 instellingen antwoorden 

gegeven die niet goed begrepen zullen worden, zoals:  

- ‘alle opties mogelijk’ 

- ‘eerste drie van bovenstaande opties zijn allemaal mogelijk’  

- ‘Wij bieden een maatwerkoplossing: afhankelijk van de situatie 

van patiënt kunnen alle bovenstaande mogelijkheden 

worden’ 

Deze opties zijn niet leesbaar voor afnemers van de data en 

daardoor niet begrijpelijk.  

 

Bevinding ISID000048.02 

Bevinding Bij indicator 2o (INID001472) heeft 1 instelling de 

indicatorwaarde ‘n.v.t.’ als antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’ 

aangeleverd. Als de indicator niet van toepassing is, moet het 

veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 

Bevinding ISID000048.03 

Bevinding Bij indicator 7.5 (INID006743) heeft 1 instelling de 

indicatorwaarde ‘wordt niet aangeboden’ als antwoordoptie bij 

‘anders, namelijk’ aangeleverd. Als de indicator niet van 

toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ 

worden aangeleverd. 
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5.20 ISID000005 Veneuze Ziekten 

 

Bevinding ISID000005.01 

Bevinding Indicator 2bd, 2ee en 3bd (INID012269, INID009347 en 

INID009376) wordt bij de antwoordoptie ‘anderen, namelijk’, 

door 34 instellingen de indicatorwaarde ‘nee’ of ‘geen anderen’ 

aangeleverd. Als de indicator niet van toepassing is, moet het 

veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 

Bevinding ISID000048.02 

Bevinding Bij indicator 2c1H (INID009336) heeft 1 instelling de 

indicatorwaarde ‘nvt’ als antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’ 

aangeleverd. Als de indicator niet van toepassing is, moet het 

veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 

Bevinding ISID000048.03 

Bevinding Bij indicator 2d (INID012286) is een andere tekstuele 

indicatorwaarde aangeleverd, namelijk: ‘N.v.t., onze 

ziekenhuislocatie/locatie behandelcentrum voert geen diep 

veneuze interventies uit.’ 

Gegevensmakelaar DHD heeft deze antwoordoptie anders 

geformuleerd dan in de gids is opgenomen. Hierdoor ontstaan 

onterecht verschillende antwoordmogelijkheden en is dit door 

afnemers moeilijker te verwerken. 

 

Bevinding ISID000048.04 

Bevinding Bij indicator 2fI1 (INID004687) heeft 1 instelling een antwoord 

gegeven die niet goed begrepen zullen worden: ‘bovengenoemde 

worden niet aangeboden’. Eerder benoemde opties zijn niet 

leesbaar voor afnemers van de data en daardoor niet 

begrijpelijk.  

 

Bevinding ISID000048.05 

Bevinding Bij indicator 3bd (INID009376) wordt gevraagd naar mogelijk 

andere kwantitatieve klinische scores. 1 instelling heeft een 

antwoord gegeven die niet goed begrepen zal worden: ‘volgens 

richtlijnen’.  

 

Bevinding ISID000048.06 

Bevinding Bij indicator 3bd (INID009376) wordt gevraagd naar mogelijk 

andere kwantitatieve klinische scores. 43 instellingen hebben het 

antwoord ‘Nee’ gegeven als toevoeging op de antwoordoptie 

‘Anders, namelijk’. Als de indicator niet van toepassing is, moet 

het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
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Bevinding ISID000048.07 

Bevinding Bij indicator 8a2 en8b2 (INID009376) wordt een jaartal van de 

kwaliteitsvisitaties gevraagd. De datum is volgens verschillende 

formats aangeleverd (bijv. ‘2013.000’, ’08-05-2017’, ‘2015 en 

aanstaande in 2020’. Of een vreemde waarde; ‘-‘. Er is een 

gebrek aan een afgedwongen format in de indicatorgids.  

 

 

5.21 ISID000043 Voorste Kruisband en Arthroscopie van de Knie 

 

Bevinding ISID000043.01  

Bevinding Bij de gehele indicatorenset heeft 1 instelling de opmerking 

aangeleverd dat zij geen voorste kruisband zorg meer leveren. 

Als de behandeling helemaal niet (meer) van toepassing is dient 

de instelling dit aan het Zorginstituut door te geven of de set niet 

aan te leveren in de portal.  

 

Zie ook algemene bevinding Alg. 05. 

 

Bevinding ISID000043.02 

Bevinding Bij hoofdindicator 1c (INID003778) met datatype ‘sub-indicator’ 

zijn waarden aangeleverd door 79 instellingen.  

 

Zie ook algemene bevinding Alg. 06. 

 

Bevinding ISID000043.03  

Bevinding Bij de gehele indicatorset heeft 1 instelling voor 2 locaties 

dezelfde indicatorwaarden aangeleverd.  

 


