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IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator waarde Codering Rekenregel

1434 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ernstig ondervoede volwassen 
patiënten met een adequate eiwitinname op de 
vierde opnamedag bekend? Indien u nee of nv.t. 
antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe 
te lichten.

Ja

1 8

1452 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ondervoede kinderen met een 
adequate eiwitinname en energie-inname op de 
vierde opnamedag bekend? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

1890 IGJ Zorg - Delirium 3. Indicator Screening op en observatie van delirium

Is het aantal geobserveerde patiënten van 70 jaar 
en ouder met een verhoogd risico op een delirium 
bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

1891 IGJ Zorg - Delirium 3. Indicator Screening op en observatie van delirium

Zijn in de teller en noemer ook de patiënten 
opgenomen waarbij het risico op andere gronden 
is vastgesteld? Indien u nee antwoordt, dan wordt 
u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2074 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI 1 Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures?
Ja, en ook bij patiënten met 
een STEMI 1 8

2083 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI 4 Heeft u een WBMV vergunning? Ja 1 8
2085 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI 6 Wanneer worden deze procedures uitgevoerd? 7x24 uur per week 1 8

1634 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Is in de instelling een IFMS systematiek[208], 
zoals beschreven in de Leidraad IFMS (2014) en te 
checken middels de in de Leidraad opgenomen 
checklists, in volle omvang ingevoerd?

Ja

1 8

1641 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten

3. Indicator Regeling mogelijk disfunctioneren[211] medisch 
specialisten

Heeft het ziekenhuis een regeling ingevoerd voor 
een mogelijk disfunctionerend medisch specialist? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

1642 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten

3. Indicator Regeling mogelijk disfunctioneren[211] medisch 
specialisten

Wordt deze regeling gebruikt, elke keer dat 
disfunctioneren van een medisch specialist wordt 
vermoed? Indien u nee antwoordt, dan wordt u 
verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID001091 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging?

Ileocutaneostomie (urinedeviërend stoma volgens 
Bricker)

Ja
1 1

INID001092 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging? Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)

Ja
1 1

INID001093 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging?

Orthotope blaasvervanging (neoblaas volgens 
bijv. Hautmann of Studer)

Ja
1 1

INID000095 ZI Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw 
ziekenhuislocatie? NA

Ja
0,75 8

1
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INID001096 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

- de gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist heeft 
een zelfstandig (inloop)spreekuur/zelfstandig 
consult

Ja

1 21

INID001099 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 
specialist is per mail te bereiken voor vragen

Ja
1 21

INID001098 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

de gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist is 
telefonisch te bereiken voor vragen

Ja
1 21

INID000382 ZI Carpaletunnelsyndroom NA CTS-zorg Ja 1 8
INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom NA CTS-zorg Ja 1 8

INID008184 ZI Coeliakie
Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden 
aan bij opname op de afdeling? NA

Ja
1 8

INID008185 ZI Coeliakie
Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden 
aan in het openbare restaurant of de kantine? NA

Ja
1 8

INID000363 ZI Constitutioneel Eczeem

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een 
verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van 
een patiënt met constitutioneel eczeem? NA

Nee
0 8

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan 
door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig 
specialist? NA

Nee
0 8

INID011643 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 
ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 
uitgevoerd? a. Huidpriktesten

Bij volwassenen en bij 
kinderen

1 21

INID011645 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 
ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 
uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Bij volwassenen
1 21

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA

Nee, vast verwijsadres
0 21

INID001197 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? f. UVB smal spectrum

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1

Nee, vast verwijsadres
0 21

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID001213 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? E-consult

Nee
0 1

2
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INID001214 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Digitaal spreekuur

Nee
0 1

INID001215 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli

Ja
1 1

INID001216 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek

Ja
1 1

INID001218 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Multidisciplinaire afspraak

Ja
1 1

INID001219 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem?

Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt 
zelf

Ja
1 1

INID001220 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem?

Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe 
patiënten (met verwijzing van de huisarts)

Nee
0 1

INID001221 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Zelfmanagementtrainingen

Ja
1 1

INID003724 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Medicatie

Ja
1 21

INID003729 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven?

Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: 
alzheimer cafés, lotgenotencontact, 
alzheimertelefoon

Ja
1 21

INID001275 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 
'omgang met dementerenden'

Ja
1 1

INID001276 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 
dementie

Ja
1 1

INID000532 ZI Heupprothese

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk 
besloten is dat ze een heupvervanging zullen ondergaan, de 
mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op 
één dag te plannen? NA

Ja

1 8

INID008781 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL.

Ja
1 1

INID008784 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts.

Ja
1 1

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 
(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? NA

Ja, beide specialismen
1 8
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INID001538 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten 
(volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? MDL-arts.

Ja
1 1

INID001543 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten 
(kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Kinderarts-MDL.

Ja
1 1

INID001722 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 
mogelijk in uw zorginstelling? Intraveneus pompsysteem

Ja
1 1

INID001723 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 
mogelijk in uw zorginstelling? Zenuwblokkade

Ja
1 1

INID001315 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet

Ja
1 21

INID001316 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal?

Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie 
van liesbreuken

Ja
1 21

INID001317 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal? Nee

Nee
0 21

INID001318 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja Ja 1 1

INID001319 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?
Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar 
voor de patiënt Ja

1 1
INID001320 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee Nee 0 1

INID001321 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie? Telefonisch

ja
1 21

INID001323 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 
uur)

Ja
1 21

INID001324 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie? Via een e-consult

Nee
0 21

INID001325 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na 
de liesbreukoperatie om te informeren hoe het 
gaat

Ja
1 21

INID000439 ZI Liesbreukoperaties Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? NA Ja 1 8

INID000440 ZI Liesbreukoperaties
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop 
liesbreuken? NA

Ja
1 8

INID000441 ZI Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) 
een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, 
standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde 
arts? NA

Ja, dit is beleid

1 8

INID001890 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemotherapie

Ja
1 21

INID001891 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie

Ja
1 21

INID001892 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie

Ja
1 21

INID001893 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent

Ja
1 21

4
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INID000748 ZI Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de 
mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één 
dag te ondergaan? NA

Ja, dit is op verzoek van de 
patiënt mogelijk

1 8

INID000749 ZI Psoriasis
Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult 
ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? NA

10
0,25 8

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

10
0,5 8

INID001462 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Biologicals

Ja
1 21

INID001463 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? PUVA

Ja
1 21

INID001464 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? UVB

Ja
1 21

INID001465 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling

Nee
0 21

INID001466 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Teertherapie

Ja
1 21

INID001467 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling

Ja
1 21

INID001473 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: Overdag

Ja
1 21

INID001474 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: 's Avonds

Ja
1 21

INID001476 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?

UVB: Bij de patiënt thuis, door middel van 
lichtbakken die uitgeleend worden door uw 
ziekenhuislocatie of leverancier firma

Ja
1 21

INID001477 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: Overdag

Ja
1 21

INID001478 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: 's Avonds

Ja
1 21

INID001480 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?

PUVA: Bij de patiënt thuis, door middel van 
lichtbakken die uitgeleend worden door uw 
ziekenhuislocatie of leverancier firma

Ja
1 21

INID000756 ZI Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 
standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een 
bepaalde dermatoloog? NA

Ja, dit is beleid
1 8

INID001481 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven?

Preventieve maatregelen om verergering psoriasis 
te voorkomen

Ja
1 21

INID001482 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën Ja

1 21

INID001483 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? Contra-indicaties medicatie

Ja
1 21

5
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INID001484 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis

Ja
1 21

INID001486 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 
beeldmateriaal? Door foto's en plaatjes

Ja
1 21

INID001487 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 
beeldmateriaal? Door filmpjes of videomateriaal

Nee
0 21

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 
psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het 
ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt? NA

Ja
1 8

INID004661 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? endoveneuze behandeling

Ja
1 21

INID009330 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? Echo(foam)sclerocompressietherapie

Nee
0 21

INID001475 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: In het weekend

Nee
0 21

INID001479 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: In het weekend

Nee
0 21

2197 IGJ Oncologie - Borstkanker

1. Indicator Wachttijd tussen diagnose en aanvang neo-
adjuvante chemotherapie  
bij borstkanker patiënten

Wordt er in uw ziekenhuis neo-adjuvante 
chemotherapie gegeven aan patiënten met een 
nieuw gediagnosticeerd mammacarcinoom? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID000098 ZI Blaascarcinoom

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

Ja
1 8

INID000100 ZI Blaascarcinoom

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een 
verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van 
een patiënt met blaaskanker? NA

Ja
1 8

INID001097 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

er is standaard mogelijkheid om aansluitend op 
het diagnose-consult verder te praten met de 
gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 
specialist

Ja

1 21

INID001101 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

Er wordt op papier meegegeven wie het vaste 
aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het 
aanspreekpunt bereikbaar is.

Ja
1 21

INID001102 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

In dossier is vastgelegd wie hoofdbehandelaar van 
de patiënt is. Ja

1 21

INID001104 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 
standaard op meerdere momenten in het 
zorgproces gescreend bij iedere patiënt met 
blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

Ja

1 21

INID000367 ZI Constitutioneel Eczeem
Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-
lichtbehandeling) te krijgen? NA

Ja
1 8

6
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INID003731 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Casemanager ketenzorg dementie

Ja
1 21

INID000997 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 
mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van 
depressieve stoornissen? NA

Ja
1 8

INID000998 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen 
na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste 
depressie? NA

Ja
1 8

INID008794 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online afspraken maken. Nee 0 22
INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA Ja 1 8

INID001724 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 
mogelijk in uw zorginstelling? Lokale infiltratie anesthesie (LIA)

Ja
1 1

INID001322 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 
weekend

Ja
1 21

INID000442 ZI Liesbreukoperaties Is het mogelijk online een afspraak te maken? NA Nee 0 8
INID000757 ZI Psoriasis Is het mogelijk om online een afspraak te maken? NA Nee 0 8

2255 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch 
behandeld in verband met een maligne glioom?

Ja
1 8

2256 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Heeft u in het verslagjaar informatie over 
chirurgische behandelingen van een maligne 
glioom aan QRNS geleverd? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

2261 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld 
in verband met een aneurysmatische 
subarachnoïdale bloeding?

Nee
0 8

2122 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? Ja 1 8
2123 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding Is er een continue meting uitgevoerd? Ja 1 8

2290 IGJ Oncologie - Botmetastasen 1. Indicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen

Zijn de wachttijden van de palliatieve 
radiotherapeutische behandelingen bekend? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2270 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI

17 Biedt uw ziekenhuis patiënten na een STEMI 
zelf een op maat gemaakt programma voor 
hartrevalidatie aan? Indien u een antwoord geeft 
dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 
uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2666 IGJ Hart en vaten - Carotischirurgie
1. Indicator Tijd tot carotisendarteriëctomie bij patiënten met 
een TIA/herseninfarct

Worden er in uw ziekenhuis 
carotisendarterectomieën uitgevoerd? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8
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2319 IGJ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 
geriatrische patiënten 1. Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Wordt op alle in het ziekenhuis aanwezige 
geriatrische poli- of dagklinieken een gevalideerd 
screeningsinstrument gebruikt voor het 
vaststellen van ondervoeding? Indien u nee of 
n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2320 IGJ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 
geriatrische patiënten 1. Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten

Is het aantal geriatrische patiënten bekend die 
voor het eerst een bezoek brengen aan de 
geriatrische poli- of dagkliniek en bij wie op de 
geriatrische poli- of dagkliniek gebruik is gemaakt 
van een gevalideerd screeningsinstrument voor 
het vaststellen van ondervoeding? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

2321 IGJ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 
geriatrische patiënten 1. Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten Heeft u een steekproef genomen?

Nee
0 8

2330 IGJ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 
ouderen 1. Indicator Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie

Is het aantal patiënten van 70 jaar en ouder 
bekend dat voor electieve colonchirurgie 
gescreend is op kwetsbaarheid? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

2337 IGJ
Kwetsbare groepen - Colonchirurgie bij 
ouderen 2. Indicator Beoordeling bij kwetsbaarheid

Is het aantal kwetsbare patiënten van 70 jaar en 
ouder met indicatie colonchirurgie bekend dat 
preoperatief beoordeeld is door een 
generalistische medisch specialist met ervaring in 
de geriatrie? Indien u nee antwoordt, dan wordt u 
verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID002511 ZI Spoedeisende Hulp

Is op deze ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA direct 
inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor 
bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het 
medisch dossier? NA

Ja

1 8

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 
multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten 
worden besproken en waarvan de uitkomsten worden 
vastgelegd in het patiëntendossier? NA

Ja

1 8

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 
behandeling adequate schriftelijjke informatie verstrekt? NA

Ja, via 2 van bovenstaande 
kanalen (schriftelijk, digitaal, 
mondeling) 1 8

INID003721 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

De geriater/ het consultatieteam geriatrie wordt 
standaard in consult geroepen bij dementie

Ja
1 1

INID003726 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Autorijden

Ja
1 21
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INID003732 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Patiëntenversie van de zorgstandaard dementie Ja

1 21

INID003791 ZI
Voorste kruisband en arthroscopie van 
de knie

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 
aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 
kruisbandlaesie?

Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie 
voorste kruisbandlaesie?

Ja
1 21

INID011679 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Podotherapeut.

Ja
1 22

INID011680 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Psycholoog.

Ja
1 22

INID011681 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Maatschappelijk werker.

Ja
1 22

INID011689 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Diëtist. Ja

1 22

INID011690 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.

Ja
1 22

INID011691 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Maatschappelijke werker.

Ja
1 22

INID011692 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Pedagogisch medewerker.

Ja
1 22

INID011693 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Kinderdiabetesverpleegkundige.

Ja
1 22

INID011705 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Podotherapeut.

Ja
1 22

INID011706 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Pedicure met aantekening diabetische voet.

Ja
1 22

INID011707 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Psycholoog.

Ja
1 22

INID011708 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Orthopedisch chirurg.

Ja
1 22

INID003890 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? E-consult.

Nee
0 21

INID003891 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal spreekuur.

Nee
0 21
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INID003892 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Avondspreekuur op de polikliniek.

Ja
1 21

INID003894 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Multidisciplinaire afspraak.

Ja
1 21

INID003895 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Patiënten portaal.

Ja
1 21

INID003896 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs service.

Ja
1 21

INID003897 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? E-consult.

Ja
1 21

INID003898 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Digitaal spreekuur.

Nee
0 21

INID003899 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek.

Nee
0 21

INID003901 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Multidisciplinaire afspraak.

Ja
1 21

INID003902 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Patiënten portaal.

Ja
1 21

INID004372 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige.

Ja

1 1

INID004373 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige.

Ja

1 1

INID008725 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een 
telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op 
werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan 
bereiken? NA

Ja, en de patiënt krijgt direct 
een IBD zorgverlener te 
spreken

1 8

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres 
mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen 
die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? NA

Ja, en er volgt binnen 24 uur 
antwoord

1 8
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INID004384 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd 
op uw ziekenhuislocatie?

Er is een preconceptie poli met deskundigheid in 
IBD.

Nee
0 1

INID004642 ZI Veneuze ziekten

Biedt uw  locatie de patiënt de mogelijkheid om de benodigde 
diagnostische onderzoeken en bespreking van het 
behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen? NA

Ja, dit wordt aan iedere 
patiënt actief aangeboden

1 8

INID004659 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? ambulante flebectomie (Mullertechniek)

Nee
0 21

INID004660 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? open behandeling (chirurgische strip)

Nee
0 21

INID004662 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? zwachtelen

Ja
1 21

INID004663 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? therapeutische elastische kous

Ja
1 21

INID004752 ZI Hoofdpijn
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad 
gericht op hoofdpijn? NA

Nee
0 8

INID004757 ZI Hoofdpijn

Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of 
binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 
multidisciplinair teamoverleg (MDO)? NA

Nee
0 8

INID011985 ZI Hoofdpijn

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 
telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op 
papier/digitaal waar hij/zij vragen aan kan stellen? NA

Ja
1 8

INID004790 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Uitleg over de diagnose

Ja
1 21

INID004795 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie

Ja
1 21

INID004972 ZI Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? NA Ja 1 8

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving? NA

Ja, op de dag van de 
operatie, voordat de 
verdoving is gezet 1 8

INID004979 ZI Cataract
Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag 
gepland? NA

Ja
1 8

INID004982 ZI Cataract

Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor 
een verdovingsmethode? Bijvoorbeeld keuze injectie versus 
druppels en lokaal versus narcose. NA

Ja
1 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-
mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen? NA

ja, een rechtstreeks 
telefoonnummer van 
assistent/verpleegkundige/a
rts en een e-mailadres 
(beantwoording binnen 2 
werkdagen) 1 8
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1321 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE

Levert uw IC-afdeling data aan voor de database 
die door de stichting NICE wordt beheerd? Indien 
u nee of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht 
uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

1322 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE Zo ja, betreft dit data voor de MDS?

