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Inleiding handboek indicatoren en normen 
 

We hebben onze indicatoren van goede zorg uitgebreid en aangescherpt. In het VGZ 

Inkoopdocument MSZ 2016 is aangegeven dat we in 2016 een aantal 'harde' minimumnormen 

op het gebied van kwaliteit en zorgkosten hanteren. Deze vormen een voorwaarde voor de 

contractering van de betreffende behandeling in 2016. Daarnaast beoordelen we de prestaties 

van aanbieders tegen een aantal 'zachte' normen. Deze zachte normen geven ons een 

aanvullend inzicht en zijn ook bepalend voor Goede Zorg.  

 

Dit handboek geeft inzicht en uitleg over de gebruikte harde en zachte normen per indicator. In 

de gesprekken die met u gepland staan bespreken de VGZ inkopers de prestaties met u 

afhankelijk van de scores. Voor vragen over de indicatoren en normen evenals de scores van 

uw instelling hierop, kunt terecht bij het bij u bekende VGZ inkoopteam. 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Inhoudsopgave Handboek hart-vaat 

Nr Aandoening/ingreep Pagina 

1 PCI (dotteren)  3-12 

2 ICD (defibrillator) 13-18 

3 Pacemaker 19-24 

4 CVA 25-36 

5 AAA 37-42 

6 Carotis  43-49 

9 Meetbaar Beter 50-51 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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PCI (dotteren) 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 



4 Coöperatie VGZ | 

4 harde VGZ minimumnormen 

• Voldoet aan NVVC normen 

• WBMV vergunning 

• Aantal therapeutische coronaire 

interventies/jaar/centrum 

• Aantal therapeutische coronaire 

interventies/jaar/cardioloog 

9 zachte VGZ minimumnormen 

• Aanbieden hartrevalidatieprogramma 

• % Patiënten intake hartrevalidatie 

• % overleden binnen 30 dagen 

• % overleden binnen 1 jaar 

• % event tijdens procedure 

• % event tijdens opname 

• % spoed CABG na PCI 

• TVR binnen jaar 

• Zorgkosten/CV 

• Gemiddeld aantal PCI’s per CV 

• Praktijkvariatie 2014 

A 

B 

C 

1 

2 

3a 

3b 

4a 

4b 

5 

6 

7 

8 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Contractering PCI in 2016: 4 harde VGZ minimumnormen en 9 

zachte VGZ minimumnormen  

*  

D 

PCI 

9 

1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Contractering PCI in 2016: 4 harde VGZ minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm  

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Voldoet aan NVVC normen  NVVC Ja n.v.t. 

WBMV vergunning  IGZ Ja n.v.t. 

Aantal therapeutische coronaire 

interventies/jaar/centrum 
 

NVVC ≥ 600 - 

Aantal therapeutische coronaire 

interventies/jaar/cardioloog 

NVVC ≥ 150 - 

A 

B 

C 

.  

D 

PCI 1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

Aanbieden 

hartrevalidatieprogramma 
 IGZ Ja nvt 

% Patiënten intake hartrevalidatie IGZ > 65%  > 95% 

% overleden binnen 30 dagen NCDR/VGZ <20%2  >20%2 

% overleden binnen 1 jaar NCDR/VGZ <20%2  >20%2 

% event tijdens procedure NCDR/VGZ <20%2  >20%2 

% event tijdens opname NCRD/VGZ <20%2  >20%2 

% spoed CABG na PCI NCDR/VGZ <20%2  >20%2 

Zorgkosten 

TVR binnen jaar NCDR/VGZ <20%2  >20%2 

Zorgkosten/CV VGZ >20%2  <20%2  

Gemiddeld aantal PCI’s per CV VGZ >20%2  <20%2  

Praktijkvariatie 2013 Vektis Volgt zodra bekend3 Volgt zodra bekend 

9 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

2. Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit 3. Praktijkvariatie komt 
pas in april 2015 beschikbaar. Nu nog niet bekend welke indicatoren meegenomen gaan worden.  

PCI 

1 

2 

3a 

3b 

4a 

4b 

5 

6 

7 

8 

9 

1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm 

Kwaliteit 

% eentakslijden  
NCDR/data 

uitvraag 
Spiegelen Spiegelen 

% meertakslijden 
NCDR/data 

uitvraag 
Spiegelen Spiegelen 

Succes % 
NCDR/data 

uitvraag 
Spiegelen Spiegelen 

% electief 
NCDR/data 

uitvraag 
Spiegelen Spiegelen 

% niet electief 
NCDR/data 

uitvraag 
Spiegelen Spiegelen 

Zorgkosten Verhouding PCI-klasse/centrum VGZ data  Spiegelen Spiegelen 

En 6 spiegel-indicatoren om inzicht te verkrijgen / van te 

leren voor inkoop 2017 

.  

