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Voor NIVEL zorgregistraties eerste lijn worden gegevens verzameld ten behoeve van wetenschappelijk
onderzoek. De surveillance van NIVEL zorgregistraties (voorheen Surveillance Netwerk Nederland,
SuNN) is een nieuw systeem, gebaseerd op klachten en aandoeningen in de Nederlandse bevolking.
Deelnemende huisartsenpraktijken leveren wekelijks – geanonimiseerde – gegevens uit de elektronisch
medische dossiers van hun patiënten. Sterke punten van dit surveillance systeem zijn:
•

de gezondheidsinformatie is gebaseerd op een professionele beoordeling van gepresenteerde
klachten of symptomen

•

deze informatie is vrijwel zonder inspanning van huisartsen beschikbaar omdat ze al voor de
dagelijkse zorgverlening wordt vastgelegd

•

de gegevens worden op continue en geautomatiseerde wijze verzameld

NIVEL zorgregistraties – Surveillance is een project van het NIVEL in samenwerking met het Centrum
Infectieziektebestrijding van het RIVM, in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Het is een aanvulling op en uitbreiding van de influenzasurveillance van de NIVEL
zorgregistraties - Peilstations. Deelnemende huisartsen ontvangen feedback op hun eigen handelen
(zie: www.nivel.nl/MijnPraktijk).
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woording aanvaarden voor conclusies die
derden op deze cijfers baseren. Wij zijn daarnaast constant bezig met het verbeteren van
ons onderzoek. Een voorbeeld is het verbeteren
van de methodologie of het toevoegen van
gegevens van huisartsenpraktijken die op een
later moment zijn binnengekomen. Hierdoor
kunnen veranderingen optreden in de cijfers.
Bij het gebruik van cijfers is het daarom van
belang om bij de verwijzing altijd aan te geven
van welke webpagina de gegevens afkomstig
waren en wanneer u de website heeft bezocht.
Figuur 3. Huisartsenpraktijken die gegevens
verstrekken voor NIVEL zorgregistraties –
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Disclaimer
Wij doen ons best om onze
onderzoeksresultaten zo begrijpelijk mogelijk
te presenteren. De onderzochte materie is

•

echter complex. Wij staan in voor de juistheid
van onze cijfers, maar wij kunnen geen verant-
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Mariëtte Hooiveld, projectleider
e-mail: m.hooiveld@nivel.nl

tel: 030-2729 681 / 700

Huisartsen kunnen contact opnemen met
Elsbeth de Leeuw – Stravers, coördinator
e-mail: e.deleeuw@nivel.nl

tel: 030-2729 884

web: www.nivel.nl/surveillance
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