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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.  
 
3.1 Adviezen zorgaanbieders naar aanleiding van rapportage 
datakwaliteit 
Een aantal punten vallen op doordat zij regelmatig terugkomen in de bevindingen. 
Dit leidt tot de volgende adviezen voor zorgaanbieders: 
- Lever alleen de indicatorsets aan die van toepassing zijn. Bij wijzigingen in 

het zorgaanbod dient de zorgaanbieder dit door te geven aan het 
Zorginstituut via opendata@zinl.nl. 

- Lever de indicatoren aan zoals aangegeven in de indicatorgids. Wijk niet af 
van de indicatoreenheid.  

- Controleer of de NAW-gegevens kloppen en horen bij de juiste locatie(s).   
- Vink het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ aan als de indicator niet van 

toepassing is.  
- Lever de indicatoren aan op het niveau zoals aangegeven in de indicatorgids. 
- Vraag bij onduidelijkheden over de interpretatie van een indicator meer 

informatie op bij de aandoeningsspecifieke werkgroep. Zie de indicatorgids 
voor de contactgegevens.  

 
 
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: https://www.zorginzicht.nl/transparantiekalender 
- De indicatorgids met definities, exclusiecriteria e.d. is te downloaden op de 

Registerpagina van de indicatorset (op de Transparantiekalender; klik op de 
indicatorset). Op de Registerpagina staat bij het meetinstrument onder 
‘Documenten’ de indicatorgids. Let erop hier de indicatorgids te nemen die 
hoort bij verslagjaar 2019, aangezien de indicatorgidsen voor verslagjaar 
2020/2021 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 

https://www.zorginzicht.nl/transparantiekalender
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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. 
 
 
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 Meerdere instellingen, voornamelijk klinieken, hebben de 

locaties niet voorzien van het officiële KvK-vestigingsnummer, 
maar van een fictieve vestigingsnummer. 

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 Meerdere instellingen leveren indicatorsets aan waar zij bij alle 

indicatoren aangeven dat zij niet van toepassing zijn of dat zij 
de behandeling niet (meer) uitvoeren. 
Het valt op dat dit vaak bij twee dezelfde aandoeningen 
gebeurt, namelijk de indicatorsets Carpaletunnelsyndroom 
(CTS) (zes klinieken) en In Opzet Curatieve Prostaatcarcinoom 
(zes ziekenhuizen) (ook een bevinding in vj2018). 

Gevolgen De gegevens in de Openbare Database worden op deze manier 
gevuld met onnodige informatie. Als een indicatorset volledig 
niet van toepassing is, omdat de zorg niet wordt geleverd, dan 
dient de instelling de indicatoren niet in te vullen. Als een 
instelling de zorg niet meer levert, dan verzoeken wij de 
instelling deze wijziging door te geven aan het Zorginstituut. 
Het merendeel van de instellingen heeft wel opmerkingen 
bijgeleverd waarin ze uitleggen dat ze de zorg niet leveren, 
waarmee een verklaring wordt gegeven.  
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Bevinding Alg.04 
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 in de 
portal van gegevensmakelaar DHD decimalen aangeleverd, 
terwijl het datatype ‘aantal’ altijd een geheel getal moet zijn 
(bijv. 15.00 bij de indicatorset Psoriasis, verschilscores bij de 
indicatorset Knieprothese/Heuprothese en aantal Fte bij de 
indicatorset Diabetes).  

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

 
Bevinding Alg.05 
Bevinding Eén instelling heeft bij de indicatorsets Veneuze ziekten, 

Constitutioneel eczeem en Psoriasis voor alle vier de locaties 
dezelfde indicatorwaardes ingevuld.  

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken.   
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6 Bevindingen per set 
 
6.1 ISID000007 Blaascarcinoom 
 
Bevinding ISID000007.01 
Bevinding Bij indicator 2.2a1, 2.2a2 en 2.2a3 

(INID005981/INID005983/INID005985) met datatype 
‘Percentage’ wordt door een groot aantal instellingen het 
antwoord ‘Nee’ gegeven. Dit is niet toegestaan. Als de indicator 
niet van toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ met 
waarde ‘1’ of 0% worden aangeleverd.  
 