PCI 

III 

V 

II 

I 

IV 

VI 

1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen PCI (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Voldoet aan NVVC 

normen 

 Ja  Hard  De beroepsvereniging NVVC heeft verschillende 

proces-en structuur indicatoren met normen 

benoemd waaraan PCI-centra moeten voldoen. 

VGZ vat deze samen onder 1 indicator . 

.  

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

WBMV vergunning Ja Hard Een WMBV vergunning betreft een wettelijke 

randvoorwaarde om de zorg te mogen leveren. In 

die zin zou hier geen onderscheidend vermogen in 

mogen zitten. Dit moet echter wel gecheckt 

worden, het gaat om een belangrijke waarborging 

van de minimum kwaliteit. 

• Het bezit van een WMBV-vergunning is een wettelijk vereiste om een PCI 

te mogen uitvoeren. Vanuit overheidswege wordt niet voor niets een 

vergunning afgegeven of ingetrokken.  

Aantal therapeutische 

coronaire 

interventies/jaar/centrum 

≥ 600 Hard Deze indicator valt ook onder de indicatoren vanuit 

de NVVC. Omdat het voor een klant relevante 

keuze-informatie kan zijn om te zien hoe vaak een 

interventie plaatsvindt in een bepaald centrum, 

wordt dit er apart uitgelicht.1 

• Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

 

Aantal therapeutische 

coronaire interventies/ 

jaar/cardioloog 

≥ 150 Hard Deze indicator valt ook onder de indicatoren vanuit 

de NVVC. Omdat het voor een klant relevante 

keuze-informatie kan zijn om te zien hoe vaak een 

cardioloog een interventie uitvoert, wordt dit er 

apart uitgelicht.1  

 

• Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

 

A 

Bronnen: NVVC, Ministerie VWS  

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

PCI 1 

B 

C 

D 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen PCI (II) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Aanbieden 

hartrevalidatieprogramma 

 Ja  Zacht  Hartrevalidatie vormt een belangrijk onderdeel van 

de behandeling van hartpatiënten. Het verkleint 

onder andere de kans op een nieuw hartinfarct 

en de kans hieraan te overlijden sterk. Het heeft 

daarmee dus een groot effect op de prognose van 

deze patiënten: deelname aan een 

hartrevalidatieprogramma reduceert de 

overlijdenskans met 32%1 

 Volgens de richtlijn Hartrevalidatie en de IGZ moet elk ziekenhuis dat PCI 

uitvoert dit organiseren (zelf in huis hebben of in keten organiseren).  

% Patiënten intake 

hartrevalidatie 
> 65 % Zacht Zie bovenstaande. Het aanbieden is een eerste 

vereiste, maar dan moeten patiënten hier ook nog 

heen verwezen worden. Speerpunt vanuit IGZ.  

De IGZ constateert verbetering, maar ook dat in Nederland nog steeds te weinig 

patiënten een dergelijk programma volgen. Niet elke geïndiceerde patiënt wil of 

kan deelnemen aan een dergelijk programma. Het is dan ook niet reëel de norm 

op 100% te stellen. Welk percentage het wel moet zijn, is niet vastgesteld, maar 

een gemiddelde instroompercentage van 64% vindt de inspectie in ieder geval 

nog te laag. De gegevens die de inspectie in de toekomst via de basisset 2014 

van de ziekenhuizen ontvangt, is een volgende stap om samen met het veld 

inclusief de patiëntenvereniging tot een norm voor de instroom van patiënten te 

komen. De inspectie gaat er van uit dat ziekenhuizen de nodige inspanning 

leveren om hun instroompercentage in de tussentijd te verhogen. 