Ja
1 8

1323 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE

Betreft dit data voor de NVIC-
kwaliteitsindicatoren?

Ja
1 8

2359 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?

Ja
1 8

2407 IGJ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 
kwetsbare groepen 1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen 
en jonger dan 18 jaar bij wie bij opname de 
medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of 
n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2412 IGJ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 
kwetsbare groepen 1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder 
bij wie bij opname de medicatie is geverifieerd 
bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2417 IGJ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 
kwetsbare groepen 1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen 
en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de 
medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of 
n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2422 IGJ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 
kwetsbare groepen 1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

Is het percentage patiënten van 70 jaar en ouder 
bij wie bij ontslag de medicatie is geverifieerd 
bekend? Indien u nee of n.v.t. antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2433 IGJ
Maag-darm-lever (MDL) - 
Endoscopische verrichtingen

2. Indicator Percentage ERCP’s ingevoerd in de landelijke 
kwaliteitsregistratie

Heeft u in het verslagjaar patiënten ingevoerd in 
de landelijke kwaliteitsregistratie ERCP? Indien u 
nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2363 IGJ

Onverwacht lange opnameduur en 
heropnamen - Onverwacht lange 
opnameduur 1. Indicator Onverwacht lange opnameduur

Heeft DHD voor uw ziekenhuis de onverwacht 
lange opnameduur kunnen berekenen? Indien u 
nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID011418 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

Er wordt gewezen op het bestaan van 
www.kanker.nl

Ja
1 21

INID006449 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? monofocale lens. Ja 1 21
INID006450 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? monofocale torische lens. Ja 1 21
INID006452 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? multifocale lens. Ja 1 21
INID006453 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? multifocale torische lens. Ja 1 21
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INID001871 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?

Osteoporose en angst en risico’s bij lichamelijke 
contacten en seksualiteit

Ja
1 21

INID001875 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose

Ja
1 21

INID008172 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij 
verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met 
een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een 
indicatie voor is? NA

Binnen 2 weken

1 8

INID001163 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL.

Ja
1 1

INID001164 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? MDL-arts.

Ja
1 1

INID001165 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? Kinderarts.

Nee
0 1

INID001166 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? (GE-)internist.

Nee
0 1

INID001546 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist.

Ja

1 1

INID001550 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist.

Ja

1 1

INID006293 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.

Ja
1 21

INID006294 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol.

Ja
1 21

INID006295 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose.

Ja
1 21

INID006296 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.

Ja
1 21

INID006300 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.

Nee
0 21
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INID006301 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol.

Ja
1 21

INID006302 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose.

Ja
1 21

INID006303 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.

Nee
0 21

INID007372 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? E-consult

Nee
0 22

INID007373 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Digitaal spreekuur of videoconsult

Nee
0 22

INID007375 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Online afspraken maken

Nee
0 22

INID007377 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Patiëntenportaal

Ja
1 22

INID007166 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? E-consult

Nee
0 22

INID007167 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Digitaal spreekuur of videoconsult

Nee
0 22

INID007169 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Online afspraken maken

Nee
0 22

INID007171 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Patiënten portaal

Ja
1 22

INID006944 ZI Mammacarcinoom
Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het 
multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) NA

Ja, vast
1 8

INID007381 ZI Spoedeisende Hulp

Heeft deze ziekenhuislocatie schriftelijk vastgelegde afspraken 
over samenwerking met ketenpartners (huisarts, Regionale 
Ambulancevoorziening, niet-PCI-centra)? NA

Ja
1 8

INID007414 ZI Spoedeisende Hulp
Zijn op uw ziekenhuislocatie 24/7 een bed op de afdeling 
Intensive Care en een intensivist direct beschikbaar? NA

Ja
1 8

INID007416 ZI Spoedeisende Hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 de mogelijkheid voor het direct 
uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma Repair 
(EVAR) procedure? NA

Ja
1 8
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INID005580 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Is er op uw ziekenhuislocatie een verkoeverkamer speciaal voor 
kinderen aanwezig? NA

Nee, maar indien mogelijk 
worden kinderen wel bij 
elkaar gelegd en 
afgeschermd van de 
volwassenen 0 8

INID005582 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw 
ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts? NA

Nee
0 8

INID005585 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie 
op papier meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of 
niet te opereren in relatie tot afwachtend beleid? NA

Nee, maar deze keuze 
wordt wel mondeling 
besproken

0 8

INID005590 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van 
Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling 
informatie op papier mee, met een gericht advies voor 
pijnbestrijding vóór en ná de ingreep? NA

Ja, informatie over mogelijke 
pijnbestrijding vóór en ná de 
ingreep

1 8

INID005797 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient 
met stressincontinentie standaard op de volgende 
behandelmogelijkheden? Bekkenfysiotherapie.

Ja
1 21

INID005798 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient 
met stressincontinentie standaard op de volgende 
behandelmogelijkheden? Leefstijlaanpassingen.

Ja
1 21

INID005799 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Wijst de hoofdbehandelaar op uw ziekenhuislocatie de patient 
met stressincontinentie standaard op de volgende 
behandelmogelijkheden? Operatie.

Ja
1 21

INID005816 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Online afspraken maken.

Nee
0 21

INID005817 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? E-consult.

Nee
0 21

INID005818 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Digitaal spreekuur of videoconsult.

Nee
0 21

INID005819 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie?

Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch 
dossier.

Ja
1 21

INID005820 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Patientenportaal.

Ja
1 21

INID005827 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Er vindt zowel een controle op de poli plaats als 
een telefonische nacontrole.

Nee
0 1

INID005828 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische 
controle of een controle op de poli.

Ja
1 1

INID005829 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden 
zoals een E-consult, digitaal spreekuur of 
patiëntenportaal.

Nee
0 1
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INID005830 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Er vindt geen nacontrole plaats, tenzij hier 
(medische) indicaties voor zijn.

Nee
0 1

INID006739 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-coachingsprogramma cognitieve therapie
Nee

0 21

INID006740 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-consult
Nee

0 21

INID006741 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Digitaal spreekuur
Nee

0 21

INID006742 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Eigen (deel)website dermatologie
Ja

1 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
Teledermatologie (Ksyos, 
Zorgdomein) 1 21

2444 IGJ
Operatief proces - Traumatologische en 
orthopedische chirurgie 3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)

Neemt uw instelling deel aan het Dutch Spine 
Surgery Registry? Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja
1 8

2445 IGJ
Operatief proces - Traumatologische en 
orthopedische chirurgie 3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)

Heeft u in het verslagjaar informatie over 
geïnstrumenteerde operaties voor degeneratieve 
wervelkolom aandoeningen in uw ziekenhuis 
geleverd aan DSSR deelregistratie 1? Indien u nee 
of n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2534 IGJ Hart en vaten - Atriumfibrilleren 1. Indicator Atriumfibrilleren

Is het aantal patiënten die in het verslagjaar zijn 
gezien met de diagnose 
atriumfibrilleren/atriumflutter en waarvan een 
CHAD2VASC-score werd vastgelegd bekend? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2457 IGJ Interventies - Interventies radiologie
1. Indicator Time-out procedure bij vasculaire radiologische 
interventies

B Legt u in een digitaal (of een ander) 
verslagsysteem vast dat de uitvoering van de TOP 
volledig is doorlopen bij deze verrichtingen?

Ja
1 8

2474 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met 
borstkanker waarin het zorginhoudelijk 
aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat 
beschreven bekend?  Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8
2475 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten Heeft u een steekproef genomen? Nee 0 8

2482 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met 
darmkanker waarin het zorginhoudelijke 
aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat 
beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8
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2483 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten Heeft u een steekproef genomen? Nee 0 8

2490 IGJ
Operatief proces - Plastische en/of 
reconstructieve chirurgie 2. Indicator Borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een borstprothese 
binnen 60 dagen post-operatief na een primaire 
reconstructie bekend?

ja
1 8

2495 IGJ
Operatief proces - Plastische en/of 
reconstructieve chirurgie 2. Indicator Borstimplantaten

Is het aantal explantaties van een borstprothese 
binnen 60 dagen post-operatief na een secundaire 
reconstructie bekend?

ja
1 8

2500 IGJ
Operatief proces - Plastische en/of 
reconstructieve chirurgie 2. Indicator Borstimplantaten

Is het aantal explantaties van tissue expanders 
binnen 60 dagen post-operatief na een 
reconstructie bekend?

ja
1 8

2504 IGJ
Operatief proces - Plastische en/of 
reconstructieve chirurgie

3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry 
(DBIR)

Registreert uw instelling in de DBIR in het 
verslagjaar?

Ja
1 8

2513 IGJ Oncologie - Longkanker
1. Indicator Deelname aan multidisciplinaire 
kwaliteitsregistratie DLCA

B Heeft u in het verslagjaar informatie over de 
patiënten gediagnosticeerd met primair niet-
kleincellig longcarcinoom ingevoerd in de Dutch 
Lung Cancer Audit?  Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID008072 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Avondspreekuur op de polikliniek

Nee
0 21

INID008071 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Digitaal spreekuur of videoconsult

Nee
0 21

INID008070 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? E-consult

Nee
0 21

INID008076 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Geen

Nee
0 21

INID008073 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Online afspraken maken

Nee
0 21

INID008075 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Patiënten portaal Ja

1 21

2622 IGJ Operatief proces - KNO chirurgie
2. Indicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel 
stemverbetering

Is het aantal patiënten met stemklachten waarbij 
een videolaryngostroboscopie is verricht tijdens 
het diagnostisch proces voorafgaand aan een 
operatie met als doel verbetering van de 
stemkwaliteit ondergaat bekend?

Ja

1 8

2645 IGJ Medicatieproces - High Risk medicatie 1. Indicator High Risk medicatie
Zijn de resultaten van de audits aantoonbaar in 
een PDCA-cyclus geborgd?

Ja
1 8

2660 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Is er binnen uw ziekenhuis één gezamenlijke 
aantoonbare visie van raad van bestuur, medisch 
specialisten en verpleegkundigen/verzorgenden 
voor het toepassen van VBI?

Ja

1 8

2661 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Worden in het VBI-protocol mildere en zwaardere 
vormen van VBI genoemd?

Ja
1 8
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2663 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Vindt er in uw ziekenhuis cyclisch, met een 
frequentie van tenminste iedere vijf jaar, 
theoretische en praktische scholing plaats voor 
gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen 
niveau 3 of hoger, op het gebied van 
vrijheidsbeperkende interventies?

ja, zowel praktisch als 
theoretisch

1 8

2664 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional Heeft deze scholing een verplichtend karakter?

ja, zowel de theoretische als 
de praktische scholing zijn 
verplicht 1 8

2612 IGJ
Kwetsbare groepen - Stralingsbelasting 
bij kinderen

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, 
doorlichtingsonderzoek en  
röntgenfoto’s bij kinderen

Worden in uw instelling voor CT 
onderzoeken[204] bij kinderen kinderprotocollen 
gebruikt?

Ja
1 8

2613 IGJ
Kwetsbare groepen - Stralingsbelasting 
bij kinderen

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, 
doorlichtingsonderzoek en  
röntgenfoto’s bij kinderen

Worden in uw instelling voor 
doorlichtingsonderzoeken bij kinderen 
kinderprotocollen gebruikt?

Ja
1 8

2614 IGJ
Kwetsbare groepen - Stralingsbelasting 
bij kinderen

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, 
doorlichtingsonderzoek en  
röntgenfoto’s bij kinderen

Worden in uw instelling voor röntgenfoto’s bij 
kinderen kinderprotocollen gebruikt?

Ja
1 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2015
1 21

2619 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Zijn er afspraken tussen de Raad van Bestuur en 
medisch specialisten over de manier waarop 
deelgenomen wordt aan IFMS in de eigen 
instelling?

Ja

1 8

2692 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - Medische 
technologie 1. Indicator Veilige toepassing van infuuspompen

Beschikt uw zorginstelling over instellingsbreed 
beleid dat beschrijft welke bevoegd- en 
bekwaamheidseisen gelden voor zorgverleners 
die medische hulpmiddelen toepassen in 
zorgprocessen, en hoe hoe de bevoegd- en 
bekwaamheid wordt vastgesteld (peildatum 31 
december van het verslagjaar)?

Ja

1 8

2588 IGJ Zorg - Ondervoeding
1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek 
opgenomen kinderen

Is het aantal kinderen dat bij opname wordt 
gescreend op ondervoeding bekend?

Ja
1 8

1411 IGJ Zorg - Ondervoeding
1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek 
opgenomen kinderen Is er een continue meting uitgevoerd?

Ja
1 8

INID007965 ZI Borstimplantaten Registreert uw instelling in de DBIR in het verslagjaar? NA Ja 1 8

INID008131 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden 
zoals een E-consult, digitaal spreekuur of 
patiëntenportaal.

Nee
0 1

INID008130 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische 
controle of een controle op de poli.

Nee
0 1
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INID008132 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Er vindt geen standaard nacontrole plaats op de 
eerste dag na de operatie, tenzij hier (medische) 
indicaties voor zijn.

Ja
1 1

INID008129 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Er vindt zowel een controle op de poli plaats als 
een telefonische nacontrole.

Nee
0 1

INID008125 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met de oogarts die de 
patiënt opereerde.

Nee
0 1

INID008126 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met iemand anders dan 
de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, 
verpleegkunidge, physician assistant, andere 
oogarts).

Nee

0 1

INID008127 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole door de oogarts 
die de patiënt opereerde.

Nee
0 1

INID008128 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole met iemand 
anders dan de operateur (TOA, optometrist, 
orthoptist, verpleegkundige, physician assistant, 
andere oogarts).

Nee

0 1

INID008377 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? De patiënt ontvangt een folder over coeliakie. Ja

1 1

INID008376 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

De patiënte wordt verwezen naar de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging.

Ja
1 1

INID008373 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Door een gesprek met de medisch specialist die de 
patiënt met coeliakie behandelt. Ja

1 1

INID008374 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Door een gesprek met een diëtist die bekwaam is 
op het gebied van coeliakie.

Ja
1 1

INID008378 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Er vindt geen voorlichting plaats aan nieuwe 
patiënten met coeliakie. Nee

0 1

INID008366 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm? Mondeling door de zorgverlener.

Ja
1 1

INID008370 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

N.v.t., patiënten worden niet geinformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de 
dunne darm.

Nee
0 1

INID008367 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is 
door het ziekenhuis.

Ja
1 1

INID008369 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Patiënten worden gewezen op een website met 
informatie.

Ja
1 1
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INID008395 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij alle onverpakte producten is 
allergeneninformatie standaard bijgeleverd.

Ja
1 21

INID008394 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij alle verpakte producten is allergeneninformatie 
duidelijk op het etiket vermeld.

Ja
1 21

INID008397 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst 
opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan 
nagaan of een product glutenvrij is.

Ja
1 21

INID008396 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst 
standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat hij/zij 
zelf kan nagaan of een product glutenvrij is.

Ja
1 21

INID008398 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Er wordt mondeling aan de patiënt toegelicht dat 
het product glutenvrij is.

Ja
1 21

INID008399 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Geen van bovenstaande.

Nee
0 21

INID008380 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Algemeen diëtist binnen het ziekenhuis. Nee

0 1

INID008382 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. Nee

0 1

INID008381 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Gespecialiseerd diëtist binnen het ziekenhuis. Ja

1 1

INID008383 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Gespecialiseerd diëtist buiten het ziekenhuis. Ja

1 1

INID008384 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen?

Patiënten worden niet doorverwezen naar een 
diëtist. Nee

0 1

INID008364 ZI Coeliakie
Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van 
coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie? Biopsie van de dunne darm.

Ja
1 21

INID008362 ZI Coeliakie
Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van 
coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie? HLA-typering.

Ja
1 21

INID008363 ZI Coeliakie
Welke mogelijkheden voor onderzoek op het gebied van 
coeliakie zijn beschikbaar op uw ziekenhuislocatie? Serologie.

Ja
1 21

INID008178 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?

N.v.t., na de diagnose coeliakie wordt de patiënt 
terugverwezen naar de huisarts.

