Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020'

Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie
2 Hoeveel STEMI patiënten zijn er in het

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

verslagjaar in uw ziekenhuis op de SEH of
Ziekenhuis Amstelland

2080 Hart en vaten - STEMI

1. Indicator Behandeling patiënten met een

CCU gepresenteerd (zelfverwijzers/ via

STEMI

huisarts/ via ambulancedienst)?

150

15

Teller: het aantal medisch specialisten dat
Ommelander Ziekenhuis
Groep

Algemeen kwaliteitsbeleid -

in de 24 maanden voorafgaande aan 31

Functioneren medisch

december van het verslagjaar aan

1636 specialisten

1. Indicator IFMS

1 nulletje teveel
In de teller zijn niet de individuele specialisten
meegenomen die in de afgelopen 2 jaar een
groeps- IFMS hebben gevolgd. Deze moeten

minimaal een gesprek heeft

41

95

0 natuurlijk wel meegeteld worden in de teller.

Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk
Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk

vastgelegde afspraken over

vastgelegde afspraken over samenwerking met samenwerking met ketenpartners
Ommelander Ziekenhuis
Groep

INID007381

Spoedeisende Hulp

ketenpartners (huisarts, Regionale

(huisarts, Regionale

Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)?

Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? Ja

Niet duidelijk waarom indicator als geheel op
zie toelichting

0 rood staat?
De registratie van de patienten in DLCA is in
2019 niet gelukt. Voor 2020 wordt dit nu door
de IKNL gedaan.

Ommelander Ziekenhuis
Groep

2517 Oncologie - Longkanker

Het genoemde percentage van 50% heeft
betrekking op 1 van d 2 patiënten en geeft dus

1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire

Percentage (wordt automatisch

kwaliteitsregistratie DLCA

berekend):

Percentage patiënten met longkanker, gezien

Percentage patiënten met longkanker,

de IKNL gedaan.

en behandeld door de longarts, dat

gezien en behandeld door de longarts,

geregistreerd is in de DLCA-L, waarbij de

dat geregistreerd is in de DLCA-L, waarbij

Het genoemde percentage van 50% heeft
betrekking op 1 van d 2 patiënten en geeft dus

informatie in de registratie volledig is.

de informatie in de registratie volledig is.

1 geen reëel beeld
De registratie van de patienten in DLCA is in

50 nvt

2019 niet gelukt. Voor 2020 wordt dit nu door

Ommelander Ziekenhuis
Groep

INID012011

Longcarcinoom

Ommelander Ziekenhuis
Groep

1 geen reëel beeld

66.7 nvt

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
INID011689

Diabetes

maken deel uit van het MDO kinderdiabetes?

Diëtist.

Nee

Ja

1 Is fout ingevuld
De noemer moet aangepast worden naar 26, 2
patiënten zijn namelijk doorgestuurd vanaf de

Infectieziekten Ommelander Ziekenhuis
Groep

Staphylococcus aureus
2748 bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus
aureus met antimocrobiele therapie

Percentage automatisch berekend

92.86

100

0 SEH naar het UMCG.

Verschilscore tussen knie PROM
Verschilscore tussen knie PROM preoperatief
en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een
Ommelander Ziekenhuis
Groep

INID012462

Knieprothese

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten
met artrose bij wie een totale

totale knieprothese wordt geplaatst. NRS-pijn

knieprothese wordt geplaatst. NRS-pijn

activiteit. Gemiddelde

activiteit. Gemiddelde

Aanlevering naar de LROI is niet goed gegaan.
0 nvt

1 Geen reeel cijfer.

0.06 nvt

0 Geen reeel cijfer.

Verschilscore tussen heup PROM preoperatief en 3 maanden na ingreep o.b.v.
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief prospectieve meting van patiënten met
Ommelander Ziekenhuis
Groep

INID004083

Heupprothese

en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

artrose. EQ-5D som score. 95%

Aanlevering naar LROI is niet goed gegaan.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)
Dijklander Ziekenhuis loc
atie Purmerend

faciliteiten aan voor mensen met
INID008076

Carpaletunnelsyndroom

Carpaletunnelsyndroom?

Geen

Ja

nee

1 Per ongeluk verkeerde waarde ingevoerd
248 patiënten is een optelsom van beide

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie
Dijklander Ziekenhuis loc
atie Purmerend

INID009340

Veneuze ziekten

behandelcentrum de volgende behandelingen

Hoe vaak zijn deze behandelingen

aan en hoe vaak zijn ze uitgevoerd in het

uitgevoerd in het verslagjaar? Open

verslagjaar?

behandeling (chirurgische strip)

1

locaties van het Dijklanderziekenhuis. Op de
locatie Purmerend zijn 101 patiënten met
248

101

1 varices open behandeld. (chirurgische strip)
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Dijklander Ziekenhuis loc
atie Purmerend

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Het Dijklanderziekenhuis behandeld alle

een adequate eiwitinname en energie-

kinderen in de locatie Hoorn en niet in

inname op de vierde opnamedag bekend?

Purmerend. Daarom moet deze vraag niet met

Indien u nee antwoordt, dan wordt u
1452 Zorg - Ondervoeding

2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Toelichting

Is het aantal ondervoede kinderen met

verzocht uw antwoord toe te lichten.

nee beantwoord te worden maar met niet van
Nee

N.v.t.

1 toepassing.
Het Dijklanderziekenhuis behandeld alle
kinderen in de locatie Hoorn en niet in
Purmerend. Daarom moet deze vraag niet met

Dijklander Ziekenhuis loc
atie Purmerend

1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de
1411 Zorg - Ondervoeding

kliniek opgenomen kinderen

nee beantwoord te worden maar met niet van
Is er een continue meting uitgevoerd?

Nee

N.v.t.

1 toepassing.
De vraag werd niet goed geïnterpreteerd. Het
klopt dat een te opereren patiënt, met name op
locatie Hoorn, niet altijd OP DE POLI
kennismaakt met de operateur vantevoren. Dat
is niet werkbaar, aangezien we 3 nietopererende collega’s hebben. Maar op de dag

Nee, de patiënt

zelf van de operatie, stelt de operateur zich in
zo’n geval wel vantevoren voor aan de patiënt;

ontmoet de
Dijklander Ziekenhuis loc
atie Hoorn

INID004978

Cataract

operateur niet
Ontmoet de patiënt de operateur vóór de voor de

Ja, de patiënt ontmoet de

Ontmoet de patiënt de operateur vóór de
verdoving?

verdoving?

operatie

operateur voor de

operatie

al voorafgaand aan het naar binnen rijden van
de operatiekamer en dus voorafgaand aan een
1 eventuele verdoving op de OK.

Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie
Dijklander Ziekenhuis loc
atie Hoorn

INID009340

Veneuze ziekten

behandelcentrum de volgende behandelingen

Hoe vaak zijn deze behandelingen

aan en hoe vaak zijn ze uitgevoerd in het

uitgevoerd in het verslagjaar? Open

verslagjaar?

behandeling (chirurgische strip)

147 in de locatie Hoorn. Eerdere antwoord was
van beide locaties van het Dijklanderziekenhuis
248

147

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten
aanzien van toepassen van
Zorg - Vrijheidsbeperkende
Haga Ziekenhuis

Haga Ziekenhuis

2766 interventies

INID008397

Coeliakie

noemer moet zijn:
Percentage (wordt automatisch

berekend):
In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst
opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij
(wettelijke) verplichtingen die gelden voor het
serveren van glutenvrije maaltijden?

zelf kan nagaan of een product glutenvrij

35.830.

35.830 klinische

Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

teller is het totaal van VBI-5 maatregelen op de

6.07 opnames

Nee

1 opgeteld
foutieve noemer aangeleverd. dit moet zijn:

1 IC en in de kliniek.

ja

1 dit kan opgevraagd worden.

Werden in het verslagjaar
Werden in het verslagjaar femurcomponenten

femurcomponenten geplaatst uit een

geplaatst uit een ODEP-categorie lager dan 5A ODEP-categorie lager dan 5A zonder dat
Haga Ziekenhuis

INID001674

Heupprothese

zonder dat hierbij deelgenomen wordt aan

hierbij deelgenomen wordt aan

wetenschappelijk onderzoek?

wetenschappelijk onderzoek?

Dit betreft revisie-femurcomponenten die
ja, maar enkel bij een
Ja

gebruikt zijn bij een primaire heup prothese.

revisie ingreep.

1 Reden: Een betere fitting van de prothese
Het percentage is aangepast omdat de

Percentage kinderen met diabetes
Percentage kinderen met diabetes =18jaar

=18jaar onder behandeling op de

noemers van de vragen 2A en 2C gelijk moet

onder behandeling op de ziekenhuislocatie met ziekenhuislocatie met een laatst gemeten
Langeland Ziekenhuis

Langeland Ziekenhuis

INID011659

INID011660

Diabetes

Diabetes

een laatst gemeten HbA1c >86 mmol/mol

HbA1c >86 mmol/mol

Percentage mensen met diabetes > 18 jaar

Percentage mensen met diabetes > 18

onder behandeling van de kinderarts op de

jaar onder behandeling van de kinderarts

ziekenhuislocatie met een laatst gemeten

op de ziekenhuislocatie met een laatst

HbA1c >86 mmol/mol

gemeten HbA1c >86 mmol/mol

zijn (de juiste noemer moet zijn 39 i.p.v. de
4.76

5.13

noemers van de vragen 2B en 2D gelijk moet
zijn (de juiste noemer moet zijn 13 i.p.v. de
6.67

7.69

Aantal orthopedisch chirurgen dat
Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire THP primaire THP plaatst. Hoeveel
Langeland Ziekenhuis

INID001680

Heupprothese

plaatst. Hoeveel orthopedisch chirurgen op uw

orthopedisch chirurgen op uw

ziekenhuislocatie plaatst primaire THP?

ziekenhuislocatie plaatst primaire THP?

2

0 opgegeven 42).
Het percentage is aangepast omdat de

0 opgegeven 15).
Sinds jaren is het aantal orthopeden dat
heupoperaties doet binnen het LLZ: 4. Ondanks
onze controle hebben we dit aantal verward

2

4

0 met aantal orthopeden dat revisies doet.

Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020'

Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Aantal orthopedisch chirurgen dat

Langeland Ziekenhuis

INID001713

Knieprothese

Aantal orthopedisch chirurgen dat primaire

primaire knieprothesen plaatst. Hoeveel

Sinds jaren is het aantal orthopeden dat

knieprothesen plaatst. Hoeveel orthopedisch

orthopedisch chirurgen op uw

knieoperaties doet binnen het LLZ: 4. Ondanks

chirurgen op uw ziekenhuislocatie plaatst

ziekenhuislocatie plaatst primaire

primaire knieprothesen?

knieprothesen?

onze controle hebben we dit aantal verward
2

4

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende
Langeland Ziekenhuis

INID003791

Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

INID008796

Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

INID006302

0 met aantal orthopeden dat revisies doet.
Bij het aanleveren van de definitieve data werd

Voorste kruisband en

verdovingsmethoden aan bij operaties aan de

Lokale verdoving - Aangeboden bij

arthroscopie van de knie

meniscuslaesie en/of voorste kruisbandlaesie?

operatie voorste kruisbandlaesie?

Nee

Ja

0 orthopeden.
Sinds oktober 2018 hebben alle patiënten voor

deze omissie toch nog opgemerkt door de

Inflammatory bowel

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende

disease (IBD)

faciliteiten aan?

Patiëntenportaal.

Nee

ja

1 portaal. Er is een fout gemaakt bij het invullen.
er wordt een oordeel aan deze indicator

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (kinderen) met

disease (IBD)

de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

alle specialismen toegang tot het patiënten

gegeven terwijl dat niet terecht is, wij doen
geen coloscopiën bij kinderen (en bieden dus
Volledige narcose.

Nee

nvt

0 ook geen vormen van sedatie of narcose aan)
Door een verkeerde koppeling in de LROI stond
de prothese die het WZA gebruikt,
geregistreerd met een standaard Poly-Ethyleen
(PE) inlay. De prothesecombinatie met een
Standaard PE inlay heeft een ODEP 10A rating.
Nadat deze koppeling hersteld is, bleek het dat
het materiaal van de inlay Cross-Linked PE
(XLPE) moest zijn. Voor de prothesecombinatie
met een XLPE inlay is geen aparte ODEP
categorie aangevraagd. WZA was in de
veronderstelling dat de prothese al een ODEP
10A rating had, doordat dit foutief werd
weergegeven in de LROI. De fabrikant is
inmiddels gevraagd om ook voor de
prothesecombinatie met XLPE inlay een ODEP
rating aan te vragen. Naar aanleiding hiervan is
per 27-5-2020 besloten om in het WZA met
een andere PE insert te gaan werken zodat alle

Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-

Percentage gebruikte knieprothesen in

knieprotheses die het WZA gebruikt voldoen

ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt

aan de ODEP 5A of hoger.

categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de
zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij
plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de patiënten met de indicatie artrose?
Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

INID012488

Knieprothese

indicatie artrose? Percentage knieprothesen in

Percentage knieprothesen in ODEP-

ODEP-categorie 5A of hoger.

categorie 5A of hoger.

door fouten die buiten de invloedsfeer van het
ziekenhuis lagen scoren wij dit jaar laag op
0 100% of nvt

1 deze indicator. wij vragen u daarom deze niet

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)
Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

faciliteiten aan voor mensen met
INID008076

Carpaletunnelsyndroom

INID004971

Cataract
Inflammatory bowel

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende

disease (IBD)

faciliteiten aan?

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Wilhelmina Ziekenhuis
Assen
Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

INID008806

Wilhelmina Ziekenhuis
Assen

INID006295

Carpaletunnelsyndroom?
Het percentage patiënten dat aan beide ogen

Geen
Het percentage patiënten dat aan beide

aan cataract geopereerd is binnen een periode

ogen aan cataract geopereerd is binnen

van 12 maanden.

een periode van 12 maanden.

Ja

nee

1 per abuis verkeerd ingevuld
hierbij is een lager percentage niet minder
goed, maar misschien zelfs beter dan een

29.52 geen aanpassing

0 hoger percentage
wij hebben wel faciliteiten, dit is verkeerd

Geen van bovenstaande faciliteiten.

Ja

nee

1 ingevuld.

Volledige narcose.

Nee

ja

0 maar narcose is wel mogelijk.

narcose is niet de methode van eerste keuze,

3
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Ziekenhuis

IndicatorID

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

INID005819

Appendix B

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Indicatorset

Vraag

Operatieve ingrepen

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

stressincontinentie bij de

faciliteiten aan voor mensen met

Patient heeft toegang tot zijn/haar

vrouw

stressincontinentie?

medisch dossier.

Nee

JA

1 dossier

behandeling bij de internist?

Multidisciplinaire afspraak.

Nee

JA

1 multidisciplinaire afspraak te plannen.
Aantal is wel bekend, maar het Adrz doet zelf

1. Indicator Behandeling patiënten met een

18 Is bekend bij hoeveel patiënten na een

STEMI

STEMI hartrevalidatie is verzorgd?

Nee

JA

1 buren Revant
De vakgroepen plastische chirurgie en

Carpaletunnelsyndroom

Zorgpad

Zorgpad

Nee

JA

Intensive care -

1. Indicator Deelname en aanlevering van de

Registreert de IC-afdeling complicaties in

0 CTS
Invoerfout, de IC registreert complicaties in

kwaliteitsregistratie van de NICE

NICE?

Nee
Nee, de

Ja

0 NICE

JA

1 Invoerfout, score conform 2018
In maart 2019 is Tjongerschans gestopt met
deze behandeling, patiënten worden verwezen

Oude waarde uitbijter?

Het Adrz beschikt over 'Mijn Adrz' waarmee
patienten inzicht hebben in hun eigen medisch

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Admiraal de
Ruyterziekenhuis

nog meer aan voor mensen met diabetes onder
INID003894

Diabetes

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

2271 Hart en vaten - STEMI

In het ADRZ is het mogelijk om een

geen hartrevalidatie, dit vindt plaats bij onze

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

neurochirurgie beschikken over een zorgpad
INID011494

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

2359 Kwaliteitsregistratie NICE

ziekenhuislocat
ie biedt wel
CVRM aan
conform de

Admiraal de
Ruyterziekenhuis

INID012926

cardiovasculair risicomanagement

richtlijnen,

risicomanagement (CVRM) aan, conform de

(CVRM) aan, conform de vigerende

maar dit is niet

Perifeer Arterieel Vaatlijden vastgelegd?

Type carotisinterventies uitgevoerd op de
INID011447

Carotis chirurgie

Ziekenhuis de
Tjongerschans

vigerende

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair

vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair richtlijnen en is dit CVRM protocollair

Ziekenhuis de
Tjongerschans

Biedt uw ziekenhuisorganisatie

INID011438

Carotis chirurgie

vastgelegd?

protocollair
vastgelegd

Aantal electieve carotis
endarteriectomieën (CEA) geregistreerd in

naar het MCL, hierdoor is de norm van 20 niet

ziekenhuislocatie.
de DACI.
Percentage patiënten dat een carotisinterventie Percentage patiënten dat een
ondergaat en overlijdt binnen 30 dagen na de

carotisinterventie ondergaat en overlijdt

interventie.

binnen 30 dagen na de interventie.
Gecorrigeerd percentage patiënten dat

7 n.v.t.

0 gehaald. N.v.t. is daarom van toepassing.

NB het betreft hier
slechts 1 patiënt van de
1.6 67!

0

een resectie ondergaat vanwege een
Ziekenhuis de
Tjongerschans

Oncologie - Gastro2531 intestinale tumoren

primair colorectaal carcinoom bij wie
1. Indicator Failure to Rescue

NB het gaat hier om 1

failure to rescue optreedt (over
Percentage patiënten dat een electieve

8.1 patient van de 12

0

Percentage patiënten dat een electieve resectie resectie ondergaat vanwege een primair
Ziekenhuis de
Tjongerschans

INID000573

Colorectaal Carcinoom

ondergaat vanwege een primair colorectaal

colorectaal carcinoom bij wie failure to

carcinoom bij wie failure to rescue optreedt

rescue optreedt (gecorrigeerd voor case-

(gecorrigeerd voor case-mix).

mix).

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus
bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar

Percentage (wordt automatisch

NB het gaat hier om 1
8.1 patient

0

Infectieziekten Ziekenhuis de
Tjongerschans

Staphylococcus aureus
2738 bacteriëmie

NB het betreft hier 1

berekend):

97.3 patient

0 t

we voldoen met 57
Aantal patiënten met een colon of

Ziekenhuis de
Tjongerschans

INID001753

Colorectaal Carcinoom

rectumresectie.

operaties aan de norm
Colonresectie

57 van 50

0

we voldoen met 21
Aantal patiënten met een colon of

Ziekenhuis de
Tjongerschans

INID001754

Colorectaal Carcinoom

rectumresectie.

operaties aan de norm
Rectumresectie

21 van 20

0

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)
Patiënten kunnen wel gebruik maken van het

faciliteiten aan voor mensen met
Laurentius Ziekenhuis

INID008075

Carpaletunnelsyndroom

Carpaletunnelsyndroom?

Patiënten portaal

Nee

4

Ja

0 patiëntenportaal
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Ziekenhuis

Appendix B

Indicatorset

Vraag

Operatieve ingrepen

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de
postoperatieve controle plaats bij de patiënt die

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

Via een telefonische nacontrole door een

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

verpleegkundige of arts
Percentage patiënten in het verslagjaar

Percentage patiënten in het verslagjaar dat

dat start met een vorm van chronische

start met een vorm van chronische dialyse of

dialyse of pre-emptieve niertransplantatie

pre-emptieve niertransplantatie ondergaat en

ondergaat en bij wie de klaring, berekend

bij wie de klaring, berekend met eGFR volgens

met eGFR volgens CKD-EPI of gemeten

Bravis ziekenhuis

CKD-EPI of gemeten met gemiddelde

met gemiddelde ureum/kreatinine-klaring

(Voorheen locatie

ureum/kreatinine-klaring > 15 ml/min/1.73 m2 is > 15 ml/min/1.73 m2 is op het moment

Laurentius Ziekenhuis

IndicatorID

INID012249

Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

op het moment van starten van dialyse of het
INID007964

Chronische nierschade

Operationalisatie

Hoeveel fte

(Voorheen locatie

diabetesverpleegkundigen/verpleegkundig

diabetesverpleegkundigen/verpleegkundi

Roosendaal en locatie

specialisten op het gebied van diabetes werken g specialisten op het gebied van diabetes
Diabetes

INID000989

Diabetes

Gecorrigeerde waarde

Nee

Ja

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

Indien de patiënt een telefonische nacontrole
0 wenst is dit mogelijk

van starten van dialyse of het verrichten

Hoeveel fte

INID003862

Oude waarde

verrichten van pre-emptieve niertransplantatie. van pre-emptieve niertransplantatie.