Indicator 2 is inmiddels in twee delen gesplitst (zie opmerking 
rapportage datakwaliteit verslagjaar 2018). Echter hebben 
instellingen nog steeds de mogelijkheid om bij indicator 2a als 
antwoordmogelijkheid een tekst nl. ‘nee’ in te vullen. 
 
De indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd.    

 
Bevinding ISID000007.02 
Bevinding Bij indicator 2.4b5 (INID001100) is door één instelling ‘nvt’ als 

indicatorwaarde aangeleverd. Dat is niet toegestaan. Als de 
indicator niet van toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ 
met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
 
De indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.2 ISID000035 Bariatrische chirurgie 
 
Bevinding ISID000035.01 
Bevinding Bij indicator 7 en 8 wordt gevraagd naar het aantal 

geopereerde patiënten. Voor meerdere instellingen is als 
indicatorwaarde ‘0’ of ‘0.00’ ingevuld. Als de indicator niet van 
toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ 
worden aangeleverd.  

Gevolgen Hierdoor kan verwarring ontstaan door de interpretatie van de 
data door afnemers. 
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6.3 ISID000148 Borstimplantaten 
 
Bevinding ISID000148.01 
Bevinding Bij indicator 2 (INID011423) heeft één instelling een 

percentage groter dan 100% aangeleverd (175.24%). Dit kan 
veroorzaakt worden door verschillen in het jaar van de fysieke 
aanlevering van de borstprothese of expander en de 
daadwerkelijke registratie in DBIR (ook een bevinding in 
verslagjaar 2018).  

Gevolgen Hierdoor kan verwarring ontstaan door de interpretatie van de 
data door afnemers. 

 
Bevinding ISID000148.02 
Bevinding Bij indicator 2 (INID011423) hebben meerdere instellingen een 

opmerking geplaatst over de noemer van de indicator. 
Instellingen geven aan dat zij niet alle borstprotheses 
gebruiken die in de DBIR geregistreerd staan, omdat deze 
protheses alleen voor het passen gebruikt worden. Instellingen 
bestellen meerdere protheses per patiënt, zodat patiënten de 
prothese kunnen passen. Bij sommige instellingen heeft de 
industrie het daadwerkelijk aantal aangeleverde protheses niet 
doorgegeven aan de instelling. Instellingen passen de noemer 
handmatig aan, zodat alleen de indicatorwaarde van de 
daadwerkelijke gebruikte protheses wordt aangeleverd.    

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

 
 
6.4 ISID000025 Carpaletunnelsyndroom  
 
Bevinding ISID000025.01 
Bevinding Bij indicator 8c (INID011497) hebben meerdere instellingen bij 

de antwoordoptie ‘Anders, namelijk..’ het antwoord ‘nee’ 
aangeleverd. Als de indicator niet van toepassing is, moet het 
veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd.   
 
De indicator is, met betrekking tot de antwoordopties voor 
verslagjaar 2020, inmiddels aangepast.  
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6.5 ISID000008 Cataract 
 
Bevinding ISID000008.01 
Bevinding Bij indicator 11 (INID008100) moet een tekstuele waarde 

ingevuld worden wanneer vervolgcontroles plaatsvinden (‘na__ 
weken’ of ‘na__ en__ weken’. Er zijn echter veel afwijkende, 
tekstuele gegevens aangeleverd:  
‘1e moment na 5 weken’   
‘1 oog: 4 weken beide ogen: 1-4 weken’  
‘vier’  
 
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 (ook een bevinding in 
verslagjaar 2018).  
 
De indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd.  

Gevolgen Zonder afgedwongen format in de indicatorgids blijft de 
aanlevering verschillend interpreteerbaar en moeilijk 
vergelijkbaar voor afnemers van de data. 

 
 
6.6 ISID0000024 Chronische nierschade 
  
Bevinding ISID0000024.01 
Bevinding Bij indicator 2 (INID004848) hebben twee instellingen een 

opmerking gemaakt over de inclusiecriteria van de indicator. 
De inclusiecriteria/teller/noemer is voor verslagjaar 2019 
uitgebreid; alle dialysepatiënten die gestart zijn met 
chronische dialyse en ten minste een half jaar behandeld zijn 
en alle dialysepatiënten bij wie binnen zes maanden na start 
chronische dialyse een postmortale niertransplantatie heeft 
plaatsgevonden.  
De instellingen geven aan dat de indicatorwaardes van 
verslagjaar 2019 daardoor fors gedaald zijn.  
 