Nee
0 1

INID008171 ZI Coeliakie
Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek 
gedaan op het gebied van coeliakie? NA

Nee
0 8

INID008478 ZI Diabetes

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij 
kinderen/mensen > 18 jaar onder behandeling van de 
kinderarts met diabetes? NA

Ja
1 8
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INID011710 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Gipsverbandmeester.

Ja
1 22

INID011709 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Revalidatiearts.

Ja
1 22

INID011711 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Wondverpleegkundige.

Ja
1 22

INID008791 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Digitaal spreekuur. Nee 0 22
INID008789 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? E-consult. Ja 1 22
INID008806 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Geen van bovenstaande faciliteiten. Nee 0 22

INID008802 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?
Link/informatie leidend naar website van een 
patiëntenvereniging. Ja

1 22
INID008799 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online toegang tot het medisch dossier. Ja 1 22
INID008800 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online zelfmanagementtraining. Nee 0 22
INID008796 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Patiëntenportaal. Ja 1 22

INID008804 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?

Ziektespecifieke informatie over IBD of een link 
naar een andere website met betrouwbare 
informatie over IBD.

Ja
1 22

INID008727 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa?

Niet van toepassing, er wordt geen sedatie 
gegeven.

Nee
0 21

INID008726 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa?

Niet van toepassing, er wordt geen sedatie 
gegeven.

Nee
0 21

INID009152 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Informatie over belastbaarheid en werk

Ja
1 21

INID009153 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Tandheelkundige verzorging bij medicatiegebruik

Ja
1 21

INID009151 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Valpreventie

Ja
1 21

INID009379 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO, NIAZ, 
etc.)

Ja
1 1

INID009378 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? ZKN keurmerk

Nee
0 1

INID009256 ZI Veneuze ziekten

Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk 
geval dermatoloog én (vaat)chirurg, op uw locatie voor 
patiënten met oppervlakkige veneuze ziekten? NA

Ja
1 8
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INID009263 ZI Veneuze ziekten
Scoort uw /locatie de ernst van veneuze pathologie middels 
een kwantitatieve klinische score? NA

Ja
1 8

INID011614 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Intensieve zalfbehandeling

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID011673 ZI Diabetes

Is er een directe 24-uurs service van het kinderdiabetesteam 
voor kinderen/mensen > 18 jaar onder behandeling van de 
kinderarts met diabetes op uw ziekenhuislocatie? NA

Ja
1 8

INID011722 ZI Diabetes

Voldoet u aan de ervaringsnorm voor het behandelen van 
kinderen met diabetes  met Real Time Glucose Monitoring? De 
norm is gesteld op een minimum van 10 kinderen per 
ziekenhuis (zie: Indicatiecriteria voor vergoeding van RT-CGM, 
NDF). NA

Ja

1 8

INID011992 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Medicatieovergebruik

Ja
1 21

INID011993 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Leefadviezen

Ja
1 21

INID011942 ZI Hoofdpijn

Is er op uw ziekenhuislocatie een protocol over 
medicatieafhankelijkheid / medicatie overgebruik waarin is 
beschreven hoe professionals met dit thema omgaan? NA

Ja
1 8

INID012003 ZI Hoofdpijn

Is het mogelijk digitaal te communiceren met uw 
neuroloog/psycholoog/hoofdpijnverpleegkundige, bijvoorbeeld 
via E-consult / digitaal spreekuur? NA

Nee
0 8

INID012490 ZI Knieprothese

Werden in het verslagjaar knieprothesen geplaatst uit een 
ODEP-categorie lager dan 5A zonder dat hierbij deelgenomen 
wordt aan wetenschappelijk onderzoek? NA

Nee
0 8

INID012536 ZI Knieprothese

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk 
besloten is dat ze een knievervanging zullen ondergaan, de 
mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op 
één dag te plannen? NA

Ja

1 8

INID012246 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Via een gesprek op de poli met een 
verpleegkundige of arts

Ja
1 1

INID012249 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Via een telefonische nacontrole door een 
verpleegkundige of arts

Ja
1 1

INID012771 ZI Organisatie van Intensive Care Aan welke modules doet uw IC mee? MDS (Minimale Data Set) registratie Ja 1 21
INID012772 ZI Organisatie van Intensive Care Aan welke modules doet uw IC mee? KIIC (Kwaliteitsindicatoren) registratie Ja 1 21

INID012070 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en erfelijkheid

Ja
1 21
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INID012059 ZI Osteoporose

Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose 
een vervolgconsult, bijvoorbeeld door een 
osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke 
aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met 
bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging? NA

Ja, telefonisch

0,5 8

INID012078 ZI Osteoporose

Wordt er op uw polikliniek systematisch aandacht besteed aan 
valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen (zoals 
spierkracht- en balanstraining) bij patiënten van 50 jaar en 
ouder na een fractuur? NA

Ja

1 8

INID012913 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Worden alle arteriële en complex veneuze operatieve 
interventies door of onder supervisie van een gecertificeerd 
vasculair specialist uitgevoerd? NA

Ja
1 8

INID012914 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Worden alle arteriële en complex veneuze endovasculaire 
interventies door of onder supervisie van een gecertificeerde 
endovasculair specialist uitgevoerd? NA

Ja
1 8

INID012921 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Krijgt de patiënt een e-mailadres en/of telefoonnummer mee 
op papier (en/of digitaal) voor vragen? NA

Ja, de patiënt krijgt een 
telefoonnummer mee op 
papier en/of digitaal 1 8

INID012926 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende 
richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? NA

Ja
1 8

INID012336 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging

Ja
1 1

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2016

1 1

INID012338 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging

Ja
1 1

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2018

1 1

INID012286 ZI Veneuze ziekten

Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk 
gevalinterventieradioloog, dermatoloog én (vaat)chirurg), op 
uw locatie voor patiënten met diep veneuze ziekten? NA

Ja
1 8

INID012343 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling? Kans op complicaties en typen complicaties

Ja

1 21

INID012344 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling?

Mogelijke behandelmethodes inclusief voor- en 
nadelen

Ja

1 21
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INID012345 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling? Het verwachte resultaat (kans van slagen)

Ja

1 21

INID012331 ZI Veneuze ziekten
Voert uw locatie PROM metingen uit bij patiënten die 
behandeld zijn voor veneuze ziekten? NA

Nee
0 8

INID011261 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Worden de kinderen verpleegd door kinderverpleegkundigen? NA
Ja

1 8

INID011276 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan elke patiënt informatie over het zorgtraject 
verstrekt, afgestemd op de beleveningswereld van het kind, 
voorafgaand aan de ingreep? NA

Ja, zowel schriftelijk, digitaal 
als mondeling

1 8

INID011282 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de patiënt een e-mailadres voor niet-acute vragen 
(maximale reactietermijn 24 uur op werkdagen) en 
telefoonnummer mee op papier (en/of digitaal) waarop hij/zij 's 
avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende 
vragen? NA

Ja, de patiënt krijgt een 
telefoonnummer mee op 
papier en/of digitaal

1 8

INID011284 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Worden ouders en kind vóór de opnamedag gezien door een 
anesthesioloog? NA

Ja, standaard
1 8

INID011292 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Worden bij de voorbereiding op de operatie voor patiënten 
onder de 12 jaar alle onderstaande mogelijkheden 
aangeboden?   
  
1. Met het kind wordt de gehele route gelopen in het 
ziekenhuis langs alle plekken waar het kind kan komen te 
liggen of onderzoek plaatsvindt  
2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie, de 
operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen  
3. Het kind ziet voorafgaand aan de 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  
5. Het kind krijgt het infuus van de narcose te zien en krijgt 
uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind ervan merkt  
6. Het kind krijgt de operatiekleding van het personeel te zien NA

Ja

1 8
INID011483 ZI Carpaletunnelsyndroom NA Betrokken zorgverleners en controleafspraak Nee 0 8

INID011495 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)?

Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) DLV 
(Dutch Language Version)

Nee
0 21

INID011496 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? CTS-6

Nee
0 21
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INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

Eigen enquête opgesteld 
aan de hand waarvan de 
ervaringen van de patiënten 
gemeten worden. Begin 
2020 hebben 100 patiënten 
de enquête ingevuld. 
Resultaten zullen 
geëvalueerd worden.

1 21
INID011494 ZI Carpaletunnelsyndroom NA Zorgpad Ja 1 8

2633 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt er op 31 december van het verslagjaar in 
de instelling voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten?

Ja

1 8

2634 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  klinisch 
(exclusief IC) voorgeschreven met een 
elektronisch voorschrijfsysteem dat voorzien is 
van de vijf genoemde functionaliteiten. Indien u 
deels of nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

2635 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  klinisch op 
de IC voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

2636 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  poliklinisch 
voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Ja

1 8

2638 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Zijn er op 31 december van het verslagjaar 
vastgelegde  werkafspraken over het vragen naar 
allergieën en overgevoeligheden aan iedere 
patiënt bij behandeling in de instelling?

Ja

1 8

2640 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

In welke mate vindt in het verslagjaar 
(handmatige) doseringscontrole plaats tijdens de 
receptverwerking bij voorschriften voor kinderen 
jonger dan 12 jaar?

In meer dan 95 van de 
situaties

1 8
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INID013994 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

Elke patiënt wordt mondeling en schriftelijk 
geïnformeerd over patiëntinformatie gebaseerd op 
(digitale) zorgpaden onco-urologie op 
patiëntniveau.

Nee

0 21

INID014010 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de 
uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt 
aan de patiënt? Volwassenen (=18 jaar) NA

Binnen 10 werkdagen
1 8

INID014011 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de 
uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt 
aan de patiënt? Kinderen (<18 jaar) NA

Binnen 10 werkdagen
1 8

INID014012 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen?

Aan patiënten wordt geadviseerd zelf op zoek te 
gaan naar een diëtist, bijvoorbeeld via internet. Nee

0 1

INID014013 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie?

Een andere medisch specialist dan de hierboven 
genoemde specialist.

Nee
0 1

INID014014 ZI Coeliakie

Wordt elke 5 jaar een botdichtheidsmeting gedaan voor 
volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de 
diagnose coeliakie hebben gekregen? NA

Ja
1 8

INID014023 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 
van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 
krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, kinderarts, 
allergoloog en/of verpleegkundig specialist/dermatologisch 
verpleegkundige (tenminste per telefoon, per e-mail of een live-
consult indien dat noodzakelijk is)? Dermatologie

Ja

1 21

INID014024 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 
van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 
krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, kinderarts, 
allergoloog en/of verpleegkundig specialist/dermatologisch 
verpleegkundige (tenminste per telefoon, per e-mail of een live-
consult indien dat noodzakelijk is)? Kindergeneeskunde

Ja

1 21

INID014025 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 
van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 
krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, kinderarts, 
allergoloog en/of verpleegkundig specialist/dermatologisch 
verpleegkundige (tenminste per telefoon, per e-mail of een live-
consult indien dat noodzakelijk is)? Allergologie

Ja

1 21

INID014027 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Dermatologie

Ja

1 21
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INID014028 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Kindergeneeskunde

Ja

1 21

INID014029 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Allergologie

Ja

1 21

INID014035 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? a. KNO-arts

Ja
1 22

INID014036 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? b. Longarts

Ja
1 22

INID014037 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? c. (internist)-Allergoloog

Ja
1 22

INID014038 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? d. Psycholoog

Ja
1 22

INID014039 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem?

e. Gespecialiseerd verpleegkundige/ 
Verpleegkundige Specialist/ Physician Assistant

Ja
1 22

INID014040 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? f. Diëtist

Ja
1 22

INID014041 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? g. Maatschappelijk werker

Ja
1 22

INID014042 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem?

h. Niet van toepassing, patiënten worden op onze 
ziekenhuislocatie niet behandeld door een 
multidisciplinair team

Nee
0 22

INID014045 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? a. Dermatoloog

Ja
1 22
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INID014046 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? b. KNO-arts

Ja
1 22

INID014047 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? c. Longarts

Ja
1 22

INID014048 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem?

d. Gespecialiseerd verpleegkundige/ 
Verpleegkundige Specialist/ Physician Assistant

Nee
0 22

INID014049 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? e. Allergoloog

Ja
1 22

INID014050 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? f. Psycholoog

Ja
1 22

INID014051 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? g. Diëtist

Ja
1 22

INID014052 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? h. Maatschappelijk werker

Ja
1 22

INID014053 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem?

i. Niet van toepassing, patiënten worden op onze 
ziekenhuislocatie niet behandeld door een 
multidisciplinair team

Nee
0 22

INID014245 ZI Constitutioneel Eczeem

Voert de ziekenhuislocatie PROM metingen uit bij patiënten 
met constitutioneel eczeem, bijvoorbeeld door middel van de 
POEM of de SA-EASI? Ja, bij volwassenen

Nee
0 8

INID014246 ZI Constitutioneel Eczeem

Voert de ziekenhuislocatie PROM metingen uit bij patiënten 
met constitutioneel eczeem, bijvoorbeeld door middel van de 
POEM of de SA-EASI? Ja, bij kinderen

Nee
0 8

INID014060 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie? Er is een geriatrische afdeling

Ja
1 1

INID014061 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Mantelzorgers kunnen mee naar de inslaapkamer 
en uitslaapkamer na een operatie

Ja
1 1

INID014128 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan?

Spreekuur buiten reguliere openingstijden op de 
polikliniek

Nee
0 21

INID014129 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan?

Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor 
mensen die een knievervanging moeten 
ondergaan buiten reguliere openingstijden

Ja
1 21
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INID014158 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan?

Spreekuur buiten reguliere openingstijden op de 
polikliniek

Nee
0 21

INID014159 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan?

Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor 
mensen die een knievervanging moeten 
ondergaan buiten reguliere openingstijden

Ja
1 21

INID014161 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben?

Er worden voorafgaand aan de operatie afspraken 
gemaakt met de patiënt om te inventariseren 
welke nazorg nodig zou kunnen zijn en wie dit 
regelt.

Ja

1 21

INID014162 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben?

Er is een transferverpleegkundige of andere 
coördinator beschikbaar op de locatie die de 
nazorg regelt.

Ja
1 21

INID014163 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben?

Het ziekenhuis zorgt ervoor dat 
wijkverpleegkundige uit de gemeente op bezoek 
komt bij de patiënt die de nazorg regelt.

Nee
0 21

INID014164 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben? Patiënt moet dit zelf regelen / geen ondersteuning

Nee
0 21

INID014145 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement? o Verpleegkundige

Nee
0 21

INID014146 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement?

o Vasculair verpleegkundige / verpleegkundig 
specialist met vaatspecialisatie

Ja
1 21

INID014147 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement? o Physician assistant

Nee
0 21

INID014063 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? N.v.t.

Nee
0 22

INID014064 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neurochirurg

Ja
1 22

INID014065 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Orthopedisch chirurg

Ja
1 22

INID014066 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neuroloog

Ja
1 22

INID014067 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Anesthesioloog / pijnspecialist

Ja
1 22

INID014068 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Radioloog

Ja
1 22

INID014069 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*?

Physician assistant / verpleegkundig specialist 
/Gespecialiseerd verpleegkundige

Ja
1 22
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INID014070 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Is er een pijnpoli* beschikbaar in de instelling waar de operatie 
heeft plaatsgevonden? NA

Ja
1 8

INID014194 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? N.v.t.

Nee
0 22

INID014195 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neurochirurg

Ja
1 22

INID014196 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Orthopedisch chirurg

Ja
1 22

INID014197 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neuroloog

Ja
1 22

INID014198 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Anesthesioloog / pijnspecialist

Ja
1 22

INID014199 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Radioloog

Ja
1 22

INID014200 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*?

Physician assistant / verpleegkundig specialist 
/Gespecialiseerd verpleegkundige

Ja
1 22

2712 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV

Is er minimaal één keer per week een 
multidisciplinair spreekuur van het 
multidisciplinaire voetenteam, waarbij minimaal 
twee professionals uit het voetenteam aanwezig 
zijn?

Ja

1 8
2750 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV (Diabetisch) podotherapeut Ja 1 22
2751 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV Revalidatiearts Ja 1 22
2752 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV Gipsverbandmeester Ja 1 22
2753 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV Wondverpleegkundige Ja 1 22

2763 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Is bekend bij hoeveel klinisch opgenomen 
patiënten een VBI score 5 is toegepast?