% Complicaties:  

- overleden binnen 30 

dagen/jaar 

- Event tijdens 

procedure/opname 

- Spoed CABG na PCI 

 

 

<20% Zacht Complicaties zijn een uitkomst-indicator die een 

belangrijke indicatie geven van de mate waarin de 

behandeling succesvol was. Complicaties hebben 

een grote impact voor de klant. Alle Meetbaar 

Beter ziekenhuizen registeren de complicaties.2 

 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de top en min 20% 

ziekenhuizen. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen worden en kan 

er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

 

1 

1. Bron: IGZ, oktober 2013, Instroom hartrevalidatie en naleving richtlijn op onderdeel leefstijlbegeleiding onvoldoende verbeterd. 2. Meetbaar Beter, NCDR 
  

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

PCI 1 

2 

3 

4 

5 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen PCI (III) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Complicaties:  

- TVR  
<20% Zacht Complicaties zijn een uitkomst-indicator die een 

belangrijke indicatie geven van de mate waarin de 

behandeling succesvol was. Complicaties hebben 

een grote impact voor de klant. Alle Meetbaar 

Beter ziekenhuizen registeren de complicaties.1 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de top en min 20% 

ziekenhuizen. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen worden en kan 

er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

Zorgkosten/CV > 20 %  Zacht  Geeft een algemeen beeld van de gemiddelde 

zorgkosten per CV. Bij een te hoge score is dit 

aanleiding om na te gaan waardoor dit komt: 

aantal PCI’s per CV en verhouding PCI-klasses.  

 Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

Gemiddeld aantal PCI’s 

per CV 
> 20% Zacht Het gemiddeld aantal PCI’s per CV is een indicator 

voor mogelijke praktijkvariatie: de mate waarin 

heroperaties of staged-procedures worden 

uitgevoerd.  

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met meeste PCI’s/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

Praktijkvariatie 2013 Nnb als data 

opgeleverd 

Zacht Nog niet bekend welke indicatoren hierin 

meegenomen worden. 

  

6 

1. Meetbaar Beter, NCDR 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

PCI 1 

7 

8 

9 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen PCI (IV) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

% eentakslijden Spiegelen  Zacht  Complicaties zijn een uitkomst-indicator die een belangrijke 

indicatie geven van de mate waarin de behandeling 

succesvol was. Complicaties hebben een grote impact voor 

de klant. Alle Meetbaar Beter ziekenhuizen registeren de 

complicaties.1 Niet alle uitkomsten of indicatoren zijn 

voldoende onderscheidend voor publicatie. Daarom is deze 

indicator alleen om te spiegelen. 

 Niet van toepassing: er is geen norm. 

% meertakslijden Spiegelen  Zacht  Zie % eentakslijden  Nvt  

Succes % Spiegelen Zacht Zie % eentakslijden Nvt  

% electief Spiegelen Zacht Zie % eentakslijden 

 

Nvt  

% niet electief Spiegelen Zacht Zie % eentakslijden 

 

Nvt  

Verhouding PCI-

klasse/centrum 
Spiegelen Zacht De PCI-klasse geeft inzicht in de zorgzwaarte van de 

uitgevoerde PCI’s. Het is een indicator voor mogelijke 

praktijkvariatie.  

Nvt  

I 

1Indicatoren I – V worden geregistreerd door Meetbaar Beter en in de NCDR 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

PCI 1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen PCI 

Indicator 

Min. norm 

beroeps-

groep 

Overige 

landelijke 

normen  

Int'l  

normen 

Int'l  

publicaties 

VGZ  

minimum  

norm 

VGZ 

optimum 

norm 

% Patiënten intake 

hartrevalidatie 

 
- 

 
- 

 
- - > 65% 

 
> 95% 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

2 

Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur 

1. Bron: IGZ, oktober 2013, Instroom hartrevalidatie en naleving richtlijn op onderdeel leefstijlbegeleiding onvoldoende verbeterd 
  

PCI 1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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ICD (Defibrillator) 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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6 harde VGZ minimumnormen 

Voldoet aan NVVC normen 

WBMV vergunning 

Aantal CIED’s*/jaar/centrum 

Aantal ICD’s/jaar/centrum 

Aantal biventriculaire ICD’s/jaar/centrum 

Aantal ICD’s/jaar/cardioloog 

4 zachte VGZ minimumnormen 

Deelname aan NCDR 

 Zorgkosten/CV 

 Kosten na plaatsing 

 Praktijkvariatie 2014 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

4 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Contractering ICD in 2016: 6 harde VGZ minimumnormen en 4 

zachte VGZ minimumnormen  

*  

D 

E 

ICD 

* Cardiovascular Implantable Electronic Devices i.e. ICD en/of pacemaker 

F 

2 
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Contractering ICD in 2016: 6 harde VGZ minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm  

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Voldoet aan NVVC normen  NVVC Ja n.v.t. 

WMBV vergunning  IGZ Ja n.v.t. 