De indicator wordt voor verslagjaar 2020 inmiddels niet meer 
uitgevraagd. Het Zorginstituut neemt voor verslagjaar 2019 
een disclaimer op in de Openbare Database. 

Gevolgen De indicatorwaardes van verslagjaar 2018 kunnen niet met 
verslagjaar 2019 vergeleken worden.  

 
Bevinding ISID0000024.02 
Bevinding Twee instellingen hebben de indicatorwaardes over de gehele 

indicatorset samengevoegd en aangeleverd. Dit geven zij ook 
aan als opmerking bij de indicatoren.  

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken.   
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6.7 ISID000027 Coeliakie (vanaf VJ2020 geen uitvraag meer op TPK) 
 
Bevinding ISID000027.01 
Bevinding Bij indicator 2a (INID008172) staat in de indicatorgids de 

antwoordoptie ‘Tussen de 2 en 6 weken’. Gegevensmakelaar 
Desan heeft niet conform de gids deze antwoordoptie in de 
portal ingelezen. Als antwoordoptie staat er: ‘Tussen de 2 
weken en 6 weken’. Eén instelling heeft deze antwoordoptie  
aangeleverd.   

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

 
Bevinding ISID000027.02 
Bevinding Bij indicator 4a7 (INID008379) en 7b7 (INID008400) hebben 

zeven instellingen de indicatorwaarde ‘nee’ of een vreemde 
waarde nl. ‘-‘ aangeleverd als antwoordoptie bij ‘anders, 
namelijk’. Als de indicator niet van toepassing is, moet het 
veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 
 
6.8 ISID000023 Constitutioneel eczeem 
 
Bevinding ISID000023.01 
Bevinding Bij indicator 1a3 (INID014025) en 1b3 (INID014029) worden 

drie antwoordopties als mogelijkheid gegeven: ‘ja’, ‘nee’ en 
‘n.v.t.’. Een deel van de instellingen heeft de optie ‘n.v.t.’ 
aangevinkt en het andere deel heeft de indicatorwaarde ‘1’ 
aangevinkt.  
 
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. 
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

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

Advies Maak duidelijk in de gids wanneer men de optie ‘nvt’ moet 
gebruiken of verwijder deze optie.  
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Bevinding ISID000023.02 
Bevinding Bij indicator 2a (INID014031) en 2c (INID014033) kunnen 

instellingen drie antwoordopties aanvinken, waaronder de 
antwoordoptie ’10-50 patiënten per jaar’. Gegevensmakelaar 
Desan heeft bij deze optie een extra spatie ingelezen in de 
portal nl. ’10 – 50 patiënten per jaar’. Hierdoor zijn de 
resultaten van dezelfde antwoordopties niet gelijk.  
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

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

 
Bevinding ISID000023.03 
Bevinding Bij indicator 4a (INID011643) en 4b (INID011645) kunnen 

instellingen drie antwoordopties aanvinken: ’Bij volwassenen’, 
‘Bij kinderen’ of ‘Niet’. Gegevensmakelaar Desan heeft de optie 
‘Niet’ echter ingebouwd als ‘Wordt niet uitgevoerd’.  
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd.   

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

 
Bevinding ISID000023.04 
Bevinding Indicator 8 (INID014055) is een subindicator. 58 instellingen 

hebben in de portal van gegevensmakelaar Desan waarden 
aangeleverd. Op dit datatype mogen geen data worden 
aangeleverd. Dit moet plaatsvinden op de onderliggende 
vragen.  
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.9 ISID000057 Diabetes 
 
Bevinding ISID000057.01 
Bevinding Bij indicator 7a (INID011713) en 7b (INID011715) kunnen 

instellingen drie antwoordopties aanvinken, waaronder de 
antwoordoptie ’>3’. Gegevensmakelaar Desan heeft bij deze 
optie een extra spatie ingelezen in de portal. Hierdoor zijn de 
resultaten van de antwoordopties niet gelijk.  
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd.   

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 
aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de 
afnemers. 
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6.10 ISID00009 Galblaasverwijdering 
 
Bevinding ISID00009.01 
Bevinding Twee instellingen hebben de indicatorwaardes over de gehele 

indicatorset samengevoegd en aangeleverd. Dit hebben zij ook 
als opmerking bij de indicatoren aangegeven.  