Ja
1 8

2755 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Er zijn periodieke, plenaire bijeenkomsten voor 
artsen in het ziekenhuis verzorgd door 
verpleegkundigen en/of artsen van het ziekenhuis 
met extra kennis en kunde met betrekking tot VBI

Ja

1 21

2756 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional
Er is e-learning VBI voor artsen (medisch 
specialisten/ A(N)IOS) beschikbaar

Nee
0 21

2757 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Artsen (medisch specialisten/A(N)IOS) en 
verpleegkundigen met extra kennis en kunde met 
betrekking tot VBI verzorgen bedside teaching 
aan artsen

Nee

0 21

2732 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Is het aantal patiënten met een Staphyloccocus 
aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de 
bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?

Ja
1 8

30



Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020' Appendix D Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator waarde Codering Rekenregel

2733 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Is uit het laboratorium-informatiesysteem 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 betreffen op 
koloniegroei of direct op een positieve 
bloedkweek.)

Ja

1 8

2734 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Documenteert de arts-microbioloog het 
doorgeven van een Staphyloccocus aureus in de 
bloedkweek bij een patiënt aan de 
hoofdbehandelaar (of zijn/haar 
vertegenwoordiger) in het elektronische patiënten 
dossier, laboratorium-informatiesysteem of een 
consultregistratiesysteem met de datum?

Ja

1 8

2740 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Is het aantal patiënten met een Staphyloccocus 
aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de 
bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?

Ja
1 8

2741 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Is uit het laboratorium-informatiesysteem 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 betreffen op 
koloniegroei of direct op een positieve 
bloedkweek.)

Ja

1 8

2742 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Documenteert de hoofdbehandelaar (of zijn/haar 
vertegenwoordiger) de start van antibiotica in het 
elektronische patiëntendossier?

Ja
1 8

2074 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI 1 Verricht uw ziekenhuis PCI-procedures? Nee 0 8

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan 
door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig 
specialist? NA

Niet standaard, maar kan 
wel op verzoek van de 
patiënt 0 8

INID011643 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 
ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 
uitgevoerd? a. Huidpriktesten

Niet
0 21

INID011645 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 
ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 
uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Niet
0 21

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen

Nee, vast verwijsadres
0 21

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA

Nee, vast verwijsadres
0 21
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INID001213 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? E-consult

Ja
1 1

INID001214 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Digitaal spreekuur

Ja
1 1

INID001218 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Multidisciplinaire afspraak

Nee
0 1

INID001221 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Zelfmanagementtrainingen

Nee
0 1

INID003729 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven?

Hulp en ondersteuning van Alzheimer Nederland: 
alzheimer cafés, lotgenotencontact, 
alzheimertelefoon

Nee
0 21

INID001275 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Er wordt gebruik gemaakt van een protocol 
'omgang met dementerenden'

Nee
0 1

INID001276 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Er zijn aparte ruimten voor patiënten met 
dementie

Nee
0 1

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 
(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? NA

Ja, het specialisme MDL-
ziekten 1 8

INID001318 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Ja Nee 0 1
INID001320 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis? Nee Ja 1 1

INID001323 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

Via een e-mail aan de arts (reactietermijn max. 48 
uur)

Nee
0 21

INID000441 ZI Liesbreukoperaties

Wordt de patiënt die (telefonisch en indien mogelijk online) 
een afspraak maakt voor de behandeling van een liesbreuk, 
standaard gevraagd of hij/zij voorkeur heeft voor een bepaalde 
arts? NA

Nee

0 8

INID001463 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? PUVA

Nee
0 21

INID001466 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Teertherapie

Nee
0 21

INID001467 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Ditranolbehandeling

Nee
0 21

INID000756 ZI Psoriasis

Wordt bij het maken van een afspraak (telefonisch of digitaal) 
standaard gevraagd of de patiënt voorkeur heeft voor een 
bepaalde dermatoloog? NA

Nee
0 8

INID001482 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? (Doorverwijzing) alternatieve therapieën Nee

0 21
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INID001484 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? Psychosociale aspecten m.b.t. psoriasis

Nee
0 21

INID001487 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 
beeldmateriaal? Door filmpjes of videomateriaal

Ja
1 21

INID009330 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? Echo(foam)sclerocompressietherapie

Ja
1 21

INID000098 ZI Blaascarcinoom

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

Nee, dit gebeurt niet
0 8

INID003731 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Casemanager ketenzorg dementie

Nee
0 21

INID008794 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online afspraken maken. Ja 1 22
INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA Nee 0 8
INID000442 ZI Liesbreukoperaties Is het mogelijk online een afspraak te maken? NA Ja 1 8
INID000757 ZI Psoriasis Is het mogelijk om online een afspraak te maken? NA Ja 1 8

2255 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten chirurgisch 
behandeld in verband met een maligne glioom?

Nee
0 8

INID003732 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Patiëntenversie van de zorgstandaard dementie Nee

0 21

INID011680 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Psycholoog.

Nee
0 22

INID011681 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Maatschappelijk werker.

Nee
0 22

INID011707 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Psycholoog.

Nee
0 22

INID003892 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Avondspreekuur op de polikliniek.

Nee
0 21

INID004659 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? ambulante flebectomie (Mullertechniek)

Ja
1 21

INID004979 ZI Cataract
Worden consulten en vooronderzoek standaard op 1 dag 
gepland? NA

Nee
0 8

INID007375 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Online afspraken maken

Ja
1 22

INID007169 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Online afspraken maken

Ja
1 22
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INID005580 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Is er op uw ziekenhuislocatie een verkoeverkamer speciaal voor 
kinderen aanwezig? NA

Ja
1 8

INID005582 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Hebben patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw 
ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts? NA

Ja
1 8

INID005585 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan de patiënt of ouder/verzorger standaard informatie 
op papier meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of 
niet te opereren in relatie tot afwachtend beleid? NA

Ja

1 8

INID005816 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Online afspraken maken.

Ja
1 21

INID005827 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Er vindt zowel een controle op de poli plaats als 
een telefonische nacontrole.

Ja
1 1

INID005828 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische 
controle of een controle op de poli.

Nee
0 1

INID006741 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Digitaal spreekuur
Ja

1 21

INID008073 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Online afspraken maken

Ja
1 21

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2014
1 21

INID008132 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Er vindt geen standaard nacontrole plaats op de 
eerste dag na de operatie, tenzij hier (medische) 
indicaties voor zijn.

Nee
0 1

INID008128 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole met iemand 
anders dan de operateur (TOA, optometrist, 
orthoptist, verpleegkundige, physician assistant, 
andere oogarts).

Ja

1 1

INID008375 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Door een gesprek met een verpleegkundige die 
bekwaam is op het gebied van coeliakie.

Ja
1 1

INID008395 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij alle onverpakte producten is 
allergeneninformatie standaard bijgeleverd.

Nee
0 21

INID008396 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst 
standaard bijgeleverd voor de patiënt, zodat hij/zij 
zelf kan nagaan of een product glutenvrij is.

Nee
0 21

INID008380 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Algemeen diëtist binnen het ziekenhuis. Ja

1 1

INID008382 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Algemeen diëtist buiten het ziekenhuis. Ja

1 1
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INID008171 ZI Coeliakie
Wordt er op uw ziekenhuislocatie wetenschappelijk onderzoek 
gedaan op het gebied van coeliakie? NA

Ja
1 8

INID008789 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? E-consult. Nee 0 22

INID011614 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Intensieve zalfbehandeling

Nee, vast verwijsadres
0 21

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2020

1 1

INID012286 ZI Veneuze ziekten

Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk 
gevalinterventieradioloog, dermatoloog én (vaat)chirurg), op 
uw locatie voor patiënten met diep veneuze ziekten? NA

Nee
0 8

INID011282 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de patiënt een e-mailadres voor niet-acute vragen 
(maximale reactietermijn 24 uur op werkdagen) en 
telefoonnummer mee op papier (en/of digitaal) waarop hij/zij 's 
avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende 
vragen? NA

Ja, de patiënt ontvangt 
zowel e-mailadres als 
telefoonnummer op papier 
en/of digitaal

1 8
INID011483 ZI Carpaletunnelsyndroom NA Betrokken zorgverleners en controleafspraak Ja 1 8

INID014027 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Dermatologie

Nee

0 21

INID014028 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Kindergeneeskunde

Nee

0 21

INID014035 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? a. KNO-arts

Nee
0 22

INID014036 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? b. Longarts

Nee
0 22

INID014037 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? c. (internist)-Allergoloog

Nee
0 22
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INID014038 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? d. Psycholoog

Nee
0 22

INID014039 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem?

e. Gespecialiseerd verpleegkundige/ 
Verpleegkundige Specialist/ Physician Assistant

Nee
0 22

INID014040 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? f. Diëtist

Nee
0 22

INID014041 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? g. Maatschappelijk werker

Nee
0 22

INID014042 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem?

h. Niet van toepassing, patiënten worden op onze 
ziekenhuislocatie niet behandeld door een 
multidisciplinair team

Ja
1 22

INID014060 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie? Er is een geriatrische afdeling

Nee
0 1

INID014128 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan?

Spreekuur buiten reguliere openingstijden op de 
polikliniek

Ja
1 21

INID014158 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan?

Spreekuur buiten reguliere openingstijden op de 
polikliniek

Ja
1 21

INID014163 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben?

Het ziekenhuis zorgt ervoor dat 
wijkverpleegkundige uit de gemeente op bezoek 
komt bij de patiënt die de nazorg regelt.

Ja
1 21

INID014146 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement?

o Vasculair verpleegkundige / verpleegkundig 
specialist met vaatspecialisatie

Nee
0 21

INID014147 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement? o Physician assistant

Ja
1 21

INID014196 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Orthopedisch chirurg

Nee
0 22

INID014198 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Anesthesioloog / pijnspecialist

Nee
0 22

INID014199 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Radioloog

Nee
0 22
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2755 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Er zijn periodieke, plenaire bijeenkomsten voor 
artsen in het ziekenhuis verzorgd door 
verpleegkundigen en/of artsen van het ziekenhuis 
met extra kennis en kunde met betrekking tot VBI

Nee

0 21

2757 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Artsen (medisch specialisten/A(N)IOS) en 
verpleegkundigen met extra kennis en kunde met 
betrekking tot VBI verzorgen bedside teaching 
aan artsen

Ja

1 21

1634 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Is in de instelling een IFMS systematiek[208], 
zoals beschreven in de Leidraad IFMS (2014) en te 
checken middels de in de Leidraad opgenomen 
checklists, in volle omvang ingevoerd?

Nee

0 8
INID000382 ZI Carpaletunnelsyndroom NA CTS-zorg Nee 0 8

INID000363 ZI Constitutioneel Eczeem

Is er een gespecialiseerd verpleegkundige of een 
verpleegkundig specialist betrokken in het behandeltraject van 
een patiënt met constitutioneel eczeem? NA

Ja
1 8

INID000364 ZI Constitutioneel Eczeem

Biedt het ziekenhuis zelfstandige spreekuren/consulten aan 
door de gespecialiseerd verpleegkundige of verpleegkundig 
specialist? NA

Ja
1 8

INID011645 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke van onderstaande allergietesten worden er op uw 
ziekenhuislocatie bij patiënten met constitutioneel eczeem 
uitgevoerd? c. (Dubbelblinde) voedselprovocaties

Bij kinderen
1 21

INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID008781 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL.

Nee
0 1

INID001543 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten 
(kinderen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? Kinderarts-MDL.

Nee
0 1

INID000440 ZI Liesbreukoperaties
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop 
liesbreuken? NA

Nee
0 8

INID000748 ZI Psoriasis

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten met psoriasis de 
mogelijkheid om alle benodigde afspraken/onderzoeken op één 
dag te ondergaan? NA

Ja, dit is standaard
1 8

INID001465 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Dagbehandeling

Ja
1 21

INID001480 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?

PUVA: Bij de patiënt thuis, door middel van 
lichtbakken die uitgeleend worden door uw 
ziekenhuislocatie of leverancier firma

Nee
0 21

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 
behandeling adequate schriftelijjke informatie verstrekt? NA

Ja, zowel schriftelijk, digitaal 
als mondeling 1 8
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INID011692 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Pedagogisch medewerker.

Nee
0 22

INID011694 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? (kinder)verpleegkundig specialist.

Nee
0 22

INID011706 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Pedicure met aantekening diabetische voet.

Nee
0 22

INID003890 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? E-consult.

Ja
1 21

INID003891 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Digitaal spreekuur.

Ja
1 21

INID003899 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek.

Ja
1 21

INID004373 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige.

Nee

0 1

INID004660 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? open behandeling (chirurgische strip)

Ja
1 21

INID004752 ZI Hoofdpijn
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een specifiek zorgpad 
gericht op hoofdpijn? NA

Ja
1 8

INID004757 ZI Hoofdpijn

Worden patiënten met hoofdpijn op uw ziekenhuislocatie (of 
binnen uw samenwerkingsverband) besproken in een 
multidisciplinair teamoverleg (MDO)? NA

Ja
1 8

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving? NA

Ja, de operateur is de 
oogarts die samen met de 
patiënt beslist heeft dat een 
staaroperatie wenselijk is.

1 8

INID004983 ZI Cataract
Krijgt de patiënt standaard een rechtstreeks telefoonnummer/e-
mailadres mee waarop hij/zij terecht kan met vragen? NA

ja, een rechtstreeks 
telefoonnummer van 
assistent/verpleegkundige/a
rts 1 8

2359 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE Registreert de IC-afdeling complicaties in NICE?

Nee
0 8

INID006452 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? multifocale lens. Nee 0 21
INID006453 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? multifocale torische lens. Nee 0 21
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INID008172 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij 
verdenking van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met 
een dunne darm scopie/biopsie bij een patiënt als daar een 
indicatie voor is? NA

Tussen de 2 en 6 weken

0,5 8

INID001163 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL.

Nee
0 1

INID001166 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? (GE-)internist.

Ja
1 1

INID001550 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van kinderen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist.

Nee

0 1

INID006295 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose.

Nee
0 21

INID006300 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.

Ja
1 21

INID006303 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.

Ja
1 21

INID007372 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? E-consult

Ja
1 22

INID007166 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? E-consult

Ja
1 22

INID006740 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-consult
Ja

1 21

INID008072 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Avondspreekuur op de polikliniek

Ja
1 21

INID008070 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? E-consult

Ja
1 21

INID008377 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? De patiënt ontvangt een folder over coeliakie. Nee

0 1

INID008375 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Door een gesprek met een verpleegkundige die 
bekwaam is op het gebied van coeliakie.

Nee
0 1

INID008369 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Patiënten worden gewezen op een website met 
informatie.

Nee
0 1

INID008800 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online zelfmanagementtraining. Ja 1 22
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INID008804 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?

Ziektespecifieke informatie over IBD of een link 
naar een andere website met betrouwbare 
informatie over IBD.

Nee
0 22

INID008649 ZI Leverchirurgie
Worden alle leveroperaties, die voldoen aan de in- en exclusie 
criteria, in de DHBA geregistreerd? NA

Ja
1 8

INID012003 ZI Hoofdpijn

Is het mogelijk digitaal te communiceren met uw 
neuroloog/psycholoog/hoofdpijnverpleegkundige, bijvoorbeeld 
via E-consult / digitaal spreekuur? NA

Ja
1 8

INID012839 ZI
In opzet curatieve behandeling 
prostaatcarcinoom

Worden PROMS voor prostaatkanker structureel aan patiënten 
aangeboden in uw ziekenhuis? NA

Ja
1 8

INID012840 ZI
In opzet curatieve behandeling 
prostaatcarcinoom

Worden PROMS voor prostaatkanker structureel met patiënten 
besproken in de spreekkamer? NA

Ja
1 8

INID012249 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Via een telefonische nacontrole door een 
verpleegkundige of arts

Nee
0 1

INID012059 ZI Osteoporose

Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose 
een vervolgconsult, bijvoorbeeld door een 
osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke 
aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met 
bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging? NA

Ja, op de poli

1 8

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2019

1 1

INID011276 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan elke patiënt informatie over het zorgtraject 
verstrekt, afgestemd op de beleveningswereld van het kind, 
voorafgaand aan de ingreep? NA

Ja, via 2 van bovenstaande 
kanalen (schriftelijk, digitaal, 
mondeling) 1 8

INID014012 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen?