Aantal CIED’s/jaar/centrum  NVVC ≥ 120 - 

Aantal ICD’s/jaar/centrum NVVC ≥ 60 - 

Aantal biventriculaire ICD’s/jaar/centrum NVVC ≥ 20 - 

Aantal ICD’s/jaar/cardioloog NVVC ≥ 30 - 

A 

B 

C 

D 

E 

ICD 

F 

2 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit Deelname aan NCDR  IGZ Ja nvt 

Zorgkosten 

Zorgkosten/CV VGZ >20%2  <20%2  

Kosten na plaatsing VGZ >20%2  <20%2  

Praktijkvariatie 2013 Vektis Volgt zodra bekend3 Volgt zodra bekend2 

4 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

1 

2 

3 

4 

2. Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit. 3. Praktijkvariatie komt 
pas in april 2015 beschikbaar. Nu nog niet bekend welke indicatoren meegenomen gaan worden, .  
  

ICD 2 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen ICD (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Voldoet aan NVVC 

normen 

 Ja  Hard  De beroepsvereniging NVVC heeft verschillende 

proces-en structuur indicatoren met normen 

benoemd waaraan ICD-centra moeten voldoen. 

VGZ vat deze samen onder 1 indicator.  

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

WMBV vergunning Ja Hard Een WMBV vergunning betreft een wettelijke 

randvoorwaarde om de zorg te mogen leveren. In 

die zin zou hier geen onderscheidend vermogen in 

mogen zitten. Dit moet echter wel gecheckt 

worden, het gaat om een belangrijke waarborging 

van de minimum kwaliteit. 

• Het bezit van een WMBV-vergunning is een wettelijk vereiste om een ICD 

te mogen uitvoeren. Vanuit overheidswege wordt niet voor niets een 

vergunning afgegeven of ingetrokken.  

Aantal 

CIED’s/jaar/centrum 
≥ 120 Hard Deze indicator valt ook onder de indicatoren vanuit 

de NVVC. Omdat het voor een klant relevante 

keuze-informatie kan zijn om te zien hoe vaak een 

interventie plaatsvindt in een bepaald centrum, 

wordt dit er apart uitgelicht.  

• Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

 

Aantal ICD’s/jaar/centrum ≥ 60 Hard Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum • Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum 

 

Aantal biventriculaire 

ICD’s/jaar/centrum 
≥ 20 Hard Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum • Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum 

Aantal 

ICD’s/jaar/cardioloog 
≥ 30 Hard Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum • Zie Aantal CIED’s/jaar/centrum 

A 

Bronnen: NVVC, Ministerie VWS  

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

ICD 2 

B 

C 

D 

E 

F 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen ICD (II) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Deelname aan NCDR Ja Zacht Om meer inzage te krijgen in voldoen aan 

kwaliteitsnormen belangrijk dat er geregistreerd 

wordt. Ook voor kwaliteitsborging door ziekenhuis 

zelf.1 

  

Deelname NCDR is eis vanuit NVVC. Voor 2016 is het doel iedereen in de 

NCDR registratie te krijgen (nog 1 UMC niet), om hier vervolgens ook inzage in 

te kunnen krijgen. Vanaf 2017 harde norm.  

Zorgkosten/CV >20 %  Zacht Geeft een algemeen beeld van de gemiddelde 

zorgkosten per CV. Bij een te hoge score is dit 

aanleiding om na te gaan waardoor dit komt. 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

Kosten na plaatsing >20 %  
 

Zacht De kosten na plaatsing geven een indicatie van de 

mate waarin de interventie als geslaagd kan 

worden gezien.  

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/plaatsing. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

 

Praktijkvariatie 2013 Nnb als data 

opgeleverd 

Zacht Nog niet bekend welke indicatoren hierin 

meegenomen worden. 

• Pas in te vullen als bekend welke indicatoren meegenomen worden.  

1. Bron: NVVC 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

ICD 2 

1 

2 

3 

4 
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Pacemaker 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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4 harde VGZ minimumnormen 

Voldoet aan NVVC normen* 

Aantal Pacemakers/jaar/centrum 

Aantal Pacemakers/jaar/cardioloog 

Geoffreerde prijs 

4 zachte VGZ minimumnormen 

Deelname aan NCDR 

 Zorgkosten/CV 

 Kosten na plaatsing 

 Praktijkvariatie 2013 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

4 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Z. kosten 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Contractering Pacemaker in 2016: 3 harde VGZ 

minimumnormen en 4 zachte VGZ minimumnormen  

D 

Pacemaker 3 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

* Deze indicator bestaat uit indicator B en C en 

vervalt dus als zelfstandige indicator.  
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Contractering Pacemaker in 2016: 3 harde VGZ 

minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm  

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Voldoet aan NVVC normen*  NVVC Ja n.v.t. 