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken.   

 
 
6.11 ISID000128 Geïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie  
 
Bevinding ISID000128.01 
Bevinding Bij indicator 1a1 (INID014063) moeten instellingen aangeven 

welke zorgprofessionals deel uitmaken van het multidisciplinair 
rugteam. Een van de antwoordopties is ‘n.v.t.’ Het is 
onduidelijk wat met deze vraag wordt bedoelt.  
 
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. 

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

Advies Verwijder de antwoordoptie ‘n.v.t.’. 
 
 
6.12 ISID000036  Heupprothese 
 
Bevinding ISID000036.01 
Bevinding Bij indicator 4b2c (INID004063) en indicator 4b3c 

(INID004068) heeft één instelling een afwijkende waarde 
aangeleverd; ‘-188.00’. 

 
Bevinding ISID000036.02 
Bevinding Bij indicator 4b3c (INID004068) heeft één instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; ‘-183.32’. 
 
Bevinding ISID000036.03 
Bevinding Bij indicator 4b3d (INID004069) heeft één instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; ‘324,92’. 
 
Bevinding ISID000036.04 
Bevinding Bij indicator 4b5c (INID004078) heeft één instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; ‘324,92’. 
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Bevinding ISID000036.05 
Bevinding Bij indicator 4d2d (INID04114) heeft één instelling een 

afwijkende waarde aangeleverd; ‘-203.01’. 
 
Bevinding ISID000036.06 
Bevinding Bij indicator 10e (INID014135) hebben dertien instellingen de 

indicatorwaarde ‘nee’ of een vreemde waarde nl. ‘.‘ 
aangeleverd als antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’. Als de 
indicator niet van toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ 
met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.13 ISID000029 Inflammatory Bowel Disease (IBD) (vanaf VJ2020 geen 
uitvraag meer op TPK) 
 
Bevinding ISID000029.01 
Bevinding Bij indicator 2c (INID008725) kan een instelling uit vier 

antwoordopties kiezen. Een van de antwoordopties is door 
gegevensmakelaar Desan niet volledig ingelezen nl.: ‘Ja, en de 
patiënt krijgt in principe een IBD zorgverlener te spreken, en 
heeft anders de mogelijkheid om een voicemailbe’. Eén 
instelling heeft deze optie aangeleverd. 

 
Bevinding ISID000029.02 
Bevinding Bij indicator 3.1f (INID006298) is door één 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.  

Bevinding ISID000029.03 
Bevinding Bij indicator 3.1f (INID006298) hebben vier instellingen de 

indicatorwaarde ‘nee’ of een vreemde waarde nl. ‘-‘ 
aangeleverd als antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’. Als de 
indicator niet van toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ 
met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 
Bevinding ISID000029.04 
Bevinding Bij indicator 3.2f (INID006305) heeft één instelling een 

vreemde waarde nl. ‘-‘ aangeleverd als antwoordoptie bij 
‘anders, namelijk’. Als de indicator niet van toepassing is, 
moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden 
aangeleverd. 
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Bevinding ISID000029.05 
Bevinding Bij indicator 3.2f (INID006305) is door meerdere instellingen in 

het tekstveld een antwoord gegeven dat er op lijkt te duiden 
dat de indicator niet van toepassing is. Als de indicator niet van 
toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ 
worden aangeleverd. 

 
Bevinding ISID000029.06 
Bevinding Bij indicator 6j (INID008808) hebben vier instellingen de 

indicatorwaarde ‘nee’ of een vreemde waarde nl. ‘-‘ 
aangeleverd als antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’. Als de 
indicator niet van toepassing is, moet het veld ‘indicator_nvt’ 
met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 

 
 
6.14 ISID000042 Knieprothese 
 
Bevinding ISID000042.01 
Bevinding Bij indicator 10e (INID0014165) hebben negen instellingen de 

indicatorwaarde ‘nee’ aangeleverd als antwoordoptie bij 
‘anders, namelijk’. Als de indicator niet van toepassing is, 
moet het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden 
aangeleverd. 
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
Bevinding ISID000042.02 
Bevinding Bij indicator 3a (INID004445) wordt instellingen gevraagd 

naar het percentage diepe postoperatieve wondinfecties. Eén 
instelling heeft een afwijkende waarde aangeleverd: ‘100%’. 
De teller en noemer zijn hetzelfde. 