Aan patiënten wordt geadviseerd zelf op zoek te 
gaan naar een diëtist, bijvoorbeeld via internet. Ja

1 1

INID014025 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 
van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 
krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, kinderarts, 
allergoloog en/of verpleegkundig specialist/dermatologisch 
verpleegkundige (tenminste per telefoon, per e-mail of een live-
consult indien dat noodzakelijk is)? Allergologie

Nee

0 21

INID014029 ZI Constitutioneel Eczeem

Zijn er in uw organisatie schriftelijke werkafspraken gemaakt 
die regelen dat patiënten met constitutioneel eczeem bij 
verergering van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks 
toegang krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, 
kinderarts, allergoloog en/of verpleegkundig 
specialist/dermatologisch verpleegkundige (tenminste per 
telefoon, per e-mail of een live-consult indien dat noodzakelijk 
is)? Allergologie

Nee

0 21
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INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Een psycholoog en 
Gespecialiseerd 
verpleegkundige/Verpleegk
undig specialist/PA zijn vast 
onderdeel van het 
multidisciplinaire team. De 
overige zorgprofessionals 
zijn beschikbaar op afroep. 0 22

INID014048 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem?

d. Gespecialiseerd verpleegkundige/ 
Verpleegkundige Specialist/ Physician Assistant

Ja
1 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Dermatoloog en 
gespecialiseerd 
verpleegkundige/Verpleegk
undig specialist/Psysician 
assistent zijn vast onderdeel 
van multidisciplinaire team. 
De overige 
zorgprofessionals zijn 
beschikbaar op afroep. 0 22

2756 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional
Er is e-learning VBI voor artsen (medisch 
specialisten/ A(N)IOS) beschikbaar

Ja
1 21

INID008185 ZI Coeliakie
Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden 
aan in het openbare restaurant of de kantine? NA

Nee
0 8

INID001194 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? c. PUVA

Nee
0 21

INID001195 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? d. BadPUVA

Nee
0 21

INID001220 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem?

Inloopspreekuur zonder afspraak voor nieuwe 
patiënten (met verwijzing van de huisarts)

Ja
1 1

INID001316 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal?

Ja, video's over de behandelingsvormen/operatie 
van liesbreuken

Nee
0 21

INID001325 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

De ziekenhuislocatie belt de patiënt 1-2 dagen na 
de liesbreukoperatie om te informeren hoe het 
gaat

Nee
0 21

INID000440 ZI Liesbreukoperaties
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een one-stop-shop 
liesbreuken? NA

Ja, inclusief behandeling
1 8

INID001891 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Radiotherapie

Nee
0 21

INID001892 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Chemoradiotherapie

Nee
0 21

INID001474 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: 's Avonds

Nee
0 21
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2321 IGJ
Kwetsbare groepen - Ondervoeding 
geriatrische patiënten 1. Indicator Screening ondervoeding geriatrische patiënten Heeft u een steekproef genomen?

Ja
1 8

INID002511 ZI Spoedeisende Hulp

Is op deze ziekenhuislocatie 24/7 een CT inclusief CTA direct 
inzetbaar en worden deze direct aansluitend door een hiervoor 
bekwaam medisch specialist beoordeeld en vastgelegd in het 
medisch dossier? NA

Nee

0 8

INID008725 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een 
telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op 
werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan 
bereiken? NA

Ja, en de patiënt krijgt in 
principe een IBD 
zorgverlener te spreken, en 
heeft anders de 
mogelijkheid om een 
voicemailbericht achter te 
laten 0,75 8

INID001165 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? Kinderarts.

Ja
1 1

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Standaardsedatie met 
opiaat en benzodiazepine, 
maar o.v.v. patiënt is ook 
propofol mogelijk en 
diegenen die geen sedatie 
willen (incidenteel) o.g.v. 
eerdere ervaring kunnen 
ook zonder sedatie scopie 
krijgen 1 21

INID008075 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Patiënten portaal Nee

0 21

2663 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Vindt er in uw ziekenhuis cyclisch, met een 
frequentie van tenminste iedere vijf jaar, 
theoretische en praktische scholing plaats voor 
gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen 
niveau 3 of hoger, op het gebied van 
vrijheidsbeperkende interventies?

ja, alleen theoretisch

0,5 8

2664 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional Heeft deze scholing een verplichtend karakter?
ja, alleen de theoretische 
scholing is verplicht 0,5 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2009
1 21

INID008397 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij iedere maaltijd is een ingrediëntenlijst 
opvraagbaar voor de patiënt, zodat hij/zij zelf kan 
nagaan of een product glutenvrij is.

Nee
0 21

INID008381 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Gespecialiseerd diëtist binnen het ziekenhuis. Nee

0 1
INID008791 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Digitaal spreekuur. Ja 1 22
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INID008799 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Online toegang tot het medisch dossier. Nee 0 22
INID008796 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Patiëntenportaal. Nee 0 22

INID008727 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa?

Niet van toepassing, er wordt geen sedatie 
gegeven.

Ja
1 21

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2019

1 1

2635 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  klinisch op 
de IC voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Deels

0,5 8

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

gezien de korte lijnen in het 
ziekenhuis is ad hoc overleg 
en doorverwijzing altijd 
mogelijk indien nodig. 0 22

INID014046 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? b. KNO-arts

Nee
0 22

INID014047 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? c. Longarts

Nee
0 22

INID014049 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? e. Allergoloog

Nee
0 22

INID014050 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? f. Psycholoog

Nee
0 22

INID014051 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? g. Diëtist

Nee
0 22

INID014052 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? h. Maatschappelijk werker

Nee
0 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

gezien de korte lijnen in het 
ziekenhuis is ad hoc overleg 
en doorverwijzing altijd 
mogelijk indien nodig. 0 22

INID014145 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Welke (verpleegkundig) zorgverlener is aantoonbaar 
geschoold in en beschikbaar voor de begeleiding in 
cardiovasculair risicomanagement? o Verpleegkundige

Ja
1 21
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INID014200 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*?

Physician assistant / verpleegkundig specialist 
/Gespecialiseerd verpleegkundige

Nee
0 22

2712 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV

Is er minimaal één keer per week een 
multidisciplinair spreekuur van het 
multidisciplinaire voetenteam, waarbij minimaal 
twee professionals uit het voetenteam aanwezig 
zijn?

Nee

0 8
2750 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV (Diabetisch) podotherapeut Nee 0 22

INID001216 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Avondspreekuur op de polikliniek

Nee
0 1

INID001319 ZI Liesbreukoperaties Krijgt de patiënt dit beeldmateriaal ook mee naar huis?
Dit staat op de website en is dus altijd beschikbaar 
voor de patiënt Nee

0 1

INID001478 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: 's Avonds

Nee
0 21

2666 IGJ Hart en vaten - Carotischirurgie
1. Indicator Tijd tot carotisendarteriëctomie bij patiënten met 
een TIA/herseninfarct

Worden er in uw ziekenhuis 
carotisendarterectomieën uitgevoerd? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Nee

0 8

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 
multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten 
worden besproken en waarvan de uitkomsten worden 
vastgelegd in het patiëntendossier? NA

Nee

0 8

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 
behandeling adequate schriftelijjke informatie verstrekt? NA

Ja, digitaal
1 8

INID011708 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Orthopedisch chirurg.

Nee
0 22

INID004372 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? MDL/IBD-verpleegkundige.

Nee

0 1

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres 
mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen 
die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? NA

Nee, de patiënt kan vragen 
niet emailen / krijgt geen 
emailadres mee op papier 0 8

1323 IGJ
Intensive care - Kwaliteitsregistratie 
NICE

1. Indicator Deelname en aanlevering van de 
kwaliteitsregistratie van de NICE

Betreft dit data voor de NVIC-
kwaliteitsindicatoren?

Nee
0 8

INID001875 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Het belang van medicatietrouw bij osteoporose

Nee
0 21
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INID001546 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de ziekte 
van Crohn/colitis ulcerosa, zijn er bij de behandeling en/of 
verzorging van volwassenen met de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa standaard betrokken? IBD verpleegkundig specialist.

Nee

0 1

INID006296 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? De patient kan zelf kiezen voor het soort sedatie.

Nee
0 21

INID007373 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Digitaal spreekuur of videoconsult

Ja
1 22

INID007377 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan? Patiëntenportaal

Nee
0 22

INID007167 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Digitaal spreekuur of videoconsult

Ja
1 22

INID007171 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan? Patiënten portaal

Nee
0 22

INID005590 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van 
Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling 
informatie op papier mee, met een gericht advies voor 
pijnbestrijding vóór en ná de ingreep? NA

Ja, informatie over mogelijke 
pijnbestrijding vóór de 
ingreep

0 8

INID005817 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? E-consult.

Ja
1 21

INID005820 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Patientenportaal.

Nee
0 21

2475 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten Heeft u een steekproef genomen? Ja 1 8
2483 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten Heeft u een steekproef genomen? Ja 1 8

INID008076 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Geen

Ja
1 21

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2011
1 21

INID008125 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met de oogarts die de 
patiënt opereerde.

Ja
1 1

INID008126 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met iemand anders dan 
de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, 
verpleegkunidge, physician assistant, andere 
oogarts).

Ja

1 1

INID008802 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan?
Link/informatie leidend naar website van een 
patiëntenvereniging. Nee

0 22
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INID009152 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Informatie over belastbaarheid en werk

Nee
0 21

INID009153 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Tandheelkundige verzorging bij medicatiegebruik

Nee
0 21

INID012772 ZI Organisatie van Intensive Care Aan welke modules doet uw IC mee? KIIC (Kwaliteitsindicatoren) registratie Nee 0 21

INID012070 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Osteoporose en erfelijkheid

Nee
0 21

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2020 opnieuw gevisiteerd

1 1

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … via OLVG

1 1

INID014045 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? a. Dermatoloog

Nee
0 22

INID014053 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem?

i. Niet van toepassing, patiënten worden op onze 
ziekenhuislocatie niet behandeld door een 
multidisciplinair team

Ja
1 22

INID014129 ZI Heupprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een heupvervanging moeten ondergaan?

Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor 
mensen die een knievervanging moeten 
ondergaan buiten reguliere openingstijden

Nee
0 21

INID014159 ZI Knieprothese
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen die een knievervanging moeten ondergaan?

Mogelijkheid tot radiologisch onderzoek voor 
mensen die een knievervanging moeten 
ondergaan buiten reguliere openingstijden

Nee
0 21

INID001091 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging?

Ileocutaneostomie (urinedeviërend stoma volgens 
Bricker)

Nee
0 1

INID001092 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging? Continente pouch (bijvoorbeeld Indiana pouch)

Nee
0 1

INID001093 ZI Blaascarcinoom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende mogelijkheden aan 
voor een blaasvervanging?

Orthotope blaasvervanging (neoblaas volgens 
bijv. Hautmann of Studer)

Nee
0 1

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname

Nee, vast verwijsadres
0 21

INID000749 ZI Psoriasis
Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult 
ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? NA

15
0,375 8

INID000098 ZI Blaascarcinoom

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

Nee, dit gebeurt handmatig
0 8

46



Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020' Appendix D Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator waarde Codering Rekenregel

INID001104 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

De behoefte aan psychosociale zorg wordt 
standaard op meerdere momenten in het 
zorgproces gescreend bij iedere patiënt met 
blaaskanker, bij voorkeur met de lastmeter

Nee

0 21

INID003791 ZI
Voorste kruisband en arthroscopie van 
de knie

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende verdovingsmethoden 
aan bij operaties aan de meniscuslaesie en/of voorste 
kruisbandlaesie?

Lokale verdoving - Aangeboden bij operatie 
voorste kruisbandlaesie?

Nee
0 21

INID011691 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Maatschappelijke werker.

Nee
0 22

INID004384 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Hoe is preconceptiezorg voor patiënten met IBD georganiseerd 
op uw ziekenhuislocatie?

Er is een preconceptie poli met deskundigheid in 
IBD.

Ja
1 1

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving? NA
Ja, op de dag van de 
vooronderzoeken 1 8

INID005590 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van 
Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling 
informatie op papier mee, met een gericht advies voor 
pijnbestrijding vóór en ná de ingreep? NA

Nee

0 8

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… teleconsultatie
1 21

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2008
1 21

INID008130 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische 
controle of een controle op de poli.

Ja
1 1

INID008383 ZI Coeliakie
Naar wat voor type diëtist worden patiënten (volwassen en 
kind) met coaliakie over het algemeen doorverwezen? Gespecialiseerd diëtist buiten het ziekenhuis. Nee

0 1

INID012921 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Krijgt de patiënt een e-mailadres en/of telefoonnummer mee 
op papier (en/of digitaal) voor vragen? NA

Ja, de patiënt krijgt een e-
mailadres mee op papier 
en/of digitaal 0,5 8

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2015

1 1

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2016

1 1

INID013994 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

Elke patiënt wordt mondeling en schriftelijk 
geïnformeerd over patiëntinformatie gebaseerd op 
(digitale) zorgpaden onco-urologie op 
patiëntniveau.

Ja

1 21

INID014061 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

Mantelzorgers kunnen mee naar de inslaapkamer 
en uitslaapkamer na een operatie

Nee
0 1
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INID001476 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen?

UVB: Bij de patiënt thuis, door middel van 
lichtbakken die uitgeleend worden door uw 
ziekenhuislocatie of leverancier firma

Nee
0 21

INID001097 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

er is standaard mogelijkheid om aansluitend op 
het diagnose-consult verder te praten met de 
gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 
specialist

Nee

0 21

INID000367 ZI Constitutioneel Eczeem
Is het voor de patiënt ook mogelijk om thuis lichttherapie (UVB-
lichtbehandeling) te krijgen? NA

Nee
0 8

INID003721 ZI Dementie

Hoe wordt er bij opname op uw ziekenhuislocatie - naast een 
protocol delier - rekening gehouden met onderliggend 
aanwezig zijnde dementie?

De geriater/ het consultatieteam geriatrie wordt 
standaard in consult geroepen bij dementie

Nee
0 1

INID003895 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Patiënten portaal.

Nee
0 21

INID004375 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een e-mailadres 
mee op papier of digitaal waar hij vragen naar toe kan mailen 
die op werkdagen binnen 24 uur beantwoord worden? NA

Nee, de patiënt krijgt wel 
een e-mailadres mee op 
papier, maar de 
antwoordtermijn is langer 
dan 24 uur 0 8

INID006305 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Standaard sedatie met 
propofol indien lft > 4 jaar. 
Standaard volledige narcose 
indien lft < 4 jaar 1 21

INID005590 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de ouder/verzorger van de patiënt met ziekten van 
Adenoïd en Tonsillen voorafgaand aan de behandeling 
informatie op papier mee, met een gericht advies voor 
pijnbestrijding vóór en ná de ingreep? NA

Ja, informatie over mogelijke 
pijnbestrijding ná de ingreep

0 8

INID005819 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie?

Patient heeft toegang tot zijn/haar medisch 
dossier.

Nee
0 21

2664 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional Heeft deze scholing een verplichtend karakter? nee 0 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2010
1 21

INID009256 ZI Veneuze ziekten

Is er een structureel multidisciplinair veneus overleg, met in elk 
geval dermatoloog én (vaat)chirurg, op uw locatie voor 
patiënten met oppervlakkige veneuze ziekten? NA

Nee
0 8

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2018

1 1
INID011494 ZI Carpaletunnelsyndroom NA Zorgpad Nee 0 8

INID014064 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neurochirurg

Nee
0 22

48



Toelichting EW 'De beste ziekenhuizen 2020' Appendix D Hercodering antwoorden en rekenregels

IndicatorID Bron Indicatorset Vraag Operationalisatie Indicator waarde Codering Rekenregel

INID014069 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*?

Physician assistant / verpleegkundig specialist 
/Gespecialiseerd verpleegkundige

Nee
0 22

INID014195 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neurochirurg

Nee
0 22

2763 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Is bekend bij hoeveel klinisch opgenomen 
patiënten een VBI score 5 is toegepast?

Nee
0 8

2741 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Is uit het laboratorium-informatiesysteem 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 betreffen op 
koloniegroei of direct op een positieve 
bloedkweek.)

Nee

0 8

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1

Nee
0 21

INID001324 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie? Via een e-consult

Ja
1 21

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

7.5
0,375 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

patiënten die overgaan van 
kinder MDL-arts naar de 
MDL-arts worden 1x 
gezamenlijk door kinderarts 
en MDL-arts gezien. 
Uitbreiding van dit protocol 
volgt voorjaar 2020. 0 8

INID001871 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose?

