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• Waarom deelnemen aan de NIVEL
ZorgrEgIstratIEs? 

Inzicht in uw eigen zorgverlening
Als u gegevens aanlevert voor de NIVEL ZorgrEgIstratIEs ont
vangt u jaarlijks online spiegelinformatie op basis van de door u
aangeleverde gegevens. Hiermee krijgt u inzicht in: 

– uw eigen zorgverlening:
• kwaliteit van registreren in uw HIs (EPDscan)
• kwaliteit en inhoud van de geleverde zorg (kwaliteitsindica

toren)
– uw gegevens vergeleken met gegevens van de gemiddelde

Nederlandse huisartsenpraktijk.

Deze informatie is bruikbaar voor:
– het jaarverslag en het beantwoorden van managementvragen
– een externe verantwoording naar verzekeraars
– inzicht in uw marktwaarde op de zorgmarkt (wat onderscheidt

u van de rest?)
– inzicht in uw patiënten (wie zijn zij en wat is hun zorgbe

hoefte?)
– het in aanmerking komen voor een extra vergoeding van zorg

verzekeraars voor het adequaat registreren in het elektronisch
patiëntendossier.

• NIVEL ZorgrEgIstratIEs EErstE LIjN zoekt 
huisartsen

De zorgregistraties van het NIVEL maken zichtbaar hoe de
eerstelijnszorg functioneert en hoe dit samenhangt met het
zorggebruik in de tweede lijn. Dat is nodig, omdat steeds
meer mensen zorg krijgen van steeds meer verschillende
zorgverleners en omdat de kosten in de zorg stijgen. Om de
gezondheidszorg als geheel toegankelijk en betaalbaar te
houden is een sterke eerste lijn noodzakelijk. 

Doel van de NIVEL ZorgrEgIstratIEs is een continue moni
toring van gezondheid en zorg in de gehele eerste lijn. Het
zorggebruik van ongeveer 400.000 mensen wordt in kaart
gebracht. Dit gebeurt op basis van een representatieve steek
proef van huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten,
diëtisten, eerstelijnspsychologen, huisartsenposten, zorg
groepen en gezondheidscentra. 

De gegevensverzameling van huisartsen bouwt voort op het
Landelijke Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH).
Zichtbaar maken hoe de eerste lijn functioneert begint bij zorg
verleners die hun gegevens beschikbaar willen stellen voor
onderzoek. 
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Bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg in
Nederland
Door deelname aan de NIVEL ZorgrEgIstratIEs draagt u bij
aan het maatschappelijk belang door verbetering van gezond
heidszorgbeleid en zorg in Nederland inzichtelijk te maken.
Onderzoek met de NIVEL ZorgrEgIstratIEs geeft antwoord op
actuele vragen zoals:

– Welke invloed hebben bezuinigingen op de huisartsenzorg op
de kwaliteit van de zorg? 

– Wat is het effect van directe toegankelijkheid van paramedici 
op het zorggebruik bij de huisarts?

– Hoeveel procent van de patiënten haalt hun (vervolg)medicatie
niet op bij de apotheek?

– Wat is de wisselwerking tussen de huisartsenpraktijk en de
huisartsenpost, passen de klachten en aandoeningen waarmee
patiënten naar de huisartsenpost komen daar wel het beste?

– Welke effecten hebben beleidsmaatregelen in de huisartsen
zorg op het gebruik van zorg in de tweede lijn?

Als u goed registreert volgens de NHgaDEPDrichtlijn zijn uw
gegevens bruikbaar voor onderzoek en het leveren van spiegel
informatie. De spiegelinformatie wordt gepresenteerd in figu
ren en tabellen, zie onderstaande voorbeelden. 
Kijk voor meer voorbeelden op www.nivel.nl/portal.

Voorbeeld spiegelinformatie voor huisartsen 1

Door de huisarts gedefinieerde episodes met een betekenisvolle 

ICPCcode

Voorbeeld spiegelinformatie voor huisartsen 2

% diabetespatiënten bij wie de bloeddruk in de afgelopen 12 maanden

is bepaald



• Welke gegevens worden verzameld?
Het NIVEL verzamelt routinematig bijgehouden gegevens uit 
de elektronische patiëntendossiers in het Huisarts
Informatie systeem (HIs). We verzamelen patiëntgegevens
zoals leeftijd en geslacht, gegevens over aandoeningen en
klachten op basis van geregistreerde ICPC codes (met onder
liggende diagnosen), contacten met de praktijk, geneesmid
delenvoorschriften en verwijzingen.

• Privacy
De NIVEL ZorgrEgIstratIEs besteden veel zorg aan bescher
ming van de privacy van de deelnemende zorgverleners en
patiënten. Er wordt voldaan aan de volgende eisen:

– er wordt een privacyreglement opgesteld volgens de code
‘Goed Gedrag’ (van de Federatie van Medisch Weten 
schappelijke Verenigingen)

– gegevens mogen voor onderzoekers nooit herleidbaar zijn tot
individuele personen, zorgverleners of zorginstanties

– voor het pseudonimiseren van patiëntgegevens wordt gebruik
gemaakt van een zogenaamde Trusted Third Party (ttP). 

• Deelname
Meer informatie vindt u op www.nivel.nl/zorgregistraties. 
Als u geïnteresseerd bent in deelname aan de NIVEL
ZorgrEgIstratIEs dan kunt u contact opnemen met 
drs. Leontien Korteweg – coördinator werving – via 
l.korteweg@nivel.nl, (030) 27 29 814.

U kunt zich altijd zonder opgaaf van reden uit het netwerk
terugtrekken. Voor uw patiënten ontvangt u informatiemate
riaal voor in de wachtkamer. Hierin staat ook beschreven hoe
patiënten eventueel bezwaar kunnen maken tegen opname
van hun gegevens in de NIVEL ZorgrEgIstratIEs.
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