Bravis ziekenhuis

Bergen op Zoom)

Wijzigingen door schoningsprocedure

er op uw locatie?

werken er op uw locatie?

Hoeveel internisten behandelen mensen met

Hoeveel internisten behandelen mensen

diabetes op de peildatum?

met diabetes op de peildatum?

14.55

3.64

1 Een invoerfout

10

6.19

0 een invoerfout

24

15

0 een invoerfout

Bravis ziekenhuis
(Voorheen locatie
Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)
Bravis ziekenhuis
(Voorheen locatie

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)

Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

faciliteiten aan voor mensen die een
heupvervanging moeten ondergaan?

Digitaal spreekuur of videoconsult

Wordt er op uw polikliniek systematisch

Wordt er op uw polikliniek systematisch

Bravis ziekenhuis

aandacht besteed aan valrisicofactoren en

aandacht besteed aan valrisicofactoren en

(Voorheen locatie

valpreventieve maatregelen (zoals spierkrachten balanstraining) bij patiënten van 50 jaar en

valpreventieve maatregelen (zoals

INID007373

Heupprothese

Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

INID012078

Osteoporose

ouder na een fractuur?

Bravis ziekenhuis

Over welke van onderstaande onderwerpen

(Voorheen locatie

wordt door uw ziekenhuislocatie schriftelijk

Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

INID004795

Hoofdpijn

Bravis ziekenhuis
(Voorheen locatie
Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

INID000098

Blaascarcinoom

en/of digitaal informatie verstrekt aan de
patiënt?

Nee

Ja

0 Invoerfout

spierkracht- en balanstraining) bij
patiënten van 50 jaar en ouder na een

Nee

Ja

0 Invoerfout

Bijwerkingen van medicatie

Nee

Ja

0 Invoerfout

Worden bij aanmelding/verwijzing door
Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts huisarts de “pijnloze macroscopische
de “pijnloze macroscopische hematurie”
hematurie” automatisch uit het systeem

Nee, dit

automatisch uit het systeem gefilterd?

gefilterd?

handmatig

Ja

0 Invoerfout

a. Huidpriktesten

Niet

Ja

0 Invoerfout

gebeurt

Bravis ziekenhuis
(Voorheen locatie

Welke van onderstaande allergietesten worden
er op uw ziekenhuislocatie bij patiënten met

Roosendaal en locatie
Bergen op Zoom)

INID011643

Constitutioneel Eczeem

constitutioneel eczeem uitgevoerd?

5
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting
Rijnstate participeert in experiment ZIRE

Oude waarde uitbijter?

(zinvolle registratie) voor de oncologische
keten. Dit experiment wordt uitgevoerd in
samenwerking met IGJ. Het heeft als doel het
aantal kwaliteitsmetingen te reduceren tot een
kernset van kwaliteitsparameters die er
daadwerkelijk toe doen; d.w.z. daadwerkelijk

Oncologie - Oncologisch
Rijnstate

2474 proces

Is het aantal patiëntendossiers van

gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen

patiënten met borstkanker waarin het
zorginhoudelijk aanspreekpunt voor de

en van toegevoegde waarde zijn voor
patiënten. Niet zinvolle indicatoren worden niet

oncologische zorg staat beschreven

uitgevraagd, danwel aangeleverd waaronder

bekend? Indien u nee antwoordt, dan

deze indicator. In de inrichting van het
werkproces is geborgd dat elke patiënt een

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

wordt u verzocht uw antwoord toe te

oncologische keten

lichten.

Nee

nvt

1 zorginhoudelijk aanspreekpunt heeft.
Rijnstate participeert in experiment ZIRE
(zinvolle registratie) voor de oncologische
keten. Dit experiment wordt uitgevoerd in
samenwerking met IGJ. Het heeft als doel het
aantal kwaliteitsmetingen te reduceren tot een
kernset van kwaliteitsparameters die er
daadwerkelijk toe doen; d.w.z. daadwerkelijk

Oncologie - Oncologisch
Rijnstate

2482 proces

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

INID011770

Gynaecologische Oncologie PROMs vragenlijst.

en van toegevoegde waarde zijn voor
patiënten. Niet zinvolle indicatoren worden niet

oncologische zorg staat beschreven

uitgevraagd, danwel aangeleverd waaronder

bekend? Indien u nee antwoordt, dan

deze indicator. In de inrichting van het
werkproces is geborgd dat elke patiënt een

wordt u verzocht uw antwoord toe te
N.v.t.

1 zorginhoudelijk aanspreekpunt heeft.
De werkgroep oncologische gynaecologie

DGOA welke preoperatief deel heeft

(WOG) van de NVOG heeft landelijk besloten
Nee, maar

Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger

standaard informatie op papier

deze keuze

De KNO arts geeft sinds enkele maanden

standaard informatie op papier meegegeven

meegegeven over de keuze (van de

wordt wel

standaard de consultkaart mee, met hierop

Ziekten van Adenoïd en

over de keuze (van de ouder) om wel of niet te

ouder) om wel of niet te opereren in

mondeling

opereren in relatie tot afwachtend beleid?

relatie tot afwachtend beleid?

besproken

Ja

0 beleid.

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?

specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?
Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten,

Nee

Ja

0

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat

nadat gezamenlijk besloten is dat ze een

gezamenlijk besloten is dat ze een

knievervanging zullen ondergaan, de

knievervanging zullen ondergaan, de

mogelijkheid om de standaard
preoperatieve activiteiten op één dag te
Nee

Ja

1 dag gepland.

INID005585

Tonsillen

Rijnstate

INID004752

Hoofdpijn

Zaans Medisch Centrum INID000532

zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de

genomen aan de PROMs vragenlijst.
Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger

Rijnstate

Zaans Medisch Centrum INID012536

gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen

patiënten met darmkanker waarin het

oncologische keten
lichten.
Nee
Percentage primair geopereerde patiënten in de Percentage primair geopereerde
patiënten in de klinische registratie van de
klinische registratie van de DGOA welke
preoperatief deel heeft genomen aan de

Rijnstate

Is het aantal patiëntendossiers van

Knieprothese

Heupprothese

mogelijkheid om de standaard preoperatieve
activiteiten op één dag te plannen?

plannen?
Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten,

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat

nadat gezamenlijk besloten is dat ze een

gezamenlijk besloten is dat ze een

heupvervanging zullen ondergaan, de

heupvervanging zullen ondergaan, de

mogelijkheid om de standaard
preoperatieve activiteiten op één dag te

mogelijkheid om de standaard preoperatieve
activiteiten op één dag te plannen?

plannen?

0 N.v.t.

informatie over de operatie versus afwachtend

De preoperatieve activiteiten worden op een

De preoperatieve activiteiten worden op een
dag gepland.
Nee

6

0 nog niet mee te doen aan de PROMS.

Ja

1
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Welke van onderstaande informatie wordt op
papier en/of digitaal aan de patiënt
Zaans Medisch Centrum INID003724

Dementie

meegegeven?

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Er wordt wel degelijk schriftelijke/digitale

Medicatie

Nee

informatie over medicatie meegegeven aan de
1 patiënt.
Per abuis had het ZMC hier de oude definitie

Ja

Percentage dat een intensivist in het ziekenhuis Percentage dat een intensivist in het

van de noemer (zoals geldig in 2018, nl. 5 x 24
uur = 120 uur) aangehouden. Deze is

Organisatie van Intensive

aanwezig is en exclusief beschikbaar voor de
behandeling van IC-patiënten. Maandag t/m

Zaans Medisch Centrum INID012766

Care

vrijdag

beschikbaar voor de behandeling van ICpatiënten. Maandag t/m vrijdag

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Beschikt uw ziekenhuislocatie over een

Rode Kruis Ziekenhuis

Hoofdpijn

specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?

specifiek zorgpad gericht op hoofdpijn?

Worden patiënten met hoofdpijn op uw

Worden patiënten met hoofdpijn op uw

ziekenhuislocatie (of binnen uw

ziekenhuislocatie (of binnen uw

samenwerkingsverband) besproken in een

samenwerkingsverband) besproken in

multidisciplinair teamoverleg (MDO)?

een multidisciplinair teamoverleg (MDO)? Nee

Rode Kruis Ziekenhuis

INID004752

INID004757

Hoofdpijn

ziekenhuis aanwezig is en exclusief

gecorrigeerd naar 50 uur. Daarmee komt het
41.67

100

1 percentage uit op 50/50 = 100%.
Ons ziekenhuis is geen hoofdpijncentrum. Onze
neurologen verwijzen patiënten met complexe
hoofdpijnklachten door naar instellingen met

Nee

niet van toepassing

0 een hoofdpijncentrum.
Ons ziekenhuis is geen hoofdpijncentrum. Onze
neurologen verwijzen patiënten met complexe
hoofdpijnklachten c.q. die in aanmerking komen
voor multidisciplinair overleg, door naar

Niet van toepassing.

0 instellingen met een hoofdpijncentrum.
Per abuis was een nee ingevuld. Elke patiënt
krijgt uitgebreide digitale patiënten-informatie
in beeld- en tekstvorm, specifiek over het maagdarm-onderzoek en de mogelijkheden van

Hoe worden patiënten met coeliakie
Rode Kruis Ziekenhuis

Rode Kruis Ziekenhuis

INID008367

INID006296

sedatie, als onderdeel van onze digitale intake.

geïnformeerd over de mogelijkheden van

Patiënten ontvangen een folder die

Coeliakie

sedatie bij een scopie van de dunne darm?

gemaakt is door het ziekenhuis.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

De patient kan zelf kiezen voor het soort

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

sedatie.

