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• Waarom deelnemen aan de NIVEL
ZorgrEgIstratIEs?

Inzicht in uw eigen zorgverlening
Als uw huisartsenpost of huisartsendienstenstructuur gegevens
aanlevert voor NIVEL ZorgrEgIstratIEs ontvangt u jaarlijks
spiegelinformatie op basis van de aangeleverde gegevens.
Hiermee krijgt u inzicht in: 

– de kwaliteit en inhoud van de zorg die op de huisartsenpost
geleverd wordt, vergeleken met gegevens van andere (geanoni
miseerde) huisartsenposten in Nederland. Deze informatie
biedt inzicht in wat u onderscheidt van andere huisartsenpos
ten, bijvoorbeeld:
• Wie zijn uw patiënten en wat is hun zorgbehoefte?
• Wat is de omvang van de zorg (contactfrequenties)? 
• Op welke momenten wordt de meeste zorg geleverd?

– de kwaliteit van registreren op de huisartsenpost.

Bijdragen aan verbetering van de gezondheidszorg in
Nederland
Door deelname aan de NIVEL ZorgrEgIstratIEs draagt u bij
aan het maatschappelijk belang door verbetering van het
gezondheidszorgbeleid en de zorg in Nederland inzichtelijk te
maken. Onderzoek met de NIVEL ZorgrEgIstratIEs geeft ant
woord op vragen zoals:

– Passen de klachten en aandoeningen waarmee patiënten naar
de huisartsenpost komen daar gezien hun aard en urgentie het
beste, of kunnen zij beter in de huisartsenpraktijk (of elders)
behandeld worden?

– Hoe ziet het zorggebruik van patiënten voor en na het bezoek
aan de huisartsenpost eruit? Zijn de patiënten met vergelijkbare
klachten naar andere eerstelijnszorgverleners (zoals de huisarts
of de fysiotherapeut) gegaan? Wat is er toen gebeurd (behande
ling, verwijzing, medicatie)?

• NIVEL ZorgrEgIstratIEs EErstE LIjN zoekt 
huisartsenposten

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. 

Huisartsenposten nemen een steeds belangrijkere plaats in bin
nen de acute zorg in Nederland. Het is niet geheel bekend
welke zorg geboden wordt op huisartsenposten en hoe de gang
van de patiënt door de acute zorgketen verloopt. We weten bij
voorbeeld niet hoeveel patiënten die contact zoeken met de
huisartsenpost alsnog naar de afdeling Spoedeisende Hulp van
een ziekenhuis gaan en hoe de afstemming tussen de huisart
senpost en de huisartsenpraktijk eruit ziet. Met dergelijke infor
matie kan het functioneren van de acute zorg geëvalueerd wor
den en kunnen – waar nodig – suggesties voor verbetering
gedaan worden. 
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– Wat is het effect van verschillende organisatiemodellen op de
inhoud en de frequentie van het zorgaanbod? (zoals verschil
lende vormen van samenwerking met de sEH, de aanwezigheid
van een regiearts of het gebruik van bepaalde triagesystemen)

Gegevens van goed registrerende huisartsenposten zijn bruik
baar voor onderzoek en het leveren van spiegelinformatie. De
spiegelinformatie wordt gepresenteerd in figuren en tabellen.
Voorbeelden vindt u op www.nivel.nl/portal. 
De spiegelinformatie voor huisartsenposten is momenteel in
ontwikkeling. Deze zal worden gepresenteerd op een vergelijk
bare manier als de spiegelinformatie voor huisartsen.

Voorbeeld spiegelinformatie voor huisartsen 2

Gemiddeld aantal gedeclareerde contacten/verrichtingen van vaste

patienten naar leeftijdsgroep, per vaste patient per jaar

Voorbeeld spiegelinformatie voor huisartsen 1

Door de huisarts gedefinieerde episodes met een betekenisvolle 

ICPCcode



• Welke gegevens worden verzameld?
Via de deelnemende zorgverleners en instanties verzamelt
het NIVEL geanonimiseerde gegevens over de zorg, die routi
nematig geregistreerd worden. Uit de elektronische patiën
tendossiers van zorgverleners verzamelen we onder meer
patiëntgegevens zoals leeftijd en geslacht, informatie over
gepresenteerde klachten en aandoeningen, aantallen en soort
contacten met de zorgverlener, behandelingen, gestelde
diagnoses, geneesmiddelenvoorschriften en verwijzingen.

• Privacy
De NIVEL ZorgrEgIstratIEs besteden veel zorg aan de
bescherming van de privacy van de deelnemende zorgverle
ners 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 zijn voor onderzoekers nooit herleidbaar tot indivi
duele 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 
dr. Marieke Zwaanswijk – onderzoeker acute zorg –
via m.zwaanswijk@nivel.nl, (030) 27 29 791 of 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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