Osteoporose en angst en risico’s bij lichamelijke 
contacten en seksualiteit

Nee
0 21

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

afhankelijk van de 
gezondheidstoestand keuze 
voor antwoord b, c, d 1 21

INID006739 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? E-coachingsprogramma cognitieve therapie
Ja

1 21

2474 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met 
borstkanker waarin het zorginhoudelijk 
aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat 
beschreven bekend?  Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee

0 8
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2482 IGJ Oncologie - Oncologisch proces 1. Indicator Vast aanspreekpunt in de oncologische keten

Is het aantal patiëntendossiers van patiënten met 
darmkanker waarin het zorginhoudelijke 
aanspreekpunt voor de oncologische zorg staat 
beschreven bekend? Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee

0 8

INID008071 ZI Carpaletunnelsyndroom
Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met Carpaletunnelsyndroom? Digitaal spreekuur of videoconsult

Ja
1 21

INID008131 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden 
zoals een E-consult, digitaal spreekuur of 
patiëntenportaal.

Ja
1 1

INID009378 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? ZKN keurmerk

Ja
1 1

INID011942 ZI Hoofdpijn

Is er op uw ziekenhuislocatie een protocol over 
medicatieafhankelijkheid / medicatie overgebruik waarin is 
beschreven hoe professionals met dit thema omgaan? NA

Nee
0 8

INID012078 ZI Osteoporose

Wordt er op uw polikliniek systematisch aandacht besteed aan 
valrisicofactoren en valpreventieve maatregelen (zoals 
spierkracht- en balanstraining) bij patiënten van 50 jaar en 
ouder na een fractuur? NA

Nee

0 8

INID012921 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Krijgt de patiënt een e-mailadres en/of telefoonnummer mee 
op papier (en/of digitaal) voor vragen? NA

Ja, de patiënt ontvangt 
zowel e-mailadres als 
telefoonnummer op papier 
en/of digitaal 1 8

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2017

1 1

INID012331 ZI Veneuze ziekten
Voert uw locatie PROM metingen uit bij patiënten die 
behandeld zijn voor veneuze ziekten? NA

Ja
1 8

1891 IGJ Zorg - Delirium 3. Indicator Screening op en observatie van delirium

Zijn in de teller en noemer ook de patiënten 
opgenomen waarbij het risico op andere gronden 
is vastgesteld? Indien u nee antwoordt, dan wordt 
u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee

0 8

INID001192 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? a. Wet-wrap bij kinderen

Nee
0 21

INID001215 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem? Kinder(smeer)spreekuren/zalfpoli

Nee
0 1

INID000439 ZI Liesbreukoperaties Is uw liesbreukzorg vastgelegd in een zorgpad? NA Nee 0 8

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

5
0,25 8

INID011689 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Diëtist. Nee

0 22
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INID003902 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Patiënten portaal.

Nee
0 21

INID004795 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Bijwerkingen van medicatie

Nee
0 21

INID006301 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol.

Nee
0 21

INID006302 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Volledige narcose.

Nee
0 21

INID008379 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? Anders, namelijk …

Er is een multidisciplinaire 
coeliakiepoli voor kinderen 
in het WZA 1 1

INID008806 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Geen van bovenstaande faciliteiten. Ja 1 22

INID011614 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? h. Intensieve zalfbehandeling

Nee
0 21

INID012337 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging in … 2017

1 1

INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk … vaatkeurmerk

1 1

INID014024 ZI Constitutioneel Eczeem

Kunnen patiënten met constitutioneel eczeem bij verergering 
van klachten binnen twee werkdagen rechtstreeks toegang 
krijgen tot de behandelaar, zoals de dermatoloog, kinderarts, 
allergoloog en/of verpleegkundig specialist/dermatologisch 
verpleegkundige (tenminste per telefoon, per e-mail of een live-
consult indien dat noodzakelijk is)? Kindergeneeskunde

Nee

0 21

INID014194 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? N.v.t.

Ja
1 22

INID014197 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Ongeïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Neuroloog

Nee
0 22

INID001099 ZI Blaascarcinoom

Welke mogelijkheden biedt het ziekenhuis patiënten om 
contact te hebben  met een gespecialiseerd 
verpleegkundige/verpleegkundig specialist?

gespecialiseerd verpleegkundige/verpleegkundig 
specialist is per mail te bereiken voor vragen

Nee
0 21

INID011679 ZI Diabetes

Welke van onderstaande zorgprofessionals maken deel uit van 
het vaste multidisciplinaire team (voor de behandeling van 
volwassenen)? Podotherapeut.

Nee
0 22

INID003894 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? Multidisciplinaire afspraak.

Nee
0 21
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INID003898 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? Digitaal spreekuur.

Ja
1 21

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Scopie zonder sedatie is ook 
een optie.

1 21

INID008367 ZI Coeliakie
Hoe worden patiënten met coeliakie geïnformeerd over de 
mogelijkheden van sedatie bij een scopie van de dunne darm?

Patiënten ontvangen een folder die gemaakt is 
door het ziekenhuis.

Nee
0 1

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Glutenvrije maaltijden 
worden in de centrale 
keuken apart bereid en 
voorzien van een bordje 
waarop in rood vermeld 
staat dat het een glutenvrije 
maaltijd betreft. 1 21

INID008478 ZI Diabetes

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij 
kinderen/mensen > 18 jaar onder behandeling van de 
kinderarts met diabetes? NA

Nee
0 8

INID012839 ZI
In opzet curatieve behandeling 
prostaatcarcinoom

Worden PROMS voor prostaatkanker structureel aan patiënten 
aangeboden in uw ziekenhuis? NA

Nee
0 8

INID012840 ZI
In opzet curatieve behandeling 
prostaatcarcinoom

Worden PROMS voor prostaatkanker structureel met patiënten 
besproken in de spreekkamer? NA

Nee
0 8

INID012059 ZI Osteoporose

Is er binnen uw poli standaard binnen 90 dagen na diagnose 
een vervolgconsult, bijvoorbeeld door een 
osteoporoseverpleegkundige of arts, waarbij specifieke 
aandacht wordt besteed aan niet-medicamenteuze zaken, met 
bijzondere aandacht voor leefstijl, voeding en beweging? NA

Nee

0 8

INID001198 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? g. UVA-1

Ja, op ziekenhuislocatie
1 21

INID001893 ZI Slokdarm- en maagcarcinoom
Welke behandelmethoden voor slokdarm? of maagcarcinoom 
worden op uw ziekenhuislocatie verricht? Plaatsen van een stent

Nee
0 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

Patiënten worden bij 
transitie wel tussen 
kinderartsen en MDL-artsen 
uitgebreid besproken. 
Daarna volgt een brief en is 
er telefonisch contact.

0 8

INID003181 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden
Wordt aan elke patiënt voorafgaande aan een electieve 
behandeling adequate schriftelijjke informatie verstrekt? NA

Ja, mondeling
1 8
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INID004642 ZI Veneuze ziekten

Biedt uw  locatie de patiënt de mogelijkheid om de benodigde 
diagnostische onderzoeken en bespreking van het 
behandelvoorstel aaneensluitend op één dag te plannen? NA

Ja, indien de patiënt hier om 
vraagt

1 8
INID006450 ZI Cataract Welke lenssoorten worden aangeboden? monofocale torische lens. Nee 0 21

2504 IGJ
Operatief proces - Plastische en/of 
reconstructieve chirurgie

3. Indicator Deelname aan Dutch Breast Implant Registry 
(DBIR)

Registreert uw instelling in de DBIR in het 
verslagjaar?

Nee
0 8

INID008379 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? Anders, namelijk …

Ook verwijzing naar 
Internetpagina&apos;s 1 1

INID011276 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan elke patiënt informatie over het zorgtraject 
verstrekt, afgestemd op de beleveningswereld van het kind, 
voorafgaand aan de ingreep? NA

Ja, schriftelijk
1 8

INID011292 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Worden bij de voorbereiding op de operatie voor patiënten 
onder de 12 jaar alle onderstaande mogelijkheden 
aangeboden?   
  
1. Met het kind wordt de gehele route gelopen in het 
ziekenhuis langs alle plekken waar het kind kan komen te 
liggen of onderzoek plaatsvindt  
2. Het kind ziet, voorafgaand aan de operatie, de 
operatiekamer waarin hij/zij komt te liggen  
3. Het kind ziet voorafgaand aan de 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  
5. Het kind krijgt het infuus van de narcose te zien en krijgt 
uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind ervan merkt  
6. Het kind krijgt de operatiekleding van het personeel te zien NA

Nee

0 8

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Ad hoc vindt overleg plaats 
met kindergeneeskunde

0 22

INID014245 ZI Constitutioneel Eczeem

Voert de ziekenhuislocatie PROM metingen uit bij patiënten 
met constitutioneel eczeem, bijvoorbeeld door middel van de 
POEM of de SA-EASI? Ja, bij volwassenen

Ja
1 8

INID014246 ZI Constitutioneel Eczeem

Voert de ziekenhuislocatie PROM metingen uit bij patiënten 
met constitutioneel eczeem, bijvoorbeeld door middel van de 
POEM of de SA-EASI? Ja, bij kinderen

Ja
1 8

2751 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV Revalidatiearts Nee 0 22

INID001723 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 
mogelijk in uw zorginstelling? Zenuwblokkade

Nee
0 1

INID001486 ZI Psoriasis
Wordt de uitleg aan patiënten met psoriasis ondersteund door 
beeldmateriaal? Door foto's en plaatjes

Nee
0 21
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2270 IGJ Hart en vaten - STEMI 1. Indicator Behandeling patiënten met een STEMI

17 Biedt uw ziekenhuis patiënten na een STEMI 
zelf een op maat gemaakt programma voor 
hartrevalidatie aan? Indien u een antwoord geeft 
dat is gemarkeerd met een * dan wordt u verzocht 
uw antwoord toe te lichten.

Nee, wij verwijzen de 
patiënten naar programma 
voor hartrevalidatiecentrum

1 8

INID004662 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? zwachtelen

Nee
0 21

INID004663 ZI Veneuze ziekten
Biedt uw ziekenhuislocatie/ locatie behandelcentrum de 
volgende behandelingen aan? therapeutische elastische kous

Nee
0 21

2664 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional Heeft deze scholing een verplichtend karakter?
ja, alleen de praktische 
scholing is verplicht 0,75 8

INID008394 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Bij alle verpakte producten is allergeneninformatie 
duidelijk op het etiket vermeld.

Nee
0 21

INID009151 ZI Osteoporose
Over welke onderwerpen wordt informatie op papier of digitaal 
standaard meegegeven aan de patiënt met osteoporose? Valpreventie

Nee
0 21

INID011673 ZI Diabetes

Is er een directe 24-uurs service van het kinderdiabetesteam 
voor kinderen/mensen > 18 jaar onder behandeling van de 
kinderarts met diabetes op uw ziekenhuislocatie? NA

Nee
0 8

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2020

1 1

INID011284 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Worden ouders en kind vóór de opnamedag gezien door een 
anesthesioloog? NA

Nee, maar wel door een 
anesthesiemedewerker met 
de relevante opleiding en 
bevoegdheden 0,5 8

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

DASH (Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand) 1 21

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

In Amphia is er een 
uitgebreid spreekuur 
waarbij de verpleegkundig 
specialist aanwezig is. 0 22

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

8
0,4 8

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 
psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het 
ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt? NA

Nee, maar wij verwijzen wel 
door naar andere websites 
waar de informatie op staat.

0 8

INID000997 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 
mensen met DM actief gescreend worden op het hebben van 
depressieve stoornissen? NA

Nee
0 8
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INID000998 ZI Diabetes

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen 
na vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste 
depressie? NA

Nee
0 8

INID003896 ZI Diabetes
Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor mensen met diabetes onder behandeling bij de internist? 24-uurs service.

Nee
0 21

INID011985 ZI Hoofdpijn

Krijgt de patiënt met hoofdpijn een e-mailadres en/of een 
telefoonnummer van een vast aanspreekpunt mee op 
papier/digitaal waar hij/zij vragen aan kan stellen? NA

Nee
0 8

INID005818 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende (online) faciliteiten aan 
voor mensen met stressincontinentie? Digitaal spreekuur of videoconsult.

Ja
1 21

INID011710 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Gipsverbandmeester.

Nee
0 22

INID011993 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Leefadviezen

Nee
0 21

INID012926 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende 
richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? NA

Nee
0 8

INID012338 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging

Nee
0 1

INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk …

Vaatkeurmerk en 
spataderkeurmerk 1 1

INID011495 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)?

Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) DLV 
(Dutch Language Version)

Ja
1 21

2752 IGJ Diabetes 1. Indicator Diabetisch voetenteam en tijdige diagnostiek PAV Gipsverbandmeester Nee 0 22

INID000532 ZI Heupprothese

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk 
besloten is dat ze een heupvervanging zullen ondergaan, de 
mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op 
één dag te plannen? NA

Nee

0 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

goede laagdrempelige 
samenwerking tussen MDL 
en kinderafdeling. Binnen 
de MDL-artsen is 1 
aanspreekpunt voor de 
overname van jonge IBD 
patiënten. 0 8

INID011694 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? (kinder)verpleegkundig specialist.

Ja
1 22

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…

apart e-mail adres voor 
instructiespreekuren en 
polikliniek 1 21
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2444 IGJ
Operatief proces - Traumatologische en 
orthopedische chirurgie 3. Indicator Dutch Spine Surgery Registry (DSSR)

Neemt uw instelling deel aan het Dutch Spine 
Surgery Registry? Indien u nee antwoordt, dan 
wordt u verzocht uw antwoord toe te lichten.

Nee
0 8

2661 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Worden in het VBI-protocol mildere en zwaardere 
vormen van VBI genoemd?

Nee
0 8

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

bij alle verpakte producten 
staat de allergenen 
informatie op een etiket OF 
is de allergenenlijst 
opvraagbaar 1 21

INID008398 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden?

Er wordt mondeling aan de patiënt toegelicht dat 
het product glutenvrij is.

Nee
0 21

INID012536 ZI Knieprothese

Biedt uw ziekenhuislocatie patiënten, nadat gezamenlijk 
besloten is dat ze een knievervanging zullen ondergaan, de 
mogelijkheid om de standaard preoperatieve activiteiten op 
één dag te plannen? NA

Nee

0 8

INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk … NIAZ 2016

1 1

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

PTWHE, QDASH en LROI
1 21

INID014014 ZI Coeliakie

Wordt elke 5 jaar een botdichtheidsmeting gedaan voor 
volwassen patiënten die minstens een jaar geleden de 
diagnose coeliakie hebben gekregen? NA

Nee
0 8

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

medisch immunoloog, 
oogarts Binnen het Reinier 
de Graaf hebben we het 
Delfts Allergie Centrum, een 
structureel overleg tussen 
alle specialismen die 
betrokken zijn in de zorg 
voor atopische kinderen 
inclusief maandelijkse MDO 
patientbesprekingen. 
Tevens zijn er korte lijnen 
van de kinderdermatologen 
naar de kinder-allergologen, 
ook met gecombineerde 
spreekuren (vrijdag) 1 22
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INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

medisch immunoloog, 
oogarts Binnen het Reinier 
de Graaf hebben we het 
Delfts Allergie Centrum, een 
structureel overleg tussen 
alle specialismen die 
betrokken zijn in de zorg 
voor atopische kinderen 
inclusief maandelijkse MDO 
patientbesprekingen. 
Tevens zijn er korte lijnen 
van de kinderdermatologen 
naar de kinder-allergologen, 
ook met gecombineerde 
spreekuren (vrijdag) 1 22

INID005829 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden 
zoals een E-consult, digitaal spreekuur of 
patiëntenportaal.

Ja
1 1

INID005830 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Er vindt geen nacontrole plaats, tenzij hier 
(medische) indicaties voor zijn.

Ja
1 1

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

In 2019 is als start bij 100 
patiënten de PROM CTS 
(BCTQ) afgenomen, vanaf 
midden 2020 wordt deze 
PROM structureel 
uitgevoerd 1 21

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Er vindt zo nodig 
laagdrempelig overleg 
plaats met andere 
specialismen 0 22

INID014164 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben? Patiënt moet dit zelf regelen / geen ondersteuning

Ja
1 21

INID001722 ZI Knieprothese
Welke soorten pijnstilling/verdoving tijdens/na de operatie is 
mogelijk in uw zorginstelling? Intraveneus pompsysteem

Nee
0 1
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INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Anders, namelijk dat  alle 
maaltijden, dus ook de 
glutenvrije maaltijden, 
worden tegenwoordig  
ingekocht. Patienten met 
dieetrestrictie ontvangen 
dus een aangepast dieet dat 
voldoet aan voorwaarden.