Deze informatie wordt zo gewenst ook op
Nee

ja

1 papier verstrekt (bijvoorbeeld bij oudere
Per abuis was hier een ja ingevuld. Met de
patiënten worden de verschillende sedatiemogelijkheden besproken. De arts adviseert

Nee

ja

welke methode het meest aangewezen is,
0 maar patiënten hebben hierin keuzeruimte.
De prostatectomie wordt uitgevoerd in het
AVL; alleen het voor- en natraject vinden plaats
in het RKZ. De PROM gaat over de door de
patiënt ervaren uitkomst van de behandeling
(de prostatectomie in dit geval) en is derhalve op dit moment - niet van toepassing voor ons
ziekenhuis. Het gebruik van PROM
vragenlijsten en eventuele aanpassingen wat

In opzet curatieve
Rode Kruis Ziekenhuis

INID012839

behandeling

Worden PROMS voor prostaatkanker
structureel aan patiënten aangeboden in uw

Worden PROMS voor prostaatkanker
structureel aan patiënten aangeboden in

prostaatcarcinoom

ziekenhuis?

uw ziekenhuis?

betreft inhoud en moment van uitvraag, zijn
wel onderwerp van discussie binnen het
Nee

7

niet van toepassing

0 Prostaatkankernetwerk Nederland.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie
Oude waarde
Teller: opgetelde punten toegewezen aan

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

Oude waarde uitbijter?

eigenschappen van de pijnservice: * 1 24
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
voor alle opgenomen patiënten met pijn:
10 punten 2 Multidisciplinaire
samenstelling: 10 punten 3 De
anesthesioloog en de verpleegkundige of
anesthesiemedewerker hebben een
aanvullende vakinhoudelijke opleiding ten
aanzien van pijnbehandeling positief
afgerond: 10 punten 4 Uitvoering van
patiëntconsulten: 10 punten 5
Ondersteuning van pijneducatie aan
patiënten: 10 punten* 6 Ondersteuning
pijneducatie aan medewerkers: 10 punten
7 Ondersteuning bij het opstellen van
protocollen en/of werkwijzen ten aanzien
van pijnmanagement: 10 punten 8
Ondersteuning ten behoeve van digitale
registratie van pijngegevens: 10 punten**
9 Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering
op het gebied van pijnbehandeling: 10
punten*** 10 Het uitvoeren van een audit
met betrekking tot de uitvoering van het
Zorg - Ziekenhuisbreed
Deventer Ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis

2655 pijnmanagement

INID011761

toelichting IGJ niet goed gelezen, DZ voldoet

afgesproken pijnbeleid op de afdelingen:
3. Indicator Pijnconsultatie

10 punten
Percentage unieke patiënten met een

Percentage unieke patiënten met een

ovariumcarcinoom, met een wachttijd van

ovariumcarcinoom, met een wachttijd van = 28

= 28 dagen tussen datum* waarop het

dagen tussen datum* waarop het

gynaecologisch-oncologisch zorgtraject

gynaecologisch-oncologisch zorgtraject wordt

wordt gestart en start gynaecologische

aan 9 van de 10 punten en heeft daarmee 90
9

90

1 punten

indicator is niet van

Gynaecologische Oncologie gestart en start gynaecologische behandeling**. behandeling**.
19 Teller: Aantal patiënten die na een

0 toepassing voor DZ

0

STEMI zijn ontslagen naar huis of

Deventer Ziekenhuis

2272 Hart en vaten - STEMI

verzorgings/verpleegtehuis en minimaal

zie toelichting, 2 patienten zijn overleden

een intake voor hartrevalidatie hebben

voordat revalidatie gestart kon worden, 1

1. Indicator Behandeling patiënten met een

gehad (DBC code 821 (hartrevalidatie),

STEMI

minimaal een intake gehad).
Is uit het laboratorium-informatiesysteem

patient komt uit een andere regio en heeft daar
12

15

0 revalidatie ontvangen

de datum (eventueel met tijdstip) te
achterhalen waarop een Staphylococcus
aureus groeiend in een bloedkweek voor
het eerst als zodanig werd
geïdentificeerd? (Dit kan determinatie

Infectieziekten Deventer Ziekenhuis

Staphylococcus aureus
2741 bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus

betreffen op koloniegroei of direct op een

aureus met antimocrobiele therapie

positieve bloedkweek.)

8

Zie gegeven toelichting aan IGJ, voorlopige
datum/tijdstip wordt overschreven door
definitieve. Uiteraard is datum en tijdstip
Nee

Ja

1 bekend. Te streng het antwoord ingevuld.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Worden bij de voorbereiding op de operatie
voor patiënten onder de 12 jaar alle

operatie voor patiënten onder de 12 jaar

onderstaande mogelijkheden aangeboden?

aangeboden?

1. Met het kind wordt de gehele route gelopen

1. Met het kind wordt de gehele route

in het ziekenhuis langs alle plekken waar het

gelopen in het ziekenhuis langs alle

kind kan komen te liggen of onderzoek

plekken waar het kind kan komen te

plaatsvindt

liggen of onderzoek plaatsvindt

2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie,

2. Het kind ziet, voorafgaand aan de

de operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen

operatie, de operatiekamer waarin hij/zij

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

alle onderstaande mogelijkheden

komt te liggen
3. Het kind ziet voorafgaand aan de operatie de
verkoeverkamer waarin hij/zij komt te liggen na 3. Het kind ziet voorafgaand aan de
de operatie

operatie de verkoeverkamer waarin hij/zij
komt te liggen na de operatie

4. Het kind krijgt het narcosekapje even op om
deze te ruiken en voelen

4. Het kind krijgt het narcosekapje even
op om deze te ruiken en voelen

5. Het kind krijgt het infuus van de narcose te
zien en krijgt uitgelegd hoe dit werkt en wat het 5. Het kind krijgt het infuus van de
kind ervan merkt

narcose te zien en krijgt uitgelegd hoe dit
werkt en wat het kind ervan merkt

Deventer Ziekenhuis

UMC Utrecht

UMC Utrecht

INID011292

INID003729

Ziekten van Adenoïd en

6. Het kind krijgt de operatiekleding van het

Tonsillen

personeel te zien

6. Het kind krijgt de operatiekleding van

Welke van onderstaande informatie wordt op
papier en/of digitaal aan de patiënt

Hulp en ondersteuning van Alzheimer
Nederland: alzheimer cafés,

meegegeven?

lotgenotencontact, alzheimertelefoon

Dementie

2718 Hart en vaten - IAT

1. Indicator Doorlooptijd IAT

Kinderen zien een film over onze OK en OK
kleding, ze krijgen een koffer mee met
Nee

Ja

0 mondkapje.

Nee

Ja

1 Vraag was foutief met Nee beantwoord
De oorspronkelijke berekening bevatte 1
patiënt die niet aan de inclusiecriteria voldeed.

Mediane deur-tot-deur-tot-lies tijd van
het totaal aantal patiënten met een acuut

Verder was er een onbekende rekenfout

herseninfarct dat vanuit een IVT-centrum

aantal minuten dat ligt tussen de presentatie

naar een IAT-centrum verwezen is voor
intra-arteriële therapie.

gemaakt bij het omrekenen van het totaal
op SEH elders, en behandeling in het UMC,
188

147

0 waardoor de doorlooptijd niet correct werd
Klinische opname is met overnachting,
ongeacht de duur van de opname. Observaties
met opnametype K eruit gefilterd, aangezien

ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen

1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de Aantal klinisch opgenomen kinderen in
1415 Zorg - Ondervoeding

ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen

kliniek opgenomen kinderen

het verslagjaar.

hierbij geen klinische opname/verpleegdag
637

588

0 gerekend wordt.
Klinische opname gerekend met overnachting.

485

453

0 Observaties met opnametype K eruit gefilterd.

1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de Aantal kinderen bij opname gescreend op
1416 Zorg - Ondervoeding

kliniek opgenomen kinderen

acute ondervoeding.
Percentage 1 (B/A): percentage kinderen
dat bij opname gescreend is op

ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen

Berekend op basis van klinische opnames met

1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de ondervoeding (wordt automatisch
1418 Zorg - Ondervoeding

kliniek opgenomen kinderen

berekend):

overnachting. Observaties met opnametype K
76.14 77,0

0 eruit gefilterd.
De noemer aangepast naar 11 afdelingen. Bij
radiologie in Terneuzen is meermaals een audit

ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen

Medicatieproces - High
2644 Risk medicatie

Percentage (wordt automatisch
1. Indicator High Risk medicatie

berekend):

uitgevoerd. Dit zijn dezelfde medewerkers als
75 81.8%

9

0 Oostburg radiologie.
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Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde
Oude waarde uitbijter?
Waarde wordt onterecht
als uitbijter
meegerekend. Patiënten
zijn in ons ziekenhuis ter

ZorgSaam ZeeuwsVlaanderen

Elkerliek Ziekenhuis

Elkerliek Ziekenhuis

Operatief proces 2262 Neurochirurgie

INID006294

INID006295

Toelichting

Bij ZorgSaam worden door de neuroloog
patienten met subarachnoïdalebloeding ter

Heeft u in het verslagjaar informatie over

observatie (deze dienen

de behandeling van aneurysmatische
subarachnoïdale bloeding aan QRNS

volgens IGJ ook

observatie opgenomen (diagnose 1101). Er
worden geenpatiënten voor de neurochirurg

meegerekend te

opgenomen (voor operatieve behandeling) ener

geleverd? Indien u nee antwoordt, dan

worden), dus geen

wordt daardoor niet aangeleverd aan de QRNS.

1. Indicator Deelname aan Quality Registry

wordt u verzocht uw antwoord toe te

aanlevering aan QRNS

Behandeling middelscoiling dan wel operatie

NeuroSurgery (QRNS)

lichten.

Nee

nodig. Graag deze niet

0 gebeurt altijd in Universitair Ziekenhuis Gent.
Per abuis is dit antwoord niet meegenomen.

Sedatie met propofol.

Nee

Ja

1 Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.
Per abuis is dit antwoord niet meegenomen.

Volledige narcose.
Nee
Is er binnen uw poli standaard binnen 90

Ja

0 Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

Deze wijze van sedatie wordt wel aangeboden.