 
Bevinding ISID000042.03 
Bevinding Bij indicator 4c2b (INID004562) wordt om een gemiddelde van 

een verschilscore gevraagd. Eén instelling heeft een 
afwijkende waarde aangeleverd: ‘-48,64’.  

 
Bevinding ISID000042.04 
Bevinding Bij indicator 4c2c (INID004564) wordt om de 

betrouwbaarheidsinterval lower bound van een verschilscore 
gevraagd. Eén instelling heeft een afwijkende waarde 
aangeleverd: ‘174.14’.  
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Bevinding ISID000042.05 
Bevinding Bij indicator 4c1c (INID004559), 4c2c (INID004564), 4d1c 

(INID012444), 4d2c (INID012449) worden door een aantal 
instellingen bij gegevensmakelaar Desan de verschilscores op 
verschillende manieren aangeleverd, bijvoorbeeld ‘-.050’ of ‘-
.170’.  

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

 
 
6.15 ISID000031 Longcarcinoom 
 
Bevinding ISID000031.01 
Bevinding Indicator 7 (INID000452) vraagt aan instellingen wie het vaste 

aanspreekpunt is voor patiënten met longcarcinoom. De gids 
biedt een aantal antwoordopties aan. Doordat de 
indicatoreenheid als ‘tekst’ wordt aangeboden, leveren 
instellingen de antwoorden via verschillende schrijfwijzen aan, 
zoals: ‘behandelend longarts en case manager’ en ‘de 
behandelend longarts en een casemanager’.  

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 
aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de 
afnemers. 
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.16 ISID000056 Mammacarcinoom 
 
Bevinding ISID000056.01 
Bevinding Bij indicator 4a.d (INID014181) is het datatype ‘percentage’ . 

Er is door één instelling een afwijkende waarde aangeleverd: 
‘250.00’, teller 1 en noemer 40. 

 
 
6.17 ISID000047 Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie  
 
Bevinding ISID000047.01 
Bevinding Bij indicator 1b1 (INID014194) moeten instellingen aangeven 

welke zorgprofessionals deel uitmaken van het multidisciplinair 
rugteam. Een van de antwoordopties is ‘n.v.t.’ Het is 
onduidelijk wat met deze vraag wordt bedoelt.  
 
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. 

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 
aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de 
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afnemers. 
Advies Verwijder de antwoordoptie ‘n.v.t.’. 

 
Bevinding ISID000047.02 
Bevinding Bij indicator 5b (INID014205) moeten instellingen aangeven of 

patiënten binnen 30 dagen na operatie een re-operatie hebben 
ondergaan. 1 instelling heeft een afwijkende waarde 
aangeleverd: ‘100.000%’, zowel teller als noemer geven ‘362’ 
aan.  

 
 
6.18 ISID000022 Osteoporose  
 
Bevinding ISID000022.01 
Bevinding Bij indicator 2 (INID014213) kunnen instellingen zes 

antwoordopties aanvinken hoeveel fte zorgverleners er 
beschikbaar zijn met als aandachtsgebied osteoporose 
(bijvoorbeeld ‘>0,1-0,2’). Gegevensmakelaar Desan heeft niet 
conform de gids de antwoordopties in de portal ingelezen. Het 
symbool ‘>’ ontbreekt. 

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

 
 
6.19 ISID000083 Perifeer Arterieel Vaatlijden 
 
Bevinding ISID000083.01 
Bevinding Bij indicator 2b2 (INID003191), 2c2 (INID003194), 2d2 

(INID003197), 2e2 (INID012916) en 2f2(INID012918) wordt 
gevraagd naar de namen van de specialisten werkzaam in de 
instelling. Meerdere instellingen hebben vreemde waarden (‘-‘, 
‘xx’, ‘.’), cijfers of afwijkende tekstuele waarden (‘geen’, ‘nvt’, 
‘zijn er niet’, ‘Namen NVvV gecertificeerde vaatchirurgen is 
NVT’) aangeleverd.  
 
Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 
‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd.  
 
Ook een bevinding in verslagjaar 2018. De indicatoren 2e2 en 
2f2 worden voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd. 