1 21

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2015

1 1

INID014010 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de 
uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt 
aan de patiënt? Volwassenen (=18 jaar) NA

Tussen 10 en 20 
werkdagen

0,5 8

INID014011 ZI Coeliakie

Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de 
uitslagen van een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt 
aan de patiënt? Kinderen (<18 jaar) NA

Tussen 10 en 20 
werkdagen

0,5 8

2261 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Worden er in uw ziekenhuis patiënten behandeld 
in verband met een aneurysmatische 
subarachnoïdale bloeding?

Ja
1 8

2262 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Heeft u in het verslagjaar informatie over de 
behandeling van aneurysmatische 
subarachnoïdale bloeding aan QRNS geleverd? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Ja

1 8

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

in selectieve gevallen kan 
ook voor propofol worden 
gekozen. 1 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…

Er vinden wel tele-
consultaties plaats via 
TCCN en de mogelijkheid 
voor een telefonisch consult 
bestaat. 1 21

INID011709 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Revalidatiearts.

Nee
0 22

INID012246 ZI
Operatieve ingrepen stressincontinentie 
bij de vrouw

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 
plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie 
na ontslag uit het ziekenhuis?

Via een gesprek op de poli met een 
verpleegkundige of arts

Nee
0 1

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

CTS patienten nemen deel 
aan ziekenhuisbreed PREM 
onderzoek 1 21
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INID014065 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Orthopedisch chirurg

Nee
0 22

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Volledige narcose alleen op 
medische indicatie

1 21

INID006742 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Eigen (deel)website dermatologie
Nee

0 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… online patientendossier
1 21

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2012
1 21

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Van de producten welke 
worden aangeboden (lunch, 
ontbijt, warme maaltijd) is 
via het patientenportaal de 
allergenen informatie 
inzichtelijk. Informatie bij 
dranken en tussendoortjes, 
kan er door de 
roomservicemedewerkers 
dmv een dieetmatrix 
informatie worden gegeven.

1 21

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Het DZ heeft geen MDO 
voor volwassenen met 
atopisch eczeem. 0 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Alle bovenstaande op 
indicatie/ op verzoek van 
patient 0 22

2733 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Is uit het laboratorium-informatiesysteem 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 betreffen op 
koloniegroei of direct op een positieve 
bloedkweek.)

Nee

0 8

INID001200 ZI Constitutioneel Eczeem
Zijn onderstaande behandelmethoden/-faciliteiten bij 
constitutioneel eczeem op uw ziekenhuislocatie mogelijk? i. Klinische opname

Nee
0 21

INID011690 ZI Diabetes
Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het MDO kinderdiabetes? Kinderpsycholoog/ orthopedagoog.

Nee
0 22
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INID001164 ZI Coeliakie
Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar 
van patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? MDL-arts.

Nee
0 1

INID007416 ZI Spoedeisende Hulp

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 de mogelijkheid voor het direct 
uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma Repair 
(EVAR) procedure? NA

Nee
0 8

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… Beter Dichtbij-app
1 21

INID012336 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van dermatologen door 
wetenschappelijke vereniging

Nee
0 1

INID011282 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Krijgt de patiënt een e-mailadres voor niet-acute vragen 
(maximale reactietermijn 24 uur op werkdagen) en 
telefoonnummer mee op papier (en/of digitaal) waarop hij/zij 's 
avonds, 's nachts en in het weekend kan bellen voor dringende 
vragen? NA

Ja, de patiënt krijgt een e-
mailadres mee op papier 
en/of digitaal

0,5 8

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Dermatoloog
0 22

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2018
1 21

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

MGV/VPK/Centrale keuken 
en evt diëtist kunnen 
documenten met informatie 
over allergenen terug 
vinden op Iportal. 1 21

INID001219 ZI Constitutioneel Eczeem

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie aan op het gebied 
van dermatologische zorg voor patiënten met constitutioneel 
eczeem?

Testen van neutrale zalven/crèmes door de patiënt 
zelf

Nee
0 1

INID006305 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

in overleg met anesthesist 
kan gekozen worden voor 
sedatie of volledige narcose 1 21

INID008129 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Er vindt zowel een controle op de poli plaats als 
een telefonische nacontrole.

Ja
1 1

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

patiënten krijgt 
automatische de glutenvrije 
producten die hij/zij kan 
kiezen wanneer de 
dieetcode glutenvrij is 
toegepast 1 21

INID008808 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Anders, namelijk… IBD coach 1 22
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INID011992 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Medicatieovergebruik

Nee
0 21

INID003897 ZI Diabetes

Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 
voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 
kinderarts? E-consult.

Nee
0 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… teledermatologie TCCN
1 21

2660 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies

1. Indicator Aanwezigheid van een beleid ten aanzien van 
toepassen van  
Vrijheidsbeperkende Interventies (VBI)

Is er binnen uw ziekenhuis één gezamenlijke 
aantoonbare visie van raad van bestuur, medisch 
specialisten en verpleegkundigen/verzorgenden 
voor het toepassen van VBI?

Nee

0 8

2663 IGJ Zorg - Vrijheidsbeperkende interventies 2. Indicator Deskundigheid zorgprofessional

Vindt er in uw ziekenhuis cyclisch, met een 
frequentie van tenminste iedere vijf jaar, 
theoretische en praktische scholing plaats voor 
gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen 
niveau 3 of hoger, op het gebied van 
vrijheidsbeperkende interventies?

nee

0 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2016
1 21

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

via een app zijn de 
allergenen en diëten 
inzichtelijk voor alle 
bezoekers groepen 1 21

INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk …

spataderkeurmerk 
Vaatkeurmerk 1 1

INID000383 ZI Carpaletunnelsyndroom NA CTS-zorg
Nee, alleen onderzoek en 
uitslag 0 8

INID000760 ZI Psoriasis

Is alle algemene informatie die op papier aan de patiënt met 
psoriasis wordt meegegeven ook via de website van het 
ziekenhuis te downloaden en te printen voor de patiënt? NA

Nee, niet alle informatie die 
op papier wordt verstrekt 
staat ook op de website 0 8
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INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…

De vakgroep Dermatologie 
attendeert patiënten met 
psoriasis actief op de 
website van de 
Padbergkliniek, waartoe ook 
het Psoriasis 
Dagbehandelingscentrum 
(PDBC) behoort. Daarnaast 
worden patiënten met 
uitgebreide psoriasis gericht 
verwezen naar het PDBC te 
Ede omdat het daar wél 
mogelijk is om tevens buiten 
kantoortijd, dus ook in het 
weekend middels 
dagbehandeling behandeld 
te worden met lokale UVB / 
badPUVA / dithranolcrème / 
koolteer. 1 21

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Bij opname van de patiënt 
wordt geregistreerd dat 
hij/zij een glutenvrij dieet 
heeft. Bij het bestellen van 
producten via de 
maaltijdservice &apos;At 
Your Request' is het voor de 
patiënt vervolgens niet 
mogelijk om producten met 
gluten te bestellen. 1 21

INID012490 ZI Knieprothese

Werden in het verslagjaar knieprothesen geplaatst uit een 
ODEP-categorie lager dan 5A zonder dat hierbij deelgenomen 
wordt aan wetenschappelijk onderzoek? NA

Ja
1 8

INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk …

ZGV is landelijk 1 van de 4 
centra waar diep veneuze 
behandeling wordt 
aangeboden voor 
functionele klachten; Post 
thrombotisch 
syndroom/May Turner 
syndroom Samenwerking 
UMC 
Maastricht/Rijnstate/ZGV 1 1
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INID012345 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling? Het verwachte resultaat (kans van slagen)

Nee

0 21

INID014068 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Radioloog

Nee
0 22

INID001315 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal? Ja, foto's/plaatjes over hoe een liesbreuk eruit ziet

Nee
0 21

INID001317 ZI Liesbreukoperaties
Wordt de uitleg aan de patiënt ondersteund door 
beeldmateriaal? Nee

Ja
1 21

INID001483 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven? Contra-indicaties medicatie

Nee
0 21

INID004790 ZI Hoofdpijn

Over welke van onderstaande onderwerpen wordt door uw 
ziekenhuislocatie schriftelijk en/of digitaal informatie verstrekt 
aan de patiënt? Uitleg over de diagnose

Nee
0 21

INID008127 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole door de oogarts 
die de patiënt opereerde.

Ja
1 1

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…

Tele-Derma voor huisartsen 
en/of andere verwijzers en 
eigen (deel)website 
dermatologie 1 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA Warme overdracht 0 8

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

In het restaurant is altijd de 
mogelijkheid om een 
glutenvrij aan te bieden, als 
men dit een dag van tevoren 
aangeeft kunnen wij nog 
meer mogelijkheden bieden. 
Mocht  op het moment van 
de vraag  het menu niet 
toepasbaar zijn , dan kan via 
de keuken de gast altijd iets 
anders worden 
aangeboden. Dit geldt 
eveneens voor de patienten

1 21
INID008808 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Anders, namelijk… Patiëntenfolders 1 22

INID009379 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Accreditatie/certificatie conform JCI, ISO, NIAZ, 
etc.)

Nee
0 1
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2635 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  klinisch op 
de IC voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Nee

0 8

2636 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  poliklinisch 
voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Nee

0 8

INID003724 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Medicatie

Nee
0 21

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

De patiënt heeft inspraak 
betreffende het soort 
sedatie. 1 21

INID008379 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? Anders, namelijk …

Na 1e consult + diëtiste 
afspraak op het spreekuur 
na 3 maanden voor verdere 
uitleg. 1 1

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

De patiënt krijgt op de iPad 
(waarop maaltijden besteld 
worden) alleen maaltijden 
aangeboden die voldoen 
aan de eisen van glutenvrije 
maaltijden. 1 21

INID014161 ZI Knieprothese

Hoe is de nazorg geregeld voor patiënten die een 
knievervanging ondergaan die na de behandeling in het 
ziekenhuis nog zorg nodig hebben?

Er worden voorafgaand aan de operatie afspraken 
gemaakt met de patiënt om te inventariseren 
welke nazorg nodig zou kunnen zijn en wie dit 
regelt.

Nee

0 21

INID014067 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Maken de onderstaande zorgprofessionals deel uit van het 
multidisciplinair rugteam*? Anesthesioloog / pijnspecialist

Nee
0 22

INID014070 ZI
Wervelkolomchirurgie 
Geïnstrumenteerd

Is er een pijnpoli* beschikbaar in de instelling waar de operatie 
heeft plaatsgevonden? NA

Nee
0 8

INID006294 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie met propofol.

Nee
0 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
Patiëntenportaal

1 21
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2622 IGJ Operatief proces - KNO chirurgie
2. Indicator Preoperatieve work-up bij operaties met als doel 
stemverbetering

Is het aantal patiënten met stemklachten waarbij 
een videolaryngostroboscopie is verricht tijdens 
het diagnostisch proces voorafgaand aan een 
operatie met als doel verbetering van de 
stemkwaliteit ondergaat bekend?

Nee

0 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2019
0 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA via EMC Rotterdam 0 8

INID012926 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Biedt uw ziekenhuisorganisatie cardiovasculair 
risicomanagement (CVRM) aan, conform de vigerende 
richtlijnen en is dit CVRM protocollair vastgelegd? NA

Nee, de ziekenhuislocatie 
biedt wel CVRM aan 
conform de vigerende 
richtlijnen, maar dit is niet 
protocollair vastgelegd 0,5 8

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

15
0,75 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA
Dit is momenteel in 
voorbereiding. 0 8

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

PTO, patiënten 
tevredenheidsonderzoek 
van het ziekenhuis 1 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

Wij hebben 1 MDL-arts 
aangewezen waar patiënten 
afkomstig van IBD-
transitiepoli van 
academische centra bij op 
poli komen na overstap naar 
volwassenen MDL 0 8

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

In overleg met de patient 
wordt voor de juiste sedatie 
gekozen. 1 21

INID011722 ZI Diabetes

Voldoet u aan de ervaringsnorm voor het behandelen van 
kinderen met diabetes  met Real Time Glucose Monitoring? De 
norm is gesteld op een minimum van 10 kinderen per 
ziekenhuis (zie: Indicatiecriteria voor vergoeding van RT-CGM, 
NDF). NA

Nee

0 8

INID011705 ZI Diabetes

Welke van de onderstaande zorgprofessionals maken deel uit 
van het multidisciplinaire voetenteam (voor de behandeling van 
volwassenen)? Podotherapeut.

Nee
0 22

INID004972 ZI Cataract Voert de instelling PROM CatQuest metingen uit? NA Nee 0 8

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
toegang tot online 
patiëntendossier 1 21
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INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

EQ5D, quickDASH en NRS
1 21

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

In het Martini Allergie 
Centrum voor Kinderen 
worden alle kinderen 
multidisciplinair gezien. 0 22

INID001481 ZI Psoriasis
Wordt de volgende informatie op papier aan de patiënt 
meegegeven?

Preventieve maatregelen om verergering psoriasis 
te voorkomen

Nee
0 21

INID012343 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling? Kans op complicaties en typen complicaties

Nee

0 21

INID012344 ZI Veneuze ziekten

Over welke onderwerpen wordt aan iedere patiënt aanvullend 
op de mondelinge informatie schriftelijk en/of digitaal 
informatiemateriaal aangereikt, voorafgaand aan de 
behandeling?

Mogelijke behandelmethodes inclusief voor- en 
nadelen

Nee

0 21

INID011284 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Worden ouders en kind vóór de opnamedag gezien door een 
anesthesioloog? NA

Nee
0 8

2638 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Zijn er op 31 december van het verslagjaar 
vastgelegde  werkafspraken over het vragen naar 
allergieën en overgevoeligheden aan iedere 
patiënt bij behandeling in de instelling?

Nee

0 8

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

We maken gebruik van het 
roomservice programma 
Culicart Hospitality, de 
allergenen staan in het 
systeem verwerkt waardoor 
patiënten met glutenvrij 
dieet middels dit systeem 
alleen Glutenvrije producten 
bestellen. 1 21

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Bij volwassenen wordt in 
principe 
morfine/benzodiazepine 
gegeven maar zeer 
laagdrempelig propofol. 1 21

INID009263 ZI Veneuze ziekten
Scoort uw /locatie de ernst van veneuze pathologie middels 
een kwantitatieve klinische score? NA

Nee
0 8

INID000749 ZI Psoriasis
Hoeveel minuten worden er per patiënt voor het eerste consult 
ingepland bij de dermatoloog op uw ziekenhuislocatie? NA

20
0,5 8

INID001475 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? UVB: In het weekend

Ja
1 21
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INID001479 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: In het weekend

Ja
1 21

INID008808 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Anders, namelijk…

namelijk de verwachting dat 
Mijn IBD Coach per 2020 
zal worden ingevoerd 1 22

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Korte lijnen met betreffende 
specialisten (allergoloog en 
kinderarts en psycholoog 
ihb) en verpleegkundig 
huidzorgspreekuur 
Carintreggeland

0 22

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

Gezien de verwijzing van de 
kinderen met IBD naar 
academische centra, is 
besloten dat de 
ontwikkeling van een 
transitiepoli niet meer nodig 
is. 0 8

INID008725 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Krijgt de patiënt met Crohn/colitis ulcerosa een 
telefoonnummer mee op papier of digitaal waarop hij/zij op 
werkdagen voor dringende vragen een IBD zorgverlener kan 
bereiken? NA

Ja, en de patiënt kan 
uitsluitend een 
voicemailbericht achterlaten

0,5 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2013
1 21

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Werkafspraken tussen 
specialismen en 
laagdrempelig onderling 
overleg, gezamenlijk met de 
poli dermatologie. 0 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Overige zorgprofessionals 
op afroep

0 22

INID003726 ZI Dementie
Welke van onderstaande informatie wordt op papier en/of 
digitaal aan de patiënt meegegeven? Autorijden

Nee
0 21

INID004978 ZI Cataract Ontmoet de patiënt de operateur vóór de verdoving? NA

Nee, de patiënt ontmoet de 
operateur niet voor de 
operatie 0 8
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INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…

algemeen emailadres 
waarop patienten vragen 
kunnen stellen die naar de 
betreffende dermatoloog 
worden doorgestuurd. 1 21

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 
(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? NA

Ja, het specialisme 
kindergeneeskunde-MDL 1 8

2290 IGJ Oncologie - Botmetastasen 1. Indicator Palliatieve radiotherapie botmetastasen

Zijn de wachttijden van de palliatieve 
radiotherapeutische behandelingen bekend? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Nee

0 8

INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Op indicatie worden 
bovenstaande specialismen 
ingeschakeld 0 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Op indicatie worden 
bovenstaande specialismen 
ingeschakeld 0 22

INID000095 ZI Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw 
ziekenhuislocatie? NA

Ja, ontwikkeld met 
patiëntenorganisatie Leven 
met blaas- of nierkanker 1 8

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

op indicatie propofol en 
narcose indien nodig

1 21

INID011261 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen Worden de kinderen verpleegd door kinderverpleegkundigen? NA
Nee

0 8

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Op afroep beschikbaar
0 22

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

kinderen in die leeftijdsfase 
worden meestal samen of 
afwisselend door kinderarts 
en MDL arts gezien met 
onderling goed overleg. 0 8

INID001322 ZI Liesbreukoperaties
Op welke manier is uw ziekenhuislocatie bereikbaar voor 
vragen na de operatie?