Deze wijze van sedatie wordt wel aangeboden.

dagen na diagnose een vervolgconsult,
Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen bijvoorbeeld door een
na diagnose een vervolgconsult, bijvoorbeeld

osteoporoseverpleegkundige of arts,

door een osteoporoseverpleegkundige of arts,

waarbij specifieke aandacht wordt

waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan besteed aan niet-medicamenteuze zaken,
Elkerliek Ziekenhuis

INID012059

Osteoporose

niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere

met bijzondere aandacht voor leefstijl,

aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?

voeding en beweging?

Per abuis is dit antwoord niet meegenomen. Er
vindt wel een vervolgconsult op de poli plaats.
Nee

Ja, op de poli

1 Het antwoord moet daarom 'Ja' zijn.
Een min-resultaat bij deze score lijkt technisch
gezien niet te kloppen. We hebben dit
probleem uitstaan bij LROI, maar helaas

Verschilscore tussen heup PROM pre-

kunnen zij hier voor 4 september geen

operatief en 3 maanden na ingreep o.b.v.
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief prospectieve meting van patiënten met
Groene Hart Ziekenhuis

INID004098

Heupprothese

en 3 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

uitsluitsel over geven. Om die reden het
verzoek om deze score niet mee te nemen in de

artrose. NRS-pijn rust. 95%

analyse. Uiteraard zijn we bereid het antwoord

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

-3.5 Zie toelichting

1 van LROI te delen na 4 september.
Een dergelijk hoog resultaat bij deze score lijkt
technisch gezien niet te kloppen. We hebben
dit probleem uitstaan bij LROI, maar helaas

Groene Hart Ziekenhuis

INID004564

Knieprothese

Rivas Zorggroep
Beatrixziekenhuis

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

kunnen zij hier voor 4 september geen

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

uitsluitsel over geven. Om die reden het

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

verzoek om deze score niet mee te nemen in de

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. EQ-5D thermometer. 95%

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

analyse. Uiteraard zijn we bereid het antwoord
174.14 Zie toelichting

1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige
2752 Diabetes

diagnostiek PAV

1 van LROI te delen na 4 september
De gipsverbandmeester maakt wel deel uit van
Diabetische voetenteam in het

Gipsverbandmeester

10

Nee

Ja

1 Beatrixziekenhuis te Gorinchem.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie
Oude waarde
Teller: opgetelde punten toegewezen aan

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

eigenschappen van de pijnservice: * 1 24
uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
voor alle opgenomen patiënten met pijn:
10 punten 2 Multidisciplinaire
samenstelling: 10 punten 3 De
anesthesioloog en de verpleegkundige of
anesthesiemedewerker hebben een
aanvullende vakinhoudelijke opleiding ten
aanzien van pijnbehandeling positief
afgerond: 10 punten 4 Uitvoering van
patiëntconsulten: 10 punten 5
Ondersteuning van pijneducatie aan
patiënten: 10 punten* 6 Ondersteuning
pijneducatie aan medewerkers: 10 punten
7 Ondersteuning bij het opstellen van
protocollen en/of werkwijzen ten aanzien
van pijnmanagement: 10 punten 8
Ondersteuning ten behoeve van digitale
registratie van pijngegevens: 10 punten**
9 Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering
op het gebied van pijnbehandeling: 10
punten*** 10 Het uitvoeren van een audit
met betrekking tot de uitvoering van het
Zorg - Ziekenhuisbreed
IJsselland Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis
IJsselland Ziekenhuis

2655 pijnmanagement
Zorg - Ziekenhuisbreed
2657 pijnmanagement
Maag-darm-lever (MDL) -

afgesproken pijnbeleid op de afdelingen:
3. Indicator Pijnconsultatie

10 punten

9

90

1 Juiste antwoord is 90

9

90

1 Juiste percentage is 90%

0.91

91

1 Juiste percentage is 91%

600

6

Percentage (wordt automatisch
3. Indicator Successrate ERCP: percentage

3. Indicator Pijnconsultatie

berekend):
Percentage ERCP’s (wordt automatisch

2604 Endoscopische
Maag-darm-lever (MDL) -

procedurele intentie geslaagd

berekend):

3. Indicator Successrate ERCP: percentage

Noemer: aantal in instelling werkzame

2603 Endoscopische

procedurele intentie geslaagd

endoscopisten.

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair

Biedt uw ziekenhuisorganisatie

risicomanagement (CVRM) aan, conform de

cardiovasculair risicomanagement

1 Juiste aantal is 6

vigerende richtlijnen en is dit CVRM protocollair (CVRM) aan, conform de vigerende
IJsselland Ziekenhuis

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012926

Perifeer Arterieel Vaatlijden vastgelegd?

richtlijnen en is dit CVRM protocollair
Is het aantal patiënten met een

Infectieziekten -

Staphyloccocus aureus in de bloedkweek

Staphylococcus aureus
2732 bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus
bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar

Nee

ja

1 Juiste antwoord is ja
De eerder aangegeven toelichting was niet van
toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),

bekend, waarbij de bloedkweek is

bij navraag intern graag dit aangepaste

afgenomen in uw zorginstelling?
Nee
Is uit het laboratorium-informatiesysteem

Ja

1 antwoord verwerken.

de datum (eventueel met tijdstip) te
achterhalen waarop een Staphylococcus
aureus groeiend in een bloedkweek voor
het eerst als zodanig werd
geïdentificeerd? (Dit kan determinatie

Infectieziekten Spijkenisse Medisch
Centrum

Staphylococcus aureus
2733 bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus
bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar

De eerder aangegeven toelichting was niet van
toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),

betreffen op koloniegroei of direct op een
positieve bloedkweek.)

11

bij navraag intern graag dit aangepaste
Nee

Ja

1 antwoord verwerken.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie
Documenteert de arts-microbioloog het

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

Oude waarde uitbijter?

doorgeven van een Staphyloccocus
aureus in de bloedkweek bij een patiënt
aan de hoofdbehandelaar (of zijn/haar
vertegenwoordiger) in het elektronische
patiënten dossier, laboratorium-

Infectieziekten Spijkenisse Medisch
Centrum

Staphylococcus aureus
2734 bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus
bacteriëmie aan de hoofdbehandelaar

Infectieziekten Spijkenisse Medisch
Centrum

Staphylococcus aureus
2740 bacteriëmie

De eerder aangegeven toelichting was niet van
toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),

informatiesysteem of een

bij navraag intern graag dit aangepaste

consultregistratiesysteem met de datum? Nee
Is het aantal patiënten met een

Ja

1 antwoord verwerken.
De eerder aangegeven toelichting was niet van

Staphyloccocus aureus in de bloedkweek

toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus

bekend, waarbij de bloedkweek is

aureus met antimocrobiele therapie

afgenomen in uw zorginstelling?
Nee
Is uit het laboratorium-informatiesysteem

bij navraag intern graag dit aangepaste
Ja

1 antwoord verwerken.

de datum (eventueel met tijdstip) te
achterhalen waarop een Staphylococcus
aureus groeiend in een bloedkweek voor
het eerst als zodanig werd
geïdentificeerd? (Dit kan determinatie

Infectieziekten Spijkenisse Medisch
Centrum

Staphylococcus aureus
2741 bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus

betreffen op koloniegroei of direct op een

aureus met antimocrobiele therapie

positieve bloedkweek.)

De eerder aangegeven toelichting was niet van
toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),
bij navraag intern graag dit aangepaste
Nee

Ja

Documenteert de hoofdbehandelaar (of
Infectieziekten Spijkenisse Medisch
Centrum

Staphylococcus aureus
2742 bacteriëmie

1 antwoord verwerken.
De eerder aangegeven toelichting was niet van

zijn/haar vertegenwoordiger) de start van
2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus
aureus met antimocrobiele therapie

antibiotica in het elektronische
patiëntendossier?

toepassing (voldeed niet aan exclusie criteria),
bij navraag intern graag dit aangepaste
Nee

Ja

1 antwoord verwerken.
Het gesprek wordt gedaan door een medisch
specialist. Het is vreemd dat de score hierdoor

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID008374

Coeliakie

uitkomt op 'ver ondergemiddeld' terwijl wel een
gesprek met patiënt plaatsvindt. Neutraal of

Hoe worden nieuw gediagnosticeerde
patiënten met coeliakie voorgelicht over het

Door een gesprek met een diëtist die

leven met coeliakie?

bekwaam is op het gebied van coeliakie.

n.v.t. zou hier beter bij passen zodat dit niet
Nee

n.v.t.

1 wordt meegenomen in de score.
Het gesprek wordt gedaan door een medisch
specialist. Het is vreemd dat de score hierdoor
uitkomt op 'ver ondergemiddeld' terwijl wel een
gesprek met patiënt plaatsvindt. Neutraal of

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID008375

Coeliakie

Hoe worden nieuw gediagnosticeerde
patiënten met coeliakie voorgelicht over het

Door een gesprek met een

leven met coeliakie?

gebied van coeliakie.

n.v.t. zou hier beter bij passen zodat dit niet

verpleegkundige die bekwaam is op het

wordt meegenomen in de score.
Nee

n.v.t.

0
Vanwege het profiel van SMC (dat anders is
dan het profiel van andere ziekenhuizen)
worden patiënten doorverwezen naar een

Naar wat voor type diëtist worden patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De

(volwassen en kind) met coaliakie over het
INID008380

Coeliakie

algemeen doorverwezen?

Algemeen diëtist binnen het ziekenhuis.

Nee

N.v.t.

dan het profiel van andere ziekenhuizen)
worden patiënten doorverwezen naar een

Naar wat voor type diëtist worden patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID008381

Coeliakie

(volwassen en kind) met coaliakie over het

Gespecialiseerd diëtist binnen het

algemeen doorverwezen?

ziekenhuis.

algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De
Nee

N.v.t.

Centrum

INID008383

Coeliakie

0 score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.
Vanwege het profiel van SMC (dat anders is
dan het profiel van andere ziekenhuizen)
worden patiënten doorverwezen naar een

Naar wat voor type diëtist worden patiënten
Spijkenisse Medisch

0 score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.
Vanwege het profiel van SMC (dat anders is

(volwassen en kind) met coaliakie over het

Gespecialiseerd diëtist buiten het

algemeen doorverwezen?

ziekenhuis.

algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. De
Nee

12

N.v.t.

0 score zou hier neutraal/n.v.t. moeten zijn.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Er worden binnen SMC geen kinderen

Wie is na het stellen van de diagnose de
hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID001163

Coeliakie

Deze vraag is dus n.v.t. dus graag
Kinderarts-MDL.