Aantal Pacemakers/jaar/centrum  IGZ ≥ 50 n.v.t. 

Aantal Pacemakers/jaar/cardioloog  NVVC ≥ 25 - 

Zorgkosten Geoffreerde prijs VGZ 

A 

B 

C 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

D 

Pacemaker 3 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

* Deze indicator bestaat uit indicator B en C en 

vervalt dus als zelfstandige indicator.  
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm VGZ optimum-norm 

Kwaliteit Deelname aan NCDR  IGZ Ja nvt 

Zorgkosten 

Zorgkosten/CV VGZ >20%2  <20%2  

Kosten na plaatsing VGZ >20%2  <20%2  

Praktijkvariatie 2013 Vektis Volgt zodra bekend3 Volgt zodra bekend3 

4 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

1 

2 

3 

4 

2. Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit. 3. Praktijkvariatie komt 
pas in april 2015 beschikbaar. Nu nog niet bekend welke indicatoren meegenomen gaan worden, .  

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Pacemaker 3 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen Pacemaker (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Aantal 

Pacemakers/jaar/centrum 
≥ 50 Hard Deze indicator valt ook onder de indicatoren vanuit 

de NVVC. Omdat het voor een klant relevante 

keuze-informatie kan zijn om te zien hoe vaak een 

interventie plaatsvindt in een bepaald centrum, 

wordt dit er apart uitgelicht.1 

 

• Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Vanuit medisch oogpunt geen reden om een hogere norm te stellen, 

geen wetenschappelijke onderbouwing dat dit tot hogere kwaliteit leidt.  

Aantal Pacemakers/jaar/ 

cardioloog 
≥ 25 Hard Zie Aantal Pacemakers/jaar/centrum • Zie Aantal Pacemakers/jaar/centrum 

Geoffreerde prijs Hard Vanuit kwaliteitsoogpunt is het niet noodzakelijk in 

te zetten op een hoger volume aan interventies. 

Vanuit kostenoptiek dan wel belangrijk naar prijs te 

kijken. Prijzen pacemaker betreffen B-segment en 

kennen zeer grote spreiding. 

• Op basis van normatieve opbouw. 

 1. Bronnen: NVVC 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Pacemaker 3 

B 

C 

D 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 



24 Coöperatie VGZ | 

Handboek indicatoren en normen Pacemaker (II) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Deelname aan NCDR Ja Zacht Om meer inzage te krijgen in voldoen aan 

kwaliteitsnormen belangrijk dat er geregistreerd 

wordt. Ook voor kwaliteitsborging door ziekenhuis 

zelf. 1  

Deelname NCDR is eis vanuit NVVC. Voor 2016 is het doel iedereen in de 

NCDR registratie te krijgen, om hier vervolgens ook inzage in te kunnen krijgen. 

vanaf 2017 harde norm.  

Zorgkosten/CV >20 %  Zacht Geeft een algemeen beeld van de gemiddelde 

zorgkosten per CV. Bij een te hoge score is dit 

aanleiding om na te gaan waardoor dit komt. 

 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

 

Kosten na plaatsing >20 %  Zacht De kosten na plaatsing geven een indicatie van de 

mate waarin de interventie als geslaagd kan 

worden gezien.  

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

 

Praktijkvariatie 2013 Nnb als data 

opgeleverd 

Zacht Nog niet bekend welke indicatoren hierin 

meegenomen worden. 

 

1. Bron: NVVC, 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Pacemaker 3 

1 

2 

3 

4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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CVA 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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2 harde VGZ minimumnormen 

Voldoen aan NVvN* 

Aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

Deur-tot-naald-tijd (mediaan) 

4 zachte VGZ minimumnormen 

% patiënten dat is ingevoerd in de CVAB  

 Afronding TIA diagnostiek (mediaan) 

 % trombolyse 

 Ketenkosten CVA 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

4 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Contractering CVA in 2016: 2 harde VGZ minimumnormen en 4 

zachte VGZ minimumnormen  

*  

CVA 4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

* Van deze indicator heeft VGZ te weinig informatie 

om te kunnen gebruiken voor de inkoop 2016 
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Contractering CVA in 2016: 2 harde VGZ minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm  

