
  
 

datum 22 april 2016 Aan: contactpersonen van de zorggroepen en 
gezondheidscentra met een contract voor 
ketenzorgprogramma’s 
 

referentie 5693 

uw kenmerk  

betreft Indicatoren Transparante 

Ketenzorg over 2016 

Geachte  heer, mevrouw, 

 

Zoals aangekondigd in ons weekbericht van vrijdag 15 april jl., informeren we u hierbij over de 

benchmarkindicatoren voor de landelijke benchmark ketenzorg over verslagjaar 2016.  

Volgens de afspraken in Het Roer Gaat Om die op 2 april jl. werden gepresenteerd blijven de 

indicatoren over het verslagjaar grotendeels onveranderd, met uitzondering van enkele 

aanpassingen die verband houden met de nieuwe NHG-standaarden voor astma en COPD. 

Indicatoren voor verslagjaar 2016 

De afgelopen weken werd de indicatorenset voor 2016 met vertegenwoordigers van 

zorgverzekeraars, LHV, NHG en expertgroepen besproken. Voor de rapportage over het 

verslagjaar 2016 (de benchmarkrapportage verschijnt in 2017) leidt dit tot een beperkt aantal 

wijzigingen. De belangrijkste zaken staan hieronder per aandoening op een rij: 

– diabetes type 2: de indicatoren blijven ongewijzigd; 

– COPD: de indicator over spirometrie heeft betrekking op een meting in de afgelopen 3 jaar (in 

plaats van het afgelopen jaar); 

– astma bij volwassenen: de indicator percentage patiënten bij wie spirometrie is uitgevoerd en 

de indicator percentage patiënten met twee of meer stoorkuren in de afgelopen 12 maanden 

komen beide te vervallen. Daarnaast is er een tekstuele toelichting opgenomen bij de 

indicator percentage bij wie het functioneren (ACQ) is vastgelegd. De toelichting geeft aan 

dat de ACQ niet de norm is voor het registreren van het functioneren. 

– hart- en vaatziekten: het leeftijdscriterium bij de indicator over het percentage patiënten met 

een systolische bloeddruk kleiner of gelijk aan 140 Hg is gewijzigd van onder 80 jaar naar 

onder 70 jaar; 

– VVR (patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie): het leeftijdscriterium bij de indicator 

over het percentage patiënten met een systolische bloeddruk kleiner of gelijk aan 140 Hg is 

gewijzigd van onder 80 jaar naar onder 70 jaar. 

 

Alle indicatoren die voor het verslagjaar 2016 zijn geselecteerd en de registraties van de 

onderliggende gegevens waaruit deze worden berekend, maakten ook al deel uit van de 

indicatorenset over het verslagjaar 2015. Dit betekent dat er voor het verslagjaar 2016 geen 

aanvullende registraties nodig zijn. De beschrijving van de indicatoren zal in samenspraak tussen 

NHG en InEen worden geactualiseerd. Dit zal leiden tot meer uniformiteit in het gebruik van de 

indicatoromschrijvingen. Voor de zomerperiode zullen we de geactualiseerde  beschrijvingen en 

specificaties van de indicatoren bekend maken. Wij zullen u hierover via het weekbericht en de 

website van InEen nader informeren. 
 



  
 

We vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u in 

de tussentijd vragen hebben over de nieuwe indicatorenset voor de landelijke benchmark 

ketenzorg, neem dan gerust contact op met InEen via info@ineen.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Anoeska Mosterdijk  

directeur InEen 
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bijlage 

Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2016 

Diabetes mellitus type 2 
Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2016 

 

BM nr. Indicatornr Omschrijving (InEen) 

1  Prevalentie diabetes mellitus type 2  

2  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist 

3  % patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg) 