Nee

N.v.t.

0 neutraal/n.v.t. scoren
Er worden binnen SMC geen kinderen

Kinderarts.

Nee

N.v.t.

0 Deze vraag is dus n.v.t. dus neutraal/n.v.t.
Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen

Wie is na het stellen van de diagnose de
hoofdbehandelaar van patiënten met coeliakie

Spijkenisse Medisch
Centrum

op de ziekenhuislocatie?

gediagnosticeerd/behandeld op dit onderwerp.

INID001165

Coeliakie

op de ziekenhuislocatie?

gediagnosticeerd/behandeld op dit onderwerp.

SMC gedaan, maar laagdrempelige
doorverwijzing naar de samenwerkende
ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad
ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze
tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID006294

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort
door de bocht" en daarom zouden we deze
Sedatie met propofol.

Nee

N.v.t.

1 vraag graag op n.v.t. willen zien staan.
Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen
SMC gedaan, maar laagdrempelige
doorverwijzing naar de samenwerkende
ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad
ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze
tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID006295

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort
door de bocht" en daarom zouden we deze
Volledige narcose.

Nee

N.v.t.

0 vraag graag op n.v.t. willen zien staan.
Wegens profiel SMC wordt dit niet binnen
SMC gedaan, maar laagdrempelige
doorverwijzing naar de samenwerkende
ziekenhuizen (van Weel bethesda/Maasstad
ziekenhuis) is wel mogelijk. Hier worden ze
tevens behandeld door dezelfde specialist. Ja of
nee antwoorden is hier dus eigenlijk "te kort
door de bocht" en daarom zouden we deze

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID006296

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID008781

Inflammatory bowel

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij
een colonoscopie van patiënten (volwassenen)

De patient kan zelf kiezen voor het soort

vraag graag op n.v.t. willen zien staan.
Patiënten kunnen dus wel zelf kiezen voor het

disease (IBD)

met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa?

sedatie.

Nee

Ja

0 soort sedatie, met mogelijk behandeling in
Er worden voor dit specialisme geen kinderen

Inflammatory bowel

Welke specialismen behandelen de ziekte van

disease (IBD)

Crohn/colitis ulcerosa op uw ziekenhuislocatie?

Kinderarts-MDL.

Nee

N.v.t.

0 operationalisatie op neutraal/n.v.t. zetten.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij

behandeld in SMC. Graag deze

4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004559

Knieprothese

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. EQ-5D som score. 95%

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

13

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-0.12 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij

Oude waarde uitbijter?

4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004564

Knieprothese

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. EQ-5D thermometer. 95%

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-55.09 N.v.t.

0 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004569

Knieprothese

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. KOOS-PS som score. 95%

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
9.41 N.v.t.

0 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004579

Knieprothese

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012444

Knieprothese

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012449

Knieprothese

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012454

Knieprothese

Verschilscore tussen knie-PROM pre-

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

operatief en 6 maanden na ingreep o.b.v.

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Verschilscore tussen knie-PROM pre-operatief

prospectieve meting van patienten met

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

en 6 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve

artrose. NRS-pijn activiteit. 95%

meting van patienten met artrose.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
3.01 N.v.t.

0 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij

Verschilscore tussen knie PROM

4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten

PROMs online naar LROI waardoor de

Verschilscore tussen knie PROM preoperatief

met artrose bij wie een totale

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een

knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

totale knieprothese wordt geplaatst.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

index score. 95%

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
0 N.v.t.

0 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij

Verschilscore tussen knie PROM

4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten

PROMs online naar LROI waardoor de

Verschilscore tussen knie PROM preoperatief

met artrose bij wie een totale

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een

knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

totale knieprothese wordt geplaatst.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

thermometer. 95%

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-67.74 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij

Verschilscore tussen knie PROM

4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten

PROMs online naar LROI waardoor de

Verschilscore tussen knie PROM preoperatief

met artrose bij wie een totale

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een

knieprothese wordt geplaatst. KOOS-PS

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

totale knieprothese wordt geplaatst.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

som score. 95%

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
15.65 N.v.t.

0 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)
Spijkenisse Medisch
Centrum

faciliteiten aan voor mensen die een
INID007377

Heupprothese

heupvervanging moeten ondergaan?

Patiëntenportaal

Nee

14

Ja

1
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IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

INID012450

Knieprothese

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten

PROMs online naar LROI waardoor de

met artrose bij wie een totale

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

thermometer. 95 % Betrouwbaarheidsinterval

thermometer. 95 %

Upper bound

Betrouwbaarheidsinterval Upper bound

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een

Centrum

Oude waarde

Verschilscore tussen knie PROM
Verschilscore tussen knie PROM preoperatief

Spijkenisse Medisch

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-59.37 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van

Verschilscore tussen knie PROM preoperatief
en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose bij wie een
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012447

Knieprothese

Verschilscore tussen knie PROM

PROMs online naar LROI waardoor de

preoperatief en 12 maanden na ingreep
o.b.v. prospectieve meting van patiënten

gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een

met artrose bij wie een totale

Centrum beschikt over de juiste gegevens die

totale knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

knieprothese wordt geplaatst. EQ-5D

thermometer. Gemiddelde

thermometer. Gemiddelde

technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch
in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-63.56 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch
Centrum beschikt over de juiste gegevens die

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004532

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting.

meting. EQ-5D som score. Gemiddelde

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
0.77 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004534

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting. EQ-5D som score. 95%

meting.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

Centrum beschikt over de juiste gegevens die
in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
0 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004535

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting. EQ-5D som score. 95%

meting.

Betrouwbaarheidsinterval Upper bound

Centrum beschikt over de juiste gegevens die
in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
0 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004539

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting. EQ-5D thermometer. 95%

meting.

Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

15

Centrum beschikt over de juiste gegevens die
in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
-2.33 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs
scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door
geleverd van PROMs online naar LROI

Verschilscore tussen heup PROM pre-

waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit

operatief en 12 maanden na ingreep
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief o.b.v. prospectieve meting van patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004108

Heupprothese

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

lijkt een technische fout te zijn. Spijkenisse
Medisch Centrum beschikt over de juiste

met artrose. EQ-5D som score. 95%
Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens die in PROMs online zijn verwerkt.
0.21 N.v.t.

0 Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs
scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door
geleverd van PROMs online naar LROI

Verschilscore tussen heup PROM pre-

waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit

operatief en 12 maanden na ingreep
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief o.b.v. prospectieve meting van patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004111

Heupprothese

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

lijkt een technische fout te zijn. Spijkenisse
Medisch Centrum beschikt over de juiste

met artrose. EQ-5D thermometer.
Gemiddelde

gegevens die in PROMs online zijn verwerkt.
-103.04 N.v.t.

1 Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs
scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door
geleverd van PROMs online naar LROI

Verschilscore tussen heup PROM pre-

waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit

operatief en 12 maanden na ingreep
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief o.b.v. prospectieve meting van patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004113

Heupprothese

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

lijkt een technische fout te zijn. Spijkenisse
Medisch Centrum beschikt over de juiste

met artrose. EQ-5D thermometer. 95%
Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens die in PROMs online zijn verwerkt.
-109.71 N.v.t.

1 Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs
scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door
geleverd van PROMs online naar LROI

Verschilscore tussen heup PROM pre-

waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit

operatief en 12 maanden na ingreep
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief o.b.v. prospectieve meting van patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004114

Heupprothese

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

lijkt een technische fout te zijn. Spijkenisse
Medisch Centrum beschikt over de juiste

met artrose. EQ-5D thermometer. 95%
Betrouwbaarheidsinterval Upper bound

gegevens die in PROMs online zijn verwerkt.
-96.38 N.v.t.

1 Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Toelichting bij 4a (deze vraag is 4b): PROMs
scores bij 4a t/m 4d zijn niet goed door
geleverd van PROMs online naar LROI

Verschilscore tussen heup PROM pre-

waardoor de gegevens niet volledig zijn. Dit

operatief en 12 maanden na ingreep
Verschilscore tussen heup PROM pre-operatief o.b.v. prospectieve meting van patiënten
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004123

Heupprothese

en 12 maanden na ingreep o.b.v. prospectieve
meting van patiënten met artrose.

lijkt een technische fout te zijn. Spijkenisse
Medisch Centrum beschikt over de juiste

met artrose. NRS-pijn rust. 95%
Betrouwbaarheidsinterval Lower bound

gegevens die in PROMs online zijn verwerkt.
3.45 N.v.t.

0 Graag deze vraag scoren als n.v.t./neutraal.
Toelichting is bij nummer 2627 ingevuld welke
luidt als volgt: SMC heeft geen
videolaryngostroboscopie. Indien nodig,
worden patiënten doorverwezen naar het
VWB voor nader onderzoek met

Spijkenisse Medisch
Centrum

Operatief proces - KNO
2625 chirurgie

2. Indicator Preoperatieve work-up bij operaties Percentage (wordt automatisch
met als doel stemverbetering

berekend):

videolaryngostroboscopie. (en dus te verklaren
0 N.v.t.

16

0 waarom het percentage 0 is). Graag deze vraag
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde
Nee, maar wij

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

Oude waarde uitbijter?

verwijzen wel

Spijkenisse Medisch
Centrum

Is alle algemene informatie die op papier
Is alle algemene informatie die op papier aan de aan de patiënt met psoriasis wordt
patiënt met psoriasis wordt meegegeven ook
meegegeven ook via de website van het

door naar

ziekenhuis te downloaden en te printen
voor de patiënt?

de informatie
op staat.

Ja

0

andere
websites waar

INID000760

Psoriasis

via de website van het ziekenhuis te
downloaden en te printen voor de patiënt?

INID006450

Cataract

Welke lenssoorten worden aangeboden?

monofocale torische lens.

Nee

Ja

0

INID006452

Cataract

Welke lenssoorten worden aangeboden?

multifocale lens.

Nee

Ja

0

INID006453

Cataract

Welke lenssoorten worden aangeboden?

multifocale torische lens.