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Voldoen aan NVvN* NVvN ja nvt 

Aantal nieuwe CVA patiënten/jaar  CVAB 100 - 

Deur-tot-naald-tijd (mediaan) CVAB < 45 min -  

A 

B 

C 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

CVA 4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

* Van deze indicator heeft VGZ te weinig informatie 

om te kunnen gebruiken voor de inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

% patiënten dat is ingevoerd in de 

CVAB  
 CVAB >95% 100% 

Afronding TIA diagnostiek 

(mediaan) 
CVAB < 24 uur - 

% trombolyse CVAB <20%2  >20%2 

Zorgkosten Ketenkosten CVA VGZ > 20%2  < 20%2  

4 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

1 

2 

3 

4 

2. Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit. 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

CVA 4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

% TIA en CVA patiënten ingevuld in de 

CVAB (2014) vergeleken met de 

geregistreerde TIA/CVA patiënten in 

kennisnetwerk CVA (2013).  

 CVAB Spiegelen Spiegelen 

Aantal opgenomen nieuwe patiënten met 

een intracerebrale bloeding per 

ziekenhuis(locatie) 

CVAB Spiegelen Spiegelen 

Aantal opgenomen nieuwe patiënten met 

een herseninfarct per ziekenhuis(locatie). 
CVAB Spiegelen Spiegelen 

Aantal opgenomen en niet opgenomen 

nieuwe TIA patiënten per 

ziekenhuis(locatie). 

CVAB Spiegelen Spiegelen 

Deur-‐tot-‐naald tijd (mediaan) van het 

totaal aantal getrombolyseerde patienten 

met een infarct dat tijdens de avonden, 

nachten en in het weekend aankomt op de 

SEH. 

CVAB Spiegelen Spiegelen 

En 13 spiegel-indicatoren om inzicht te verkrijgen / van te 

leren voor inkoop 2017 (I) 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

CVA 

IIb 

IIIa 

IIa 

I 

IIc 

4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 



30 Coöperatie VGZ | 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

Deur-‐tot-‐naald tijd (mediaan) van 

het totaal aantal getrombolyseerde 

patiënten met een infarct dat overdag 

doordeweeks aankomt op de 

spoedeisende hulp. 

 CVAB < 4,5 uur Spiegelen 

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) van 

het totaal aantal CVA patiënten 
CVAB Spiegelen Spiegelen 

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) van 

het aantal patiënten met een infarct 
CVAB Spiegelen Spiegelen 

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) van 

alle patiënten met een intracerebrale 

bloeding  

CVAB Spiegelen Spiegelen 

Gemiddelde tijd tussen melding 

patiënt met een TIA in het ziekenhuis 

en afronden TIA-‐diagnostiek  

CVAB Spiegelen Spiegelen 

En 13 spiegel-indicatoren om inzicht te verkrijgen / van te 

leren voor inkoop 2017 (II) 

.  

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

CVA 

IVb 

V 

IVa 

IIIb 

IVc 

4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

% met herseninfarct, opgenomen 

tijdens de avonden, nachten en in 

het weekend, met een infarct, dat 

intraveneuze behandeling 

(trombolyse) onderging.  

 CVAB Spiegelen Spiegelen 

% met een herseninfarct opgenomen 

overdag doordeweeks, met een 

infarct, dat intraveneuze behandeling 

(trombolyse) onderging.  

CVAB Spiegelen Spiegelen 

Aantal dagen (mediaan) dat een 

CVA patiënt verblijft in het 

ziekenhuis. 

CVAB Spiegelen Spiegelen 

En 13 spiegel-indicatoren om inzicht te verkrijgen / van te 

leren voor inkoop 2017 (III) 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

VII 

VIb 

VIa 

CVA 4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen CVA (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Voldoen aan NVvN  Ja  Hard  De beroepsvereniging NVvN heeft verschillende 

proces-en structuur indicatoren met normen 

benoemd waaraan CVA-zorgaanbieders moeten 

voldoen. VGZ vat deze samen onder 1 indicator.  

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar 

worden vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen 

gesteld, in afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Aantal nieuwe CVA 

patiënten/jaar 

 

100 Hard Deze indicator valt ook onder de indicatoren vanuit 

de NVvN. Omdat het voor een klant relevante 

keuze-informatie kan zijn om te zien hoeveel CVA-

patiënten een instelling behandelt, wordt deze 

indicator er apart uitgelicht.  

• Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar 

worden vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen 

gesteld, in afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Deur-tot-naald-tijd 

(mediaan) 

< 45 min Hard Zie Aantal nieuwe CVA-patiënten per jaar. Het 

effect van een trombolysebehandeling is 

afhankelijk van de tijd tussen de binnenkomst op 

de spoedeisende hulp en het starten van de 

behandeling. Elke minuut telt: hoe eerder de 

behandeling begint, des te beter het resultaat is.  

Zie Aantal nieuwe CVA-patiënten per jaar. 

 

% patiënten dat is 

ingevoerd in de CVAB  

 

>95% 

 

Zacht De wetenschappelijke registraties geven inzicht in 

de kwaliteit van de medische zorg en wijst 

concrete verbeterpunten aan voor de 

zorgverleners. Ook levert de registratie een 

benchmark in de zorg op. De focus is sterk gericht 

op uitkomstindicatoren. 

Landelijke norm vanuit CVAB.  

A 

Bronnen: NVvN, CVAB 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

CVA 4 

B 

C 

1 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen CVA (II) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Afronding TIA 

diagnostiek (mediaan) 

< 24 uur 

 
Zacht Vooral in de eerste weken tot maanden na een 

transient ischemic attack (TIA) is het risico op een 

beroerte met blijvende gevolgen groot. Tijdige 

diagnostiek kan de kans op blijvende gevolgen 

verkleinen. Doorverwijzen naar de tweede lijn voor 

TIA-diagnostiek wordt vaak bemoeilijkt door 

logistieke problemen. De tijd die gemiddeld 

verstrijkt tussen de TIA en het afronden van de 

diagnostiek is een procesindicator die een maat is 

voor de tijdigheid van de zorg voor TIA-patiënten. 

Een TIA is binnen 24 uur afgelopen.  

% trombolyse >min 20% 

 
Zacht In de acute fase kan een herseninfarct behandeld 

worden met trombolyse. Een toename van het 

percentage behandelde patiënten leidt tot 

toename van de kwaliteit van functioneren binnen 

de patiëntenpopulatie, daardoor is het trombolyse 

percentage een maat voor de kwaliteit van de 

geleverde zorg. 

Voor deze indicator is geen landelijke minimumnorm beschikbaar. Uit 

wetenschappelijke literatuur blijkt dat het percentage dat onder de meest 

gunstige omstandigheden te behalen is, rond de 25% ligt .Uit de cijfers van 2013 

blijken veel ziekenhuizen hier nog ver van verwijderd te zijn. Vooralsnog stellen 

we voor om in discussie te gaan met de top en min 20% ziekenhuizen. Op lange 

termijn zal hier meer inzicht in verkregen worden en kan er misschien worden 

gekozen voor een absolute norm.  

Ketenkosten CVA < top20% Zacht Een hoge schadelast na de operatie kan zowel 

wijzen op complicaties, maar ook op te uitgebreide 

nabehandelingen.  

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

2 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

CVA 4 

3 

4 

Bron: NVvN (afronding TIA diangostiek), Boode, 2006 (% Trombolyse) 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen CVA (III) 

Indicator 

VGZ  

minimum  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

% TIA en CVA patiënten ingevuld 

in de CVAB (2014) vergeleken 

met de geregistreerde TIA/CVA 

patiënten in kennisnetwerk CVA 

(2013).  

Spiegelen  Zacht  De wetenschappelijke registraties geven inzicht 

in de kwaliteit van de medische zorg en wijst 

concrete verbeterpunten aan voor de 

zorgverleners. Ook levert de registratie een 

benchmark in de zorg op.  

 Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Aantal opgenomen nieuwe 

patiënten met een intracerebrale 

bloeding per ziekenhuis(locatie) 

Spiegelen  Zacht  Zie aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

 

 Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Aantal opgenomen nieuwe 

patiënten met een herseninfarct 

per ziekenhuis(locatie). 

Spiegelen Zacht Zie aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Aantal opgenomen en niet 

opgenomen nieuwe TIA 

patiënten per ziekenhuis(locatie). 

Spiegelen Zacht Zie aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Deur-‐tot-‐naald tijd (mediaan) 

van het totaal aantal 

getrombolyseerde patiënten met 

een infarct dat tijdens de 

avonden, nachten en in het 

weekend aankomt op de SEH. 

Spiegelen Zacht Zie deur-tot-naald-tijd (mediaan) 

 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Deur-‐tot-‐naald tijd (mediaan) 

van het totaal aantal 

getrombolyseerde patiënten met 

een infarct dat overdag 

doordeweeks aankomt op de 

SEH. 