7 1 % diabetespatiënten in zorgprogramma < 80 jr. bij wie LDL is bepaald in 

afgelopen 5 jaar met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 

mmol/l 

8 2 % diabetespatiënten in zorgprogramma dat een lipidenverlagend 

medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt 

9 3 % diabetespatiënten in zorgprogramma bij wie eGFR is berekend of bepaald 

11 4 % diabetespatiënten in zorgprogramma met urineonderzoek (porties) op 

albumine of albumine/creatinine ratio 

16 5 % diabetespatiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is 

vastgelegd 

17 6 % diabetespatiënten in zorgprogramma dat rookt 

18 7 % diabetespatiënten in zorgprogramma met een funduscontrole in 

afgelopen twee jaar 

20 8 % diabetespatiënten in zorgprogramma met een registratie van het 

voetonderzoek 

 
  



  
 

COPD 
Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2016 

 

BM nr. Indicatornr Omschrijving (InEen) 

1  Prevalentie COPD 

2  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist 

3  % patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg) 

4 1 % COPD patiënten in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie 

inhalatietechniek is gecontroleerd 

5 2 % COPD patiënten in zorgprogramma bij wie spirometrie (FEV1 post BD of 

FVC post BD of FEV1/FVC ratio post BD of FEV1 pre BD of FVC pre BD of 

FEV1/FVC ratio pre BD) is gedaan in de afgelopen 3 jaar 

6 3 % COPD patiënten in zorgprogramma bij wie functioneren (MRC of CCQ ) is 

vastgelegd 

7 4 % COPD patiënten in zorgprogramma bij wie mate van bewegen is 

gecontroleerd 

8 5 % COPD patiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 

9 6 % COPD patiënten in zorgprogramma dat rookt 

10 7 % COPD patiënten in zorgprogramma bij wie de Body Mass Index berekend 

is 

11 8 % COPD patiënten in zorgprogramma met 2 of meer stootkuren in de 

afgelopen 12 maanden 

 
  



  
 

Hart- en Vaatziekten 
Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2016 

 

BM nr. Indicatornr Omschrijving (InEen) 

1  Prevalentie HVZ 

2  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist 

3  % patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg) 

5 1 % patiënten HVZ in zorgprogramma < 70 jr. bij wie de bloeddruk is gemeten 

met systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mm Hg  

7 2 % patiënten in zorgprogramma jonger dan 80 jr. bij wie LDL is bepaald in 

afgelopen vijf jaar met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 

mmol/l 

8 3 % patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag 

nooit ooit is gemeten 

9 4 % patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode dat rookt 

12 5 % patiënten bij wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 

15 6 % patiënten bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode 

 

  



  
 

VVR (patiënten met hypertensie of hypercholesterolemie) 
Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2016 

 

BM nr. Indicatornr Omschrijving (InEen) 

1  Prevalentie VVR 

2  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist 

3  % patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg) 

4 1 % patiënten bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 

5 2 % patiënten VVR in zorgprogramma < 70 jr. bij wie de bloeddruk is gemeten 

met systolische bloeddruk lager dan of gelijk aan 140 mm Hg  

6 3 % patiënten in zorgprogramma bij wie LDL is bepaald in afgelopen vijf jaar 

7 4 % patiënten in zorgprogramma jonger dan 80 jr. bij wie LDL is bepaald in 

afgelopen vijf jaar met LDL-cholesterolwaarde lager dan of gelijk aan 2,5 

mmol/l 

8 5 % patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode of uitslag 

nooit ooit is gemeten 

9 6 % patiënten van wie het rookgedrag is vastgelegd in meetperiode dat rookt 

12 7 % patiënten bij wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 

14 8 % patiënten bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode 

 

  



  
 

Astma bij volwassenen 
Selectie voor InEen Benchmark, rapportage over 2016 

 

BM nr. Indicatornr Omschrijving (InEen) 

1  Prevalentie astma 

2  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist 

3  % patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg) 

4 1 % astma patiënten in zorgprogramma met inhalatiemedicatie bij wie 

inhalatietechniek is gecontroleerd 

6 2 % astma patiënten in zorgprogramma bij wie functioneren (ACQ ) is 

vastgelegd*  

7 3 % astma patiënten in zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd 

8 4 % astma patiënten in zorgprogramma dat rookt 

 
 

* Met de opmerking dat ACQ niet de norm is voor het registreren van het functioneren. De NHG 

Standaard noemt ook de ACT voor het registreren en monitoren van de mate van functioneren. 