Nee

Ja

0

Spijkenisse Medisch
Centrum
Spijkenisse Medisch
Centrum
Spijkenisse Medisch
Centrum

Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere
ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn
veel lager waardoor vertekend beeld in
Percentage patiënten met een MRI-mamma bij Percentage patiënten met een MRI-

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012564

Mammacarcinoom

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID006947

Mammacarcinoom

percentage. Deze vraag daarom graag

neo-adjuvante chemotherapie.

mamma bij neo-adjuvante chemotherapie.

62.5 N.v.t.

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met invasief

Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met invasief

Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere

borstkanker of DCIS dat op uw

borstkanker of DCIS dat op uw

ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn

ziekenhuislocatie operatief is behandeld in de

ziekenhuislocatie operatief is behandeld

veel lager waardoor vertekend beeld in

periode 1 oktober 2018 tot en met 30

in de periode 1 oktober 2018 tot en met

september 2019?

30 september 2019?

percentage. Deze vraag daarom graag
56 N.v.t.

Percentage patiënten dat radiotherapie

Centrum

INID012579

Mammacarcinoom

lokaal uitgebreid mammacarcinoom waarvoor

mammacarcinoom waarvoor ablatio

ablatio mamma.

mamma.
Is het aantal patiëntendossiers van

0 excluderen (score neutraal/n.v.t.).
Teller en noemer niet vergelijkbaar met andere
ziekenhuizen (agv profiel SMC). Aantallen zijn

Percentage patiënten dat radiotherapie krijgt bij krijgt bij lokaal uitgebreid
Spijkenisse Medisch

0 excluderen (score neutraal/n.v.t.).

veel lager waardoor vertekend beeld in
percentage. Deze vraag daarom graag
50 N.v.t.

0 excluderen (score neutraal/n.v.t.).

patiënten met darmkanker waarin het
zorginhoudelijke aanspreekpunt voor de

In de toelichting staat: Indicator deel B nvt in
SMC, er worden in SMC geen patiënten met

oncologische zorg staat beschreven
Spijkenisse Medisch
Centrum

Oncologie - Oncologisch
2482 proces

1. Indicator Vast aanspreekpunt in de

bekend? Indien u nee antwoordt, dan

oncologische keten

wordt u verzocht uw antwoord toe te

darmkanker behandeld. Ik denk dat deze niet is
Nee

N.v.t.

1 meegenomen. Graag deze vraag op n.v.t.
Een groot deel van de patiënten wordt
doorverwezen vanuit Spijkenisse Medisch
Centrum naar andere ziekenhuizen o.a. het
EMC voor een behandeling aangezien alleen
laag complexe zorg wordt geboden in
Spijkenisse Medisch Centrum. Als gevolg van

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID012016

Longcarcinoom

Het aantal nieuwe patiënten met een primair

Het aantal nieuwe patiënten met een

longcarcinoom in de DLCA-L dat wordt

primair longcarcinoom in de DLCA-L dat

geregistreerd.

wordt geregistreerd.

profiel SMC zijn deze getallen niet vergelijkbaar
met andere ziekenhuizen dus deze vraag graag
46 N.v.t.

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT
Kwetsbare groepen Spijkenisse Medisch
Centrum

onderzoek, doorlichtingsonderzoek en

Stralingsbelasting bij
2613 kinderen

worden geen kinderen onder doorlichting
gedaan. Patiënten worden hiervoor

Worden in uw instelling voor
doorlichtingsonderzoeken bij kinderen

röntgenfoto’s bij kinderen

kinderprotocollen gebruikt?

17

0 op n.v.t./excluderen.
Toelichting is niet meegenomen. In SMC

doorverwezen naar een ander ziekenhuis. Deze
Nee

N.v.t.

1 vraag graag op n.v.t./neutraal.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen
VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake

Spijkenisse Medisch
Centrum

Is er binnen uw ziekenhuis één

is van electieve chirurgie wordt hier op

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten

gezamenlijke aantoonbare visie van raad

voorhand screening op gedaan en indien nodig

aanzien van toepassen van

van bestuur, medisch specialisten en

overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2660 interventies

verpleegkundigen/verzorgenden voor het
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

toepassen van VBI?

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
Nee

Ja

1 graag op n.v.t./neutraal zetten.
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen
VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake
is van electieve chirurgie wordt hier op

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten

voorhand screening op gedaan en indien nodig

aanzien van toepassen van
Spijkenisse Medisch
Centrum

Spijkenisse Medisch
Centrum

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2661 interventies

Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2663 interventies

overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis
Worden in het VBI-protocol mildere en
zwaardere vormen van VBI genoemd?
Vindt er in uw ziekenhuis cyclisch, met

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
Nee

N.v.t.

een frequentie van tenminste iedere vijf

VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake

jaar, theoretische en praktische scholing

is van electieve chirurgie wordt hier op

plaats voor gediplomeerde

voorhand screening op gedaan en indien nodig

verzorgenden/verpleegkundigen niveau 3

overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis

of hoger, op het gebied van
2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

1 graag op n.v.t./neutraal zetten.
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen

vrijheidsbeperkende interventies?

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
nee

N.v.t.

1 graag op n.v.t./neutraal zetten.
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen
VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake

Spijkenisse Medisch
Centrum

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2755 interventies

Er zijn periodieke, plenaire bijeenkomsten

is van electieve chirurgie wordt hier op

voor artsen in het ziekenhuis verzorgd

voorhand screening op gedaan en indien nodig

door verpleegkundigen en/of artsen van

overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis

het ziekenhuis met extra kennis en kunde
2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

met betrekking tot VBI

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
Nee

N.v.t.

0 graag op n.v.t./neutraal zetten.
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen
VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake
is van electieve chirurgie wordt hier op
voorhand screening op gedaan en indien nodig
overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis

Spijkenisse Medisch
Centrum

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2756 interventies

Er is e-learning VBI voor artsen (medisch
2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

specialisten/ A(N)IOS) beschikbaar

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
Nee

N.v.t.

0 graag op n.v.t./neutraal zetten.
Deze vraag is n.v.t. voor SMC omdat er geen
VBI worden toegepast. Omdat er enkel sprake
is van electieve chirurgie wordt hier op

Spijkenisse Medisch
Centrum

Zorg - Vrijheidsbeperkende
2757 interventies

Artsen (medisch specialisten/A(N)IOS) en

voorhand screening op gedaan en indien nodig

verpleegkundigen met extra kennis en

overgeplaatst naar samenwerkend ziekenhuis

kunde met betrekking tot VBI verzorgen
2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

bedside teaching aan artsen

(hier is ook beleid voor). Deze indicator dus
Nee

N.v.t.

0 graag op n.v.t./neutraal zetten.

Is het aantal ernstig ondervoede
volwassen patiënten met een adequate
Conform profiel SMC zijn patiënt niet langer

eiwitinname op de vierde opnamedag
Spijkenisse Medisch
Centrum

bekend? Indien u nee of nv.t. antwoord,
1434 Zorg - Ondervoeding

2. Indicator Behandeling van ondervoeding

dan wordt u verzocht uw antwoord toe te Nee

dan vier dagen opgenomen. Deze vraag dus
N.v.t.

Onverwacht lange

Laag percentage (mede vanwege lagere

opnameduur en
Spijkenisse Medisch
Centrum

getallen t.o.v. andere ziekenhuizen dus mogelijk

heropnamen - Onverwacht
1657 lange opnameduur

1 zou op n.v.t./neutraal zetten.
Onduidelijk waarom dit een uitbater betreft.

Percentage (wordt automatisch
1. Indicator Onverwacht lange opnameduur

berekend):

vertekend beeld) maar wel realistisch vanwege
1.86 N.v.t.?

18

1 profiel SMC.
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Operationalisatie

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

Oude waarde uitbijter?

Onverwacht lange
Spijkenisse Medisch
Centrum

Teller (13) en noemer (85) niet vergelijkbaar

opnameduur en

met andere ziekenhuizen agv ander profiel

2574 heropnamen - Heropnamen 1. Indicator Heropnamen

Ratio (wordt automatisch berekend):

15 N.v.t.

1 SMC. de ratio geeft hierdoor een vertekend
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch
Centrum beschikt over de juiste gegevens die

Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004537

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting.

meting. EQ-5D thermometer. Gemiddelde

in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
2.17 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.
Toelichting is gegeven bij 4a: PROMs scores bij
4a t/m 4d zijn niet goed door geleverd van
PROMs online naar LROI waardoor de
gegevens niet volledig zijn. Dit lijkt een
technische fout te zijn. Spijkenisse Medisch

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve
Spijkenisse Medisch
Centrum

INID004540

Knieprothese

Pre-score knie-PROM o.b.v. prospectieve

meting. EQ-5D thermometer. 95 %

meting.

Betrouwbaarheidsinterval Upper bound

Centrum beschikt over de juiste gegevens die
in PROMs online zijn verwerkt. Graag deze
6.68 N.v.t.

1 vraag niet meenemen en op neutraal/n.v.t.

Percentage acetabulumcomponenten in ODEP- Percentage acetabulumcomponenten in
categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de
ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt
plaatsing van primaire THP bij patiënten met de zijn bij de plaatsing van primaire THP bij
patiënten met de indicatie artrose?
indicatie artrose? Percentage
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

INID011877

Heupprothese

Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

INID011883

Heupprothese

acetabulumcomponenten in ODEP-categorie

Percentage acetabulumcomponenten in

5A of hoger.

ODEP-categorie 5A of hoger.

Percentage gebruikte femurcomponenten in

Percentage gebruikte femurcomponenten

ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt zijn
bij de plaatsing van primaire THP bij patiënten

in ODEP-categorie 5A of hoger die

met de indicatie artrose? Percentage

gebruikt zijn bij de plaatsing van primaire
THP bij patiënten met de indicatie

femurcomponenten in ODEP-categorie 5A of

artrose? Percentage femurcomponenten

hoger.

in ODEP-categorie 5A of hoger.

Vanwege een technische fout in de koppeling
van het EPD met de LROI was het percentage
20.38

100

Vanwege een technische fout in de koppeling
van het EPD met de LROI was het percentage
52.01

100

Over welke onderwerpen wordt informatie op
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

INID001875

Osteoporose

papier of digitaal standaard meegegeven aan
de patiënt met osteoporose?

1 dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.

1 dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.
Het belang van medicatietrouw staat inmiddels

Het belang van medicatietrouw bij
osteoporose

wel in de folder Osteoporose die standaard
Nee

Ja

1 wordt meegegeven.