Spiegelen Zacht Zie deur-tot-naald-tijd (mediaan) 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

I 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

CVA 4 

IIa 

IIb 

IIc 

IIIa 

IIIb 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 



35 Coöperatie VGZ | 

Handboek indicatoren en normen CVA (IV) 

Indicator 

VGZ  

minimum  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) 

van het totaal aantal CVA 

patiënten 

< 4,5 uur  Zacht  Het effect van een trombolysebehandeling is 

afhankelijk van de tijd tussen het ontstaan van 

de beroerte en het starten van de behandeling.  

 De beroepsgroep norm is binnen 4,5 uur. Het ziekenhuis kan 

de tijd echt niet geheel zelf niet beïnvloeden, daarom niet op 

V&K.  

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) 

van het aantal patiënten met een 

infarct 

Spiegelen  Zacht  Zie begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) van het totaal 

aantal CVA patiënten 

 

 Ziekenhuis kan dit zelf niet beïnvloeden, daarom niet op 

V&K.  

 

Begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) 

van alle patiënten met een 

intracerebrale bloeding  

Spiegelen Zacht Zie begin-‐tot-‐deur tijd (mediaan) van het totaal 

aantal CVA patiënten 

 

Ziekenhuis kan dit zelf niet beïnvloeden, daarom niet op 

V&K.  

 

Gemiddelde tijd tussen melding 

patiënt met een TIA in het 

ziekenhuis en afronden TIA--

‐diagnostiek  

Spiegelen Zacht Zie afronding TIA diagnostiek (mediaan) 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

% met herseninfarct, 

opgenomen tijdens de avonden, 

nachten en in het weekend, met 

een infarct, dat intraveneuze 

behandeling (trombolyse) 

onderging.  

Spiegelen Zacht Zie aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

% met een herseninfarct 

opgenomen overdag 

doordeweeks, met een infarct, 

dat intraveneuze behandeling 

(trombolyse) onderging.  

Spiegelen Zacht Zie aantal nieuwe CVA patiënten/jaar 

 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie 

ter bespreking 

 

Aantal dagen (mediaan) dat een 

CVA patiënt verblijft in het 

ziekenhuis. 

Spiegelen Zacht De verblijfsduur van een cva-patiënt in een 

instelling is een indicatie voor de kwaliteit en 

doelmatigheid van de zorg binnen dat onderdeel 

van de cva-zorgketen.  

Achtergrondinformatie voor bij kosten/CV.  

 

IVa 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

CVA 4 

IVb 

IVc 

V 

VIa 

VIb 

VIII 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen CVA 

Indicator 

Min. norm 

beroeps-

groep 

Overige 

landelijke 

normen  

Int'l  

normen 

Int'l  

publicaties 

VGZ  

minimum  

norm 

VGZ 

optimum 

norm 

% trombolyse 
 
- 

 
- 

 
- > 25%  > Min 20% 

 
- 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

- - - - - - 

2 

Relatie met (inter-)nationale normen en literatuur 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Bron: Boode B, Welzen V, Franke C, van Oostenbrugge R. Estimating the Number of Stroke Patients Eligible for Thrombolytic Treatment if Delay Could Be Avoided. Cerebrovasc Dis 2006;23:294-8  

CVA 4 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 



37 Coöperatie VGZ | 

AAA 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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2 harde VGZ minimumnormen 

Patiënten met een AAA in aortasegment C 

die primair electief geopereerd zijn 

Vaatkeurmerk 

2 zachte VGZ minimumnormen 

% patiënten met interventie AAA in 

aortasegment C primair geopereerd en 

informatie in de DSAA registratie volledig 

 Kosten/CV 

 

A 

B 

1 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Contractering AAA in 2016: 2 harde VGZ minimumnormen en 

2 zachte VGZ minimumnormen  

AAA 

2 

5 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Contractering AAA in 2016: 2 harde VGZ minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm 

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Patiënten met een AAA in aortasegment C die 

primair electief geopereerd zijn 
DSAA ≥ 20 - 

Vaatkeurmerk  NVvH Ja nvt 

A 

B 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

AAA 5 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

% patiënten met interventie AAA in 

aortasegment C primair 

geopereerd en informatie in de 

DSAA registratie volledig 

 DSAA 95% 100% 

Zorgkosten Kosten/CV VGZ >20 %2  <20 %2  

2 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

1 

2 

2. . Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit. 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

AAA 5 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 
% primair electief