Bruikbaarheid feedbackgegevens voor intern kwaliteitsbeleid, publicatie, inkoop en toezicht

doel verbetering
kwaliteit
toelichting intern
kwaliteitsbeleid

feedbackgegevens
Informatie over de kwaliteit van de
registratie
Medische indicatoren

bron
Huisarts-, Keten- of Management Informatie-Systeem

type/aard
instrument
kwantitatieve gegevens over de organisatie van de gegevensverzameling EPD-scan Nivel

Huisarts-, Keten- of Management Informatie-Systeem

kwantitatieve gegevens over structuur/proces/uitkomst van de zorg

Praktijkorganisatorische indicatoren

Huisarts-, Keten- of Management Informatie-Systeem

structuur/proces/uitkomst van de organisatie

Kwaliteitsindicatoren van het
systeem
Praktijkcertificering

ICT-rapportagesysteem

registraties ict (telefoon, email, internet) - structuur/proces/uitkomst

Divers

Vragenlijst LHV / Nivel

voorzieningen & service (structuur)

Etalage-informatie via
Kiesuwhuisarts.nl
patiëntenvragenlijst

Etalage-indicatoren

Patiëntenraadplegingen / -ervaringen enquêtes

bijeenkomsten

Incident meldingssysteem

kwantitatieve gegevens op indivueel niveau
kwantitatieve gegevens op praktijkniveau
kwantitatieve gegevens op ketenniveau
kwalitatief

interne incidentenprocedure

praktijkniveau
transmuraal en landelijk niveau
Klachtenregistratiesysteem
interne klachtenprocedure
praktijk- en regionaal niveau
Gegevens over zorggebruik van
Zorgdeclaraties zoals ingediend bij alle zorgverzekeraars en kwantitatieve gegevens over zorgkosten (medicijngebruik,
patiënten
het AGB-register (Algemeen Gegevensbeheer) van Vektis
bezoekfrequentie/M&I-verrichtingen, behandeling specialisten,
fysiotherapeuten en ggz, eerstelijns diagnostiek) en demografische
kenmerken van patiënten in eigen praktijk.
Gegevens over voorschrijfbeleid
declaratiegegevens van apotheken en apotheekhoudende indicatoren van eigen voorschrijfcijfers vergeleken met die van collega's, op
versus richtlijnen en kosten
het niveau van de eigen samengestelde groep, de regio en op landelijk
huisartsen van alle zorgverzekeraars
niveau.
Spiegelinformatie van gegevens die zorgregistraties uit de eerstelijn op basis van registraties in kwantitatieve gegevens op praktijk-, regionaal en landelijk niveau over
voor de patiëntenzorg worden
medische informatiesystemen van 513
praktijkpopulatie, verleende zorg, gezondheidsproblemen,
geregistreerd
huisartsenpraktijken, 31 organisaties van huisartsenposten, kwaliteitsindicatoren en verwijzingen
185 apotheken

openbaar

inkoop

etalage-/keuzeinformatie en
transparantie
kwaliteit

zorgverzekeraars

patiëntenvragenlijst
patiëntenvragenlijst
patiëntenpanel
patiëntenraad
Divers
VIM-digitaal

Praktijkspiegel

Monitor Voorschrijfgedrag
Huisartsen
NIVEL-zorgregistraties
eerstelijn

Legenda
doelen zijn ingedeeld conform het kwaliteitskader van het zorginstituut:
geschikt voor dit doel
onder voorwaarden en/of toelichting geschikt voor dit doel
ongeschikt voor dit doel
feedbackgegevens zijn voor toezicht (IGZ, tuchtrecht, civiel recht, strafrecht) in principe niet geschikt, evt. contekst- afhankelijk
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