Percentage gebruikte knieprothesen in
Percentage gebruikte knieprothesen in ODEP-

ODEP-categorie 5A of hoger die gebruikt

categorie 5A of hoger die gebruikt zijn bij de
zijn bij de plaatsing van primaire TKP bij
plaatsing van primaire TKP bij patiënten met de patiënten met de indicatie artrose?
Canisius Wilhelmina
Ziekenhuis

INID012488

Knieprothese

indicatie artrose? Percentage knieprothesen in

Percentage knieprothesen in ODEP-

ODEP-categorie 5A of hoger.

categorie 5A of hoger.

Vanwege een technische fout in de koppeling
van het EPD met de LROI was het percentage
59.42

100
Bij de berekening staat

0 dat is aangeleverd niet juist. Dit is nu hersteld.

dat BovenIj gemiddeld
scoort en in de eindscore
staat ondergemiddeld.
Het percentage operaties waarbij de patiënt na Het percentage operaties waarbij de
patiënt na 4-6 weken binnen 1 dioptrie
4-6 weken binnen 1 dioptrie op hun beoogde
BovenIJ Ziekenhuis

INID011519

Cataract

refractie is uitgekomen.

op hun beoogde refractie is uitgekomen.

19

Graag een correctie voor
de eindbeoordeling naar
94.55 gemiddelde score.

0
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Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag
Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met een invasief

Meander Medisch
Centrum

INID006948

Mammacarcinoom

Operationalisatie
Wat is het totaal aantal nieuw
gediagnosticeerde patiënten met een

Wijzigingen door schoningsprocedure

Oude waarde

Gecorrigeerde waarde

Toelichting

Oude waarde uitbijter?

invasief borstkanker of DCIS dat op uw

borstkanker of DCIS dat op uw locatie niet

locatie niet chirurgisch is behandeld, maar

Aanpassing van het aantal patiënten ivm

chirurgisch is behandeld, maar wel systemisch

wel systemisch is behandeld in de

is behandeld in de periode 1 oktober 2018 tot

periode 1 oktober 2018 tot en met 30

eerdere selectie nieuw gediagnosticeerde
patiënten niet juist. Ook patiënten die elders

en met 30 september 2019?

september 2019?

144

36

1 zijn geopereerd zijn nu uitgesloten.

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
Haaglanden Medisch
Centrum

Revalidatie artsen maken in HMC structureel

voetenteam (voor de behandeling van
INID011709

Diabetes

volwassenen)?

deel uit van het multidisciplinaire voetenteam.
Revalidatiearts.

Nee

Ja

1
Deze optie was niet aangekruist, omdat binnen
HMC zowel een gesprek met de operateur
plaats vindt op de poli als een telefonische

Haaglanden Medisch
Centrum

INID012246

Operatieve ingrepen

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de
postoperatieve controle plaats bij de patiënt die

nacontrole. Beiden vinden dus plaats. Omdat
dit als slechter lijkt te worden geïnterpreteerd,

stressincontinentie bij de

geopereerd is aan stressincontinentie na

Via een gesprek op de poli met een

vrouw

ontslag uit het ziekenhuis?

verpleegkundige of arts

kruisen wij deze optie nu extra aan.
Nee

Ja

1
Vraag was verkeerd geïnterpreteerd. De
pijnstilling/verdoving is wel mogelijk maar

Ziekenhuis Nij
Smellinghe

Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na
INID001723

Knieprothese

de operatie is mogelijk in uw zorginstelling?

wordt weinig tot nooit gegeven.
Zenuwblokkade
Nee
Is uit het laboratorium-informatiesysteem

Ja

1 Voorgaande jaren is wel met Ja beantwoord

Nee

Ja

1 geregistreerd

Nee

Ja

1 correctie op eerdere invoer DHD/Omniq

Nee

Ja

1 invoer in DHD/Omniq

de datum (eventueel met tijdstip) te
achterhalen waarop een Staphylococcus
aureus groeiend in een bloedkweek voor
het eerst als zodanig werd
geïdentificeerd? (Dit kan determinatie

Infectieziekten Stichting Gelre
Ziekenhuizen

Staphylococcus aureus
2741 bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus

betreffen op koloniegroei of direct op een

aureus met antimocrobiele therapie

positieve bloedkweek.)

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis
patiënten om contact te hebben met een

er is standaard mogelijkheid om

gespecialiseerd

verder te praten met de gespecialiseerd

Blaascarcinoom

verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

verpleegkundige/verpleegkundig

Operatieve ingrepen

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online)

Stichting Gelre
Ziekenhuizen

INID001097

Stichting Gelre
Ziekenhuizen

aansluitend op het diagnose-consult

stressincontinentie bij de

faciliteiten aan voor mensen met

Patient heeft toegang tot zijn/haar

INID005819

vrouw

stressincontinentie?
Naar wat voor type diëtist worden patiënten

medisch dossier.

(volwassen en kind) met coaliakie over het

Gespecialiseerd diëtist buiten het

INID008383

Coeliakie

algemeen doorverwezen?

ziekenhuis.

Nee

Ja

0 geregistreerd. Foutieve overname

Multidisciplinaire afspraak

Nee

Ja

0

Stichting Gelre
Ziekenhuizen

Antwoord "ja" staat correct in DHD/Omniq

betreft een aanpassing van de oorspronkelijke

antwoord "JA" is correct in DHD/Omniq

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie
Saxenburgh Groep

INID001218

Constitutioneel Eczeem

aan op het gebied van dermatologische zorg
voor patiënten met constitutioneel eczeem?

Mediane deur-tot-deur-tot-lies tijd van
het totaal aantal patiënten met een acuut
herseninfarct dat vanuit een IVT-centrum
OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

2718 Hart en vaten - IAT

1. Indicator Doorlooptijd IAT

naar een IAT-centrum verwezen is voor
intra-arteriële therapie.

antwoord 0 (nul) is onjuist, moet NVT zijn; er
0 antwoord moet NVT zijn

OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

0 wordt geen IAT gedaan in OLVG

CEAP moet ook ja zijn
INID009375

Veneuze ziekten

Welke kwantitatieve klinische score gebruikt u? CEAP (alleen de C)

20

Nee

i.p.v. nee

1

Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020'

Ziekenhuis

IndicatorID

Indicatorset

Appendix B

Vraag

Wijzigingen door schoningsprocedure

Operationalisatie
Oude waarde
Is er binnen uw poli standaard binnen 90

Gecorrigeerde waarde

Oude waarde uitbijter?

Toelichting

dagen na diagnose een vervolgconsult,
Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen bijvoorbeeld door een
na diagnose een vervolgconsult, bijvoorbeeld

osteoporoseverpleegkundige of arts,

tijdens het vervolgconsult binnen 90 dagen na

door een osteoporoseverpleegkundige of arts,

waarbij specifieke aandacht wordt

diagnose op de polikliniek wordt specifieke

waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan besteed aan niet-medicamenteuze zaken,
OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

INID012059

Osteoporose

niet-medicamenteuze zaken, met bijzondere

met bijzondere aandacht voor leefstijl,

aandacht voor leefstijl, voeding en beweging?

voeding en beweging?

aandacht besteed aan niet-medicamenteuze
zaken, met bijzondere aandacht voor leefstijl,
Ja, telefonisch

ja, op de poli

0 voeding en beweging

De behoefte aan psychosociale zorg
wordt standaard op meerdere momenten
OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

INID001104

Blaascarcinoom

OLVG (Voorheen locatie
West en locatie Oost)

INID000098

Blaascarcinoom

INID011423

Borstimplantaten

VieCuri Medisch
Centrum

de behoefte aan psychosociale zorg wordt wel

in het zorgproces gescreend bij iedere
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid patiënt met blaaskanker, bij voorkeur met
voor en tijdens het ziekteproces?

de lastmeter

standaard op meerdere momenten in het
zorgproces gescreend bij iedere patiënt met
Nee

Worden bij aanmelding/verwijzing door
Worden bij aanmelding/verwijzing door huisarts huisarts de “pijnloze macroscopische
de “pijnloze macroscopische hematurie”
hematurie” automatisch uit het systeem

Nee, dit

automatisch uit het systeem gefilterd?

gefilterd?

handmatig

Het percentage geregistreerde borstprothesen

Het percentage geregistreerde

en expanders.

borstprothesen en expanders.

ja

1 blaaskanker (in een landelijk gangbare PROM)
bij aanmelding/verwijzing door huisarts wordt
de “pijnloze macroscopische hematurie”

ja

0 gefilterd
Door een verkeerde interpretatie van de

gebeurt

inderdaad automatisch uit het systeem

noemer is deze door ons foutief aangeleverd.
30.36 90,2%

1 De juiste berekening is: 92/102= 90.2%

Welke van de onderstaande zorgprofessionals
maken deel uit van het multidisciplinaire
VieCuri Medisch
Centrum

Deze indicator is door ons verkeerd

voetenteam (voor de behandeling van
INID011709

Diabetes

volwassenen)?

aangeleverd. Wij hebben dit nogmaals
Revalidatiearts.

Nee

ja

1 nagecheck bij het diabetesteam
De getallen die via perined aangeleverd zijn
blijken niet betrouwbaar. Er blijken achteraf

VieCuri Medisch
Centrum

Perinatale zorg - Spontane 1. Indicator Percentage spontane partus in de
‘NTSV-groep’
2010 bevalling

Percentage 2 (B/E) (wordt automatisch

Perinatale zorg - Spontane 1. Indicator Percentage spontane partus in de
‘NTSV-groep’

Percentage 3 (C/F) (wordt automatisch

VieCuri Medisch
Centrum

2011 bevalling

VieCuri Medisch
Centrum

INID001481

Psoriasis

data missing.

berekend):

21

0

1 Daarom zetten wij deze indicator op 0
De getallen die door Perined zijn aangeleverd

38.4

0

1 deze indicator op 0
Navraag bij de dermatologen levert op dat

blijken niet betrouwbaar. Daarom zetten wij

berekend):

Wordt de volgende informatie op papier aan de Preventieve maatregelen om verergering
patiënt meegegeven?
psoriasis te voorkomen

27.98

deze informatie wel degelijk wordt verstrekt.
Nee

ja

1 De indicator is fout aangeleverd.

