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Rapportage datakwaliteit aanlevering kwaliteitsgegevens 
kraamzorg mei 2021 over verslagjaar 2021 
 
versie 1.0 5 juli 2022 

 

 
In de rapportage staan de bevindingen van het Zorginstituut m.b.t. de 
datakwaliteit van de aangeleverde kwaliteitsgegevens (verslagjaar 2021, 
aangeleverd in mei 2022) door zorgaanbieders die kraamzorg leveren.  
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Leeswijzer 
In deze rapportage treft u in hoofdstuk 2 en 3 uitleg over hoe bevindingen worden 
gemeld en opgepakt. In hoofdstuk 4 staan algemene bevindingen die bij de 
indicatorset over de kraamzorg voorkomen. In hoofdstuk 5 staan alle bevindingen 
bij de indicatoren over de kraamzorg.  
 
2 Inspanningen om de datakwaliteit te verbeteren 
 
Zorginstituut Nederland bespreekt met de betrokken koepelorganisaties en 
gegevensmakelaar hoe de in deze rapportage gemelde bevindingen met 
betrekking tot de aanlevering over verslagjaar 2021 kunnen worden voorkomen 
bij volgende aanleveringen.  
 
3 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: https://www.zorginzicht.nl/transparantiekalender 
- De indicatorgids met definities, in- en exclusiecriteria e.d. is te downloaden op 

de Registerpagina ‘Kraamzorg indicatoren’.  
 
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 
transparantiekalender@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 transparantiekalender@zinl.nl. 
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4 Algemene bevindingen 
 
Bevinding Alg.01 
Bevinding Meerdere zorgaanbieders hebben de locatie(s) niet voorzien 

van het officiële KvK-vestigingsnummer, maar bijvoorbeeld 
van een fictief vestigingsnummer of van het KvK-nummer. 
Elke vestiging van een onderneming heeft altijd een uniek 
nummer.  

Gevolgen Dit maakt het ziekenhuis minder goed te identificeren 
(aangezien naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed 
koppelbaar met andere gegevens. 

Op te pakken 
door 

Gegevensmakelaar 

 
Bevinding Alg.02 
Bevinding Een paar zorgaanbieders hebben het concern niet voorzien van 

het officiële KvK-nummer, maar van een fictief nummer. 
Gevolgen Dit maakt de instelling minder goed te identificeren (aangezien 

naamgeving vaak wijzigt) en ook minder goed koppelbaar met 
andere gegevens. 

Op te pakken 
door 

Gegevensmakelaar 

 
Bevinding Alg.03 
Bevinding Meerdere zorgaanbieders hebben over de hele indicatorset in 

het opmerkingenveld een tekst aangeleverd waarvoor dit 
opmerkingenveld niet bedoeld is (zoals ‘geen’, ‘nvt’ of ‘geen 
toelichting’). Als men vindt dat een indicator niet van 
toepassing is, kan hiervoor het veld ‘indicator_nvt’ met waarde 
‘1’ worden aangeleverd.  

Op te pakken 
door 

Werkgroep 
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5 Bevindingen indicatorset 
 
Bevinding ISID000050.01 
Bevinding Indicator 1 (INID000763) vraagt naar het percentage vrouwen 

waarbij het om het eerste kind gaat, waarbij voor de 36e week 
een huisbezoek is gerealiseerd. Meerdere zorgaanbieders 
geven in het opmerkingenveld aan dat, vanwege COVID-19, 
een huisbezoek niet altijd mogelijk was. Sommige 
zorgaanbieders geven daardoor een lager percentage op, 
terwijl anderen een digitaal huisbezoek wel meetellen in het 
percentage.  

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 
aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door 
afnemers. 

Op te pakken 
door 

Werkgroep 

 
Bevinding ISID000050.02 
Bevinding Bij indicator 2 (INID000764) heeft één zorgaanbieder bij het 

percentage van 100% de volgende opmerking aangeleverd: 
  
‘totaal 62 partussen gehad (10 van het ziekenhuis) maar teller 
mag niet groter zijn dan noemer daarom alleen de cijfers 
genoteerd van de thuispartussen.’ 
 
De teller mag/kan inderdaad nooit groter dan de noemer zijn. 
Deze zorgaanbieder heeft de ziekenhuisbevallingen niet 
meegeteld in de noemer. Definitie van de noemer is: “Totaal 
aantal thuis begonnen bevallingen waar de kraamverzorgende 
is opgeroepen door de verloskundige.” Dus als dit ook geldt 
voor de 10 ziekenhuisbevallingen dan hadden deze wel 
meegeteld moeten worden. Is dit reden om de toelichting op 
deze indicator te verduidelijken? 

Op te pakken 
door 

Werkgroep 

 
Bevinding ISID000050.03 
Bevinding Indicator 4b (INID000767) vraagt naar het percentage 

kraamverzorgenden dat is bijgeschoold. Meerdere 
zorgaanbieders geven in het opmerkingenveld aan dat, 
vanwege COVID-19, scholing niet tot nauwelijks mogelijk was. 
‘ivm de corona maatregels zijn er in 2021 bijna geen 
bijscholingen geweest’.  
 
Meerdere zorgaanbieders geven echter wel een 100% score 
op.   

Gevolgen Doordat de indicator op verschillende manieren wordt 
geïnterpreteerd zijn de antwoorden minder goed te gebruiken 
door afnemers. 

Op te pakken 
door 

Werkgroep 



 

 

 

 Pagina 5 van 5 

 

Zorginstituut Nederland 
Sector Zorg  

 
Datum 
5 juli 2022 
 

 

 


