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• Waarom NIVEL ZorgrEgIstratIEs EErstE LIjN?
Om de gezondheidszorg als geheel toegankelijk en betaalbaar
te houden is een sterke, samenhangende eerste lijn noodzake
lijk. Dat is nodig, omdat steeds meer mensen zorg krijgen van
steeds meer verschillende zorgverleners en omdat de kosten in
de zorg stijgen. 

Het NIVEL maakt met zijn zorgregistraties zichtbaar hoe de eer
stelijnsgezondheidszorg functioneert en hoe dit samenhangt
met het zorggebruik in de tweede lijn. Doel van de NIVEL
ZorgrEgIstratIEs is een continue monitoring van gezondheid
en zorg in de gehele eerste lijn. Dit gebeurt op basis van repre
sentatieve steekproeven van zorgverleners. Het zorggebruik van
ongeveer 400.000 mensen wordt in kaart gebracht. Het gaat
daarbij om het totale zorggebruik en alle gepresenteerde klach
ten en aandoeningen in de eerste lijn.

• Zorgverleners
Het NIVEL legt met de zorgregistraties routinematig bijgehou
den zorggegevens vast van een steekproef van:

– huisartsen
– eerstelijnspsychologen
– huisartsenposten
– fysiotherapeuten
– oefentherapeuten
– diëtisten
– zorggroepen
– gezondheidscentra

Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met gege
vens over farmaceutische zorg en tweedelijnszorg die door
andere instituten worden verzameld. 

• Een samenhangend beeld van zorg en gezondheid 
in de gehele eerstelijnszorg
De NIVEL ZorgrEgIstratIEs geven inzicht in de rol van ver
schillende zorgverleners in de eerste lijn, hoe deze zorgverle
ners zich tot elkaar verhouden en welke gevolgen beleidsmaat
regelen hebben voor gezondheid en zorggebruik. De NIVEL
ZorgrEgIstratIEs geven inzicht in vragen als:

– Hoe vaak komen patiënten met een aandoening bij welke zorg
verlener in de eerste lijn?

– Voorkomt goede zorg dat patiënten met een aandoening zieker
worden?

– Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van
tweedelijnszorg?

– Vindt er verschuiving plaats van zorg tussen zorgverleners bin
nen de eerste lijn?

– Wat is de invloed van comorbiditeit bij mensen met chronische
aandoeningen op het zorggebruik in de eerste lijn?

Prioriteiten van onderzoek met de NIVEL
ZorgrEgIstratIEs zijn:

• acute zorg in de eerste lijn 
• preventie van chronische aandoeningen
• zorg voor chronisch zieken
• eerstelijns geestelijke gezondheidszorg

Binnen deze thema’s worden de kwaliteit, betaalbaarheid en
toegankelijkheid van de zorg onderzocht.
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Onderzoek met de NIVEL ZorgrEgIstratIEs draagt bij aan
gezondheidszorgbeleid op deze thema’s en geeft antwoord 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?

– Welke zorgverleners binnen een zorggroep verlenen welke zorg
aan patiënten met chronische aandoeningen, zoals diabetes
mellitus, CoPD en hart en vaatziekten?

– Welke vormen van comorbiditeit komen voor bij mensen met
psychische problemen?

– Hoe vaak maken patiënten gebruik van directe toegankelijkheid
van paramedische zorg, welke patiënten zijn dit?

Antwoord op deze vragen is van belang voor (koepels van) zorg
verleners, zorgverzekeraars en voor de overheid.

• Gegevens die verzameld worden met de 
NIVEL ZorgrEgIstratIEs
Het NIVEL verzamelt patiëntgegevens zoals leeftijd en geslacht,
informatie over gepresenteerde klachten en aandoeningen, aan
tallen en soort contacten met zorgverleners, behandelingen,
gestelde diagnoses, geneesmiddelenvoorschriften en verwijzin
gen. Deze gegevens zijn gepseudonimiseerd en afkomstig uit de
routinematig bijgehouden dossiers van zorgverleners.

• Waarom meedoen?
Als u gegevens aanlevert voor de NIVEL ZorgrEgIstratIEs ont
vangt u jaarlijks spiegelinformatie. Hiermee krijgt u inzicht in
uw eigen zorgverlening en uw gegevens vergeleken met die van
de gemiddelde Nederlandse zorgverlener uit uw beroepsgroep
(benchmark). Kijk voor voorbeelden op: www.nivel.nl/portal.
Uw deelname is waardevol voor een beter beeld van zorg in de
eerste lijn en voor het verbeteren van deze zorg. 

• Privacy
De NIVEL ZorgrEgIstratIEs besteden veel zorg aan de
bescherming 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 zijn voor onderzoekers nooit herleidbaar tot individu
ele 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 informatiemateri
aal 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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