Telefonisch, ook na kantooruren en in het 
weekend

Nee
0 21

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Allergeneninformatie kan bij 
roomservice worden 
opgevraagd. Er volgt dan 
een mondelinge 
terugkoppeling. 1 21

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2015 (en mei 2020)

1 1
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INID001101 ZI Blaascarcinoom
Hoe wordt de patiënt geïnformeerd en begeleid voor en tijdens 
het ziekteproces?

Er wordt op papier meegegeven wie het vaste 
aanspreekpunt is voor de patiënt en hoe het 
aanspreekpunt bereikbaar is.

Nee
0 21

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2007
1 21

1452 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ondervoede kinderen met een 
adequate eiwitinname en energie-inname op de 
vierde opnamedag bekend? Indien u nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Nee

0 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

De IBD kinderen hebben als 
hoofdbehandelaar de kinder-
MDL-arts in het 
Radboudumc Nijmegen 
(soms WKZ Utrecht). Zij 
verzorgen de transitie. 0 8

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Patiënt en arts nemen 
beslissing over wel of geen 
sedatie en in geval van 
sedatie, welke, altijd in 
gezamenlijk overleg. 1 21

INID006305 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

In principe wordt het 
onderzoek bij kinderen altijd 
onder narcose uitgevoerd, 
tenzij er redenen zijn dit niet 
te doen. De beslissing 
hierover ligt bij de 
anesthesist. Uiteraard speelt 
de leeftijd van het kind 
hierin een rol. 1 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
voor huisartsen e-consult/ 
teledermatologie 1 21

1411 IGJ Zorg - Ondervoeding
1. Indicator Screening op ondervoeding bij in de kliniek 
opgenomen kinderen Is er een continue meting uitgevoerd?

Nee
0 8
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INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

structureel MDO kinderarts, 
dermatoloog, dietist en 
gespecialiseerd 
verpleegkundige en 
verpleegkundig specialist in 
opleiding. Longarts, KNO 
arts en psycholoog of 
maatschappelijk werker 
kunnen zo nodig in consult 
worden gevraagd. 
Allergoloog uit ander 
ziekenhuis als vast 
aanspreekpunt. 0 22

INID001477 ZI Psoriasis
Op welke dagen/dagdelen kunnen patiënten met psoriasis 
lichttherapie op uw ziekenhuislocatie ontvangen? PUVA: Overdag

Nee
0 21

INID011276 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen

Wordt aan elke patiënt informatie over het zorgtraject 
verstrekt, afgestemd op de beleveningswereld van het kind, 
voorafgaand aan de ingreep? NA

Ja, mondeling
1 8

INID006305 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Incidenteel worden kinderen 
met IBD ook behandeld bij 
kindergeneeskunde of jong 
volwassenen bij MDL.

1 21

INID008808 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Anders, namelijk…
Er wordt gebruik gemaakt 
van Mijn IBD-coach 1 22

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging … 2009

1 1

INID011496 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? CTS-6

Ja
1 21

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

Patiënten worden gezien op 
transitiepoli EMC en door 
hen verwezen. 0 8

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… Teledermatologie.
1 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
Teledermatologie voor de 
huisarts 1 21

2640 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

In welke mate vindt in het verslagjaar 
(handmatige) doseringscontrole plaats tijdens de 
receptverwerking bij voorschriften voor kinderen 
jonger dan 12 jaar?

In 75 tot en met 95 van de 
situaties

0,66 8
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INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Voedingsassistenten 
registreren een mogelijk 
Glutenvrij dieet. De patient 
krijgt dan bij opname op de 
Ipad (Sittard) of Beagle Box 
(Heerlen) alleen gerechten 
te zien die geschikt zijn voor 
haar/zijn dieet. Andere 
gerechten worden dan niet 
getoond bij glutenvrij dieet, 
maar er worden alleen 
alternatieve gerechten 
getoond waar geen gluten 
inzitten. Tevens is 
allergenen informatie 
zichtbaar. 1 21

INID008808 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende faciliteiten aan? Anders, namelijk…

Zuyderland MC bezit de STZ-
status IBD. Binnen 
Zuyderland MC hebben we 
de zorg voor een groot 
aantal IBD patiënten, 
waaraan gestructureerde 
IBD zorg wordt geboden 
door een multidisciplinair 
behandelteam en waarbij 
tevens gebruik gemaakt 
wordt van de mijnIBDcoach, 
een internet gebaseerde, 
beveiligde website waarop 
ziekte activiteit kan worden 
gevolgd aan hand van 
vragenlijsten maar waarbij 
ook kennis overdracht kan 
plaatsvinden en van waaruit 
patiënten zeer 
laagdrempelig contact 
kunnen opnemen met het 
behandelteam.

1 22
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INID014043 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de dermatoloog, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van volwassenen met constitutioneel eczeem? i. Anders, namelijk

Verpleegkundige heeft 
opleiding gedaan voor 
dermatologie en eczeem en 
behandelt patienten zowel 
op dagbehandeling als 
zalfinstructies. Deze 
bespreekt patienten zo 
nodig met dermatoloog 0 22

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Er is geen structureel 
multidisciplinairoverleg, 
maar er vindt indien 
noodzakelijk ad hoc overleg 
plaats. 0 22

2636 IGJ
Medicatieproces - Elektronisch 
voorschrijven 1. Indicator Elektronisch voorschrijven

Wordt op dit moment in uw instelling  poliklinisch 
voorgeschreven met een elektronisch 
voorschrijfsysteem dat voorzien is van de vijf 
genoemde functionaliteiten. Indien u deels of nee 
antwoordt, dan wordt u verzocht uw antwoord 
toe te lichten.

Deels

0,5 8

1434 IGJ Zorg - Ondervoeding 2. Indicator Behandeling van ondervoeding

Is het aantal ernstig ondervoede volwassen 
patiënten met een adequate eiwitinname op de 
vierde opnamedag bekend? Indien u nee of nv.t. 
antwoord, dan wordt u verzocht uw antwoord toe 
te lichten.

Nee

0 8

INID008184 ZI Coeliakie
Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden 
aan bij opname op de afdeling? NA

Nee
0 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

binnen de 
samenwerkingspartner 
Maasstad Ziekenhuis 0 8

INID003172 ZI Perifeer Arterieel Vaatlijden

Is er  binnen uw ziekenhuisorganisatie een wekelijks 
multidisciplinair overleg waarop vaatchirurgische patiënten 
worden besproken en waarvan de uitkomsten worden 
vastgelegd in het patiëntendossier? NA

de interventie radioloog De 
patiënten die een interventie 
ondergaan worden in het 
Maasstad ziekenhuis 
behandeld alwaar zij in een 
MVO besproken worden 
waar alle betrokken 
disciplines vast of op afroep 
vertegenwoordigd zijn

1 8

INID006944 ZI Mammacarcinoom
Maakt een plastisch chirurg onderdeel uit van het 
multidisciplinaire mamateam (vast of op afroep?) NA

Ja, op afroep
1 8
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2613 IGJ
Kwetsbare groepen - Stralingsbelasting 
bij kinderen

1. Indicator Gebruik kinderprotocollen bij CT onderzoek, 
doorlichtingsonderzoek en  
röntgenfoto’s bij kinderen

Worden in uw instelling voor 
doorlichtingsonderzoeken bij kinderen 
kinderprotocollen gebruikt?

Nee
0 8

INID008376 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

De patiënte wordt verwezen naar de Nederlandse 
Coeliakie Vereniging.

Nee
0 1

INID008374 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie?

Door een gesprek met een diëtist die bekwaam is 
op het gebied van coeliakie.

Nee
0 1

2732 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Is het aantal patiënten met een Staphyloccocus 
aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de 
bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?

Nee
0 8

2734 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

1. Indicator Melding Staphylococcus aureus bacteriëmie aan de 
hoofdbehandelaar

Documenteert de arts-microbioloog het 
doorgeven van een Staphyloccocus aureus in de 
bloedkweek bij een patiënt aan de 
hoofdbehandelaar (of zijn/haar 
vertegenwoordiger) in het elektronische patiënten 
dossier, laboratorium-informatiesysteem of een 
consultregistratiesysteem met de datum?

Nee

0 8

2740 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Is het aantal patiënten met een Staphyloccocus 
aureus in de bloedkweek bekend, waarbij de 
bloedkweek is afgenomen in uw zorginstelling?

Nee
0 8

2742 IGJ
Infectieziekten - Staphylococcus aureus 
bacteriëmie

2. Indicator Binnen 24 uur Staphyloccocus aureus met 
antimocrobiele therapie

Documenteert de hoofdbehandelaar (of zijn/haar 
vertegenwoordiger) de start van antibiotica in het 
elektronische patiëntendossier?

Nee
0 8

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

Aangezien het om slechts 
enkele patienten per jaar 
gaat, wordt dit face to face 
geregeld tussen de 
kinderarts en behandelend 
arts volwassenen. Er is dus 
niet specifiek een 
transitiepoli 0 8

2262 IGJ Operatief proces - Neurochirurgie
1. Indicator Deelname aan Quality Registry NeuroSurgery 
(QRNS)

Heeft u in het verslagjaar informatie over de 
behandeling van aneurysmatische 
subarachnoïdale bloeding aan QRNS geleverd? 
Indien u nee antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Nee

0 8

INID006293 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Sedatie m.b.v. morfine/benzodiazepine.

Nee
0 21

INID005580 ZI Ziekten van Adenoïd en Tonsillen
Is er op uw ziekenhuislocatie een verkoeverkamer speciaal voor 
kinderen aanwezig? NA

Nee, op de verkoeverkamer 
liggen kinderen en 
volwassen door elkaar 0 8
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INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk…
Teledermatologie voor 
huisartsen op hun verzoek. 1 21

INID008784 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke specialismen behandelen de ziekte van Crohn/colitis 
ulcerosa op uw ziekenhuislocatie? MDL-arts.

Nee
0 1

INID004371 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Beschikt uw ziekenhuislocatie over een apart specialisme 
(kindergeneeskunde-)MDL-ziekten? NA

Nee, geen van beide
0 8

INID001538 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)
Welke arts(en) is/zijn hoofdbehandelaar van patiënten 
(volwassenen) met de ziekte van Crohn/colitis ulcerosa? MDL-arts.

Nee
0 1

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Bij broodmaaltijden zijn 
mondelinge toelichting en 
allergenenkaarten 
beschikbaar. Bij warme 
maaltijden is 
allergeneninformatie op de 
bedside terminal 
beschikbaar. 1 21

INID014054 ZI Constitutioneel Eczeem

Maken onderstaande zorgprofessionals, naast de kinderarts, 
deel uit van het multidisciplinaire team voor de behandeling 
van kinderen met constitutioneel eczeem? j. Anders, namelijk

Multidisciplinair overleg 
vindt ad hoc plaats.

0 22

INID004382 ZI Inflammatory bowel disease (IBD) Heeft uw ziekenhuislocatie een IBD transitiepoli? NA

De vakgroep MDL werkt 
sinds 2016 met drie MDL-
artsen met  
aandachtsgebied IBD. De 
transfer verloopt per 
individu in nauwe 
samenspraak en in goede 
overdracht tussen 
kinderarts en MDL-arts. 0 8

2617 IGJ
Algemeen kwaliteitsbeleid - 
Functioneren medisch specialisten 1. Indicator IFMS

Sinds welk kalenderjaar voldoet de in uw instelling 
gehanteerde systematiek aan bovengenoemde 
eisen?

2017
1 21

INID004982 ZI Cataract

Wordt de patiënt standaard gevraagd naar een voorkeur voor 
een verdovingsmethode? Bijvoorbeeld keuze injectie versus 
druppels en lokaal versus narcose. NA

Nee
0 8

INID006305 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (kinderen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Narcose
1 21

INID008379 ZI Coeliakie
Hoe worden nieuw gediagnosticeerde patiënten met coeliakie 
voorgelicht over het leven met coeliakie? Anders, namelijk … mondeling

1 1
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INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Van alle voeding voor 
opgenomen patiënten is in 
de dieetgeschiktheidsmatrix 
aangegeven of het wel/niet 
gluten bevat. Dit geldt voor 
alle 14 verplichte 
allergenen. De medewerker 
die de voeding verstrekt kan 
deze matrix gebruiken om te 
beoordelen of het 
voedingsmiddel geschikt is 
en dit aanbieden aan de 
patiënt.

1 21

INID006298 ZI Inflammatory bowel disease (IBD)

Welke methode van sedatie is beschikbaar bij een 
colonoscopie van patiënten (volwassenen) met de ziekte van 
Crohn/colitis ulcerosa? Anders, namelijk…

Alle vormen van sedatie zijn 
mogelijk. In principe bepaalt 
de specialist, maar altijd in 
overleg met de patiënt.

1 21

INID012339 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd?

Kwaliteitsvisitatie van vaatchirurgen door 
wetenschappelijke vereniging …

2015  (in 2020 nieuwe 
visitatie. Is wel algemene 
chirurgie. Er is geen aparte 
visitatie voor vaatchirurgie) 1 1

INID000750 ZI Psoriasis

Hoeveel minuten worden er per patiënt met psoriasis 
ingepland voor een vervolgconsult bij de dermatoloog op uw 
ziekenhuislocatie? NA

7.3
0,375 8

INID008400 ZI Coeliakie

In hoeverre voldoet uw ziekenhuislocatie aan de (wettelijke) 
verplichtingen die gelden voor het serveren van glutenvrije 
maaltijden? Anders, namelijk ...

Zowel in het restaurant als 
op de afdelingen is iemand 
met specifieke kennis van 
allergene wetgeving 
aanwezig die antwoorden 
kan geven op vragen van 
klanten. 1 21

INID000095 ZI Blaascarcinoom
Is er een zorgpad voor blaascarcinoom op uw 
ziekenhuislocatie? NA

Nee
0 8

INID001462 ZI Psoriasis
Welke behandelingen zijn er op uw ziekenhuislocatie mogelijk 
voor psoriasispatiënten? Biologicals

Nee
0 21

2417 IGJ
Medicatieproces - Medicatieverificatie bij 
kwetsbare groepen 1. Indicator Medicatieverificatie bij kwetsbare groepen

Is het percentage patiënten ouder dan 28 dagen 
en jonger dan 18 jaar bij wie bij ontslag de 
medicatie is geverifieerd bekend? Indien u nee of 
n.v.t. antwoordt, dan wordt u verzocht uw 
antwoord toe te lichten.

Nee

0 8
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INID012342 ZI Veneuze ziekten
Hoe is de kwaliteit op uw ziekenhuislocatie/locatie 
behandelcentrum gewaarborgd? Anders, namelijk … NEN-EN 15224

1 1

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

Quick Dash, NRS Pijn, NRS 
tevredenheid en een 
ankervraag. 1 21

INID006743 ZI Psoriasis Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan? Anders, namelijk… E-consult via Huisarts
1 21

INID011497 ZI Carpaletunnelsyndroom
Welke PROM wordt er op uw locatie afgenomen (voor en na 
de behandeling)? Anders, namelijk..

DASH score  Tevens 
standaard PROM bepaling 
via anamnese en onderzoek

1 21

INID008125 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met de oogarts die de 
patiënt opereerde.

Ja
1 1

INID008126 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met iemand anders dan 
de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, 
verpleegkunidge, physician assistant, andere 
oogarts).

Nee

0 1

INID008126 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een gesprek op de poli met iemand anders dan 
de operateur (TOA, optometrist, orthoptist, 
verpleegkunidge, physician assistant, andere 
oogarts).

Ja

1 1

INID008127 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole door de oogarts 
die de patiënt opereerde.

Nee
0 1

INID008127 ZI Cataract

Hoe vindt - een dag na de operatie - de eerste postoperatieve 
controle plaats op uw ziekenhuislocatie bij de patiënt die 
geopereerd is aan staar?

Via een telefonische nacontrole door de oogarts 
die de patiënt opereerde.

Ja
1 1
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