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Niet alle voor specifiek onderzoek noodzakelijke gegevens voor Nivel Zorgregistraties eerste lijn 
kunnen verzameld worden via elektronische patiëntendossiers. Door een groep huisartsenpraktijken 
die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties, de Peilstations, worden daarom wekelijks additionele 
gegevens vastgelegd en aangeleverd, met betrekking tot bepaalde ziektebeelden, gebeurtenissen en 
verrichtingen in de huisartspraktijk: rubrieken genoemd. Additionele gegevens voor een rubriek 
worden gedurende een of meer kalenderjaren verzameld. Op de website 
www.nivel.nl/zorgregistraties staat een actueel overzicht van de rubrieken en de gegevens die 
hiervoor worden verzameld.  
Het algemene uitgangspunt van de Peilstations is dat de registratie in de huisartsenpraktijk zo goed 
mogelijk aansluit bij de ‘gangbare’ zorgregistratieroutines. Op een aantal punten wordt er echter 
extra voor specifiek onderzoek noodzakelijke informatie gevraagd. Hieronder vindt u de 
registratieafspraken bij deelname aan de Peilstations. 
 
Aanvullende verplichtingen aan de zijde van het Nivel  

 Leveren aan de huisartspraktijk van aanvullende software (P-module), die nodig is in verband met 
registratieactiviteiten voor de Peilstations en up-to-date houden van de webversie;  

 Uiterlijk 2 weken voor het nieuwe kalenderjaar verstrekt het Nivel de huisarts een opgave van de 
in het volgende kalenderjaar te verstrekken gegevens en van de financiële vergoeding. Onder te 
verstrekken gegevens wordt verstaan: gegevens betreffende de te registreren rubrieken, 
monsters en vragenlijsten betrekking hebbend op die rubrieken. 

 Instructie ten behoeve van het project aan de deelnemende huisarts, praktijkassistente en eventueel 
ander praktijk ondersteunend personeel; 

 Verstrekken aan de deelnemende huisarts(praktijk) van een financiële vergoeding voor het 
registreren en leveren van gegevens conform de instructies; 

 Controle van de kwaliteit van de in de huisartspraktijk voor de rubrieken verzamelde gegevens; 

 Aanvullende spiegelinformatie verstrekken betreffende de rubrieken van de Peilstations aan de 
deelnemende praktijken, door middel van cijfers van de praktijk over het afgelopen jaar in 
vergelijking tot referentiegegevens van de andere deelnemende praktijken. Dit met dien verstande 
dat de gegevens nimmer tot individuele huisartspraktijken anders dan de eigen praktijk of tot 
patiënten herleidbaar zijn. 

 
Aanvullende verplichtingen van de huisarts  

 Het registreren en leveren van gegevens voor Peilstations.  

 Het beantwoorden in het HIS met de P-module of middels webregistratie van aanvullende vragen 
over een beperkt aantal rubrieken (10-15) en het verrichten van gevraagde onderzoeken.  

 Voor installatie van de P-module brengt Deelnemer geen kosten in rekening aan het Nivel. 
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 Er op toezien dat huisartsen in opleiding, praktijkassistenten en mogelijk relevante anderen, 
werkzaam onder zijn/haar verantwoordelijkheid, de werkzaamheden op een juiste manier uitvoeren 
voor de Peilstations; 

 Nieuw in te schrijven patiënten actief op de hoogte stellen van deelname van de praktijk aan de 
Peilstations.  

 Bevorderen van de bekendheid van deelname aan de Peilstations bij alle patiënten. Daarbij kan 
gebruik gemaakt worden van door het Nivel ter beschikking gestelde folders, posters en website 
informatie; 

 Gelegenheid bieden aan projectmedewerkers van het Nivel tot het uitvoeren van kwaliteitstoetsing 
van de aangeleverde gegevens; 

 Overdragen van de ten behoeve van de Peilstations verzamelde data aan het Nivel. 
 
Griepvaccinatiegegevens 

 Griepvaccinatie registreren met R44; 

 Registeren van voor de evaluatie van de vaccin effectiviteit relevante items. 