 
Bevinding ISID000083.02 
Bevinding Bij indicator 3 (INID003172) moeten instellingen aangeven of 

er op de locatie een multidisciplinair overleg plaatsvindt. Naast 
de optie ‘ja/nee’, kunnen instellingen ook aangeven welke 
specialist niet onder de ‘definitie’ genoemde specialisten valt. 
Eén instelling heeft in het antwoordenveld ook een opmerking 
geplaatst. Hierdoor is het antwoordenveld langer dan normaal.  
 
Als een instelling een opmerking bij het antwoord wil geven 
dan kunnen zij dat in het opmerkingenveld doen.   
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Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.20 ISID000048 Psoriasis 
 
Bevinding ISID000048.01 
Bevinding Drie instellingen hebben voor alle locaties de indicatorwaardes 

op concernniveau aangeleverd. Eén instelling heeft de 
volgende opmerking bij de indicatoren aangeleverd: ‘Deze 
indicator is berekend op basis van DBC. De DBC registratie is 
niet locatie-gebonden. Daarom is het technisch niet mogelijk 
om de indicator op locatieniveau aan te leveren.’  

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken.   

 
Bevinding ISID000048.02 
Bevinding Bij indicator 2 (INID000745) heeft één instelling een 

afwijkende indicatorwaarde aangeleverd: ‘100.000’. Zowel de 
teller als de noemer geven ‘107’ aan.  

 
Bevinding ISID000048.03 
Bevinding Bij indicator 2D (INID000751) wordt instellingen gevraagd hoe 

zij omgaan met patiënten die meer tijd nodig hebben dan de 
standaardtijd. Er zijn verschillende antwoordopties mogelijk 
waaronder de optie ‘Anders, namelijk’. Twee instellingen 
hebben antwoorden gegeven die niet goed begrepen zullen 
worden nl.:  
 
‘Anders, namelijk genoemde opties […]’.  
‘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.  
 
Eén instelling heeft de optie ‘Anders, namelijk’ aangeleverd 
zonder deze optie toe te lichten.  
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd.   
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Bevinding ISID000048.04 
Bevinding Bij indicator 6a.5 (INID001485) en 8.5 (INID006743) hebben 

meerdere instellingen de indicatorwaarde ‘nee’ aangeleverd als 
antwoordoptie bij ‘anders, namelijk’.  
 
Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 
‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
Bevinding ISID000048.05 
Bevinding Bij indicator 7 (INID000761) wordt gevraagd hoe vaak overleg 

plaats vindt tussen de dermatoloog en de reumatoloog. Een 
van de mogelijke antwoordopties is ‘Ad hoc’. Twee instellingen 
hebben bij de antwoordoptie ‘Anders, namelijk’ het volgende 
antwoord gegeven: ‘Altijd indien nodig’ en ‘direct indien nodig’. 
Dit antwoord betekent hetzelfde als ‘Ad hoc’.  
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
 
6.21 ISID000005 Veneuze Ziekten 
 
Bevinding ISID000005.01 
Bevinding Eén instelling heeft voor drie locaties dezelfde 

indicatorwaarden aangeleverd. Dit is niet conform de 
indicatorgids.  

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken. 

 
Bevinding ISID000005.02 
Bevinding Bij indicator 2a1H (INID009336), 2b1I (INID004687) en 2c1D 

(INID004691) moeten instellingen aangeven welke andere 
behandelingen/interventies zij aanbieden en hoe vaak. De 
antwoordoptie is ‘nee’ en ‘zo ja, hoe vaak uitgevoerd?’. Een 
deel van de instellingen levert de antwoordoptie ‘nee’ aan en 
het andere deel vult het veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1‘ in. 
Het is onduidelijk wat het verschil is tussen de antwoordoptie 
‘nee’ en ‘niet van toepassing’.  

Gevolgen Doordat de antwoorden op verschillende manieren worden 
aangeleverd zijn deze minder goed te gebruiken door de 
afnemers. 
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Bevinding ISID000005.03 
Bevinding Bij indicator 2bd (INID012269) en 2e.5 (INID009347) wordt 

bij de antwoordoptie ‘Anderen, namelijk’, door meerdere 
instellingen de indicatorwaarde ‘nee’ aangeleverd. Deze 
antwoordoptie staat niet in de gids.  
 
Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 
‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
 
Beide indicatoren worden voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

 
Bevinding ISID000005.04 
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.  
 
Ook in bevinding in verslagjaar 2018. Deze indicator wordt 
voor verslagjaar 2020 niet meer uitgevraagd. 

Gevolgen Hierdoor ontstaan onterecht verschillende 
antwoordmogelijkheden en is dit door de afnemer moeilijker te 
verwerken. 

 
Bevinding ISID000005.05 
Bevinding Bij indicator 3bd (INID009376) moeten instellingen aangeven 

welke kwantitatieve klinische score zij gebruiken. Bij deze 
indicator wordt gevraagd naar ‘Anders, namelijk’. 53 
instellingen hebben de antwoordoptie ‘nee’ aangeleverd. Deze 
antwoordoptie staat niet in de gids. Elf instellingen hebben het 
veld ‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ aangeleverd. Het is 
onduidelijk wat het verschil is tussen de antwoordoptie ‘nee’ en 
‘niet van toepassing’.  
 
Ook een bevinding in verslagjaar 2018. 

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

 
Bevinding ISID00005.06 
Bevinding Bij indicator 3bd (INID009376) wordt gevraagd naar mogelijk 

andere kwantitatieve klinische scores. Eén instelling heeft een 
antwoord gegeven die niet goed begrepen zal worden: 
‘volgens richtlijnen’.  
 
Ook een bevinding in verslagjaar 2018. 
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Bevinding ISID000005.07 
Bevinding Bij indicator 4b (INID014226) is het datatype ‘percentage’. Er 

is door één instelling een afwijkende waarde aangeleverd nl. 
‘100.78’, met als teller 256 en noemer 258. De volgende 
opmerking is aangeleverd: ‘Een enkel/arm index meting wordt 
bij iedere patiënt met een ulcus cruris venosum uitgevoerd. 
Voor het verslagjaar 2019 werd de enkel/arm index echter niet 
discreet geregistreerd in het EPD. Na een handmatige controle 
in het EPD blijkt er sprake te zijn van 100% uitvoering. Voor 
het verslagjaar 2020 wordt eraan gewerkt om discrete 
registratie in het EPD mogelijk te maken.’ 
 
Deze indicator wordt voor verslagjaar 2020 niet meer 
uitgevraagd. 

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

 
Bevinding ISID00005.08 
Bevinding Bij indicator 7a2 en 7b2 (INID012337 en INID012339) wordt 

om een jaartal van de kwaliteitsvisitaties gevraagd. De datum 
is volgens verschillende formats aangeleverd (bijv. ‘2015.000’, 
december 2019’, ‘2016 en 2021’. Of een afwijkende tekst ‘via 
olvg’). Er is een gebrek aan een afgedwongen format in de 
portal.  
 
Ook een bevinding in verslagjaar 2018.  

 
Bevinding ISID000005.09 
Bevinding Bij indicator 7e (INID012342) wordt bij de antwoordoptie 

‘Anderen, namelijk’, door 49 instellingen de indicatorwaarde 
‘nee’ aangeleverd.  
 
Als de indicator niet van toepassing is, moet het veld 
‘indicator_nvt’ met waarde ‘1’ worden aangeleverd. 
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6.22 ISID000043 Voorste Kruisband en Arthroscopie van de Knie 
 
Bevinding ISID000043.01  
Bevinding Eén instelling heeft voor beide locaties dezelfde 

indicatorwaarden (behalve indicator 4a) aangeleverd.  
 
Ook een bevinding in verslagjaar 2018. 

Gevolgen In het meetinstrument staat dat instellingen de indicatoren op 
locatieniveau moeten aanleveren. Doordat de gegevens op een 
ander niveau worden aangeleverd kunnen afnemers de data 
minder goed met elkaar vergelijken. 

 
 
 
Bevinding ISID000043.02  
Bevinding Eén instelling heeft een opmerking geplaatst over de 

inclusiecriteria van indicator 3 (INID000627): 
‘De indicatorgids is onduidelijk wat betreft de periode van de 
te includeren patiënten en niet bijgewerkt naar het huidige 
verslagjaar, met name bij vraag 3 heroperatie na 
arthroscopie’. Dit maakt dataverzameling onnodig moeilijk.’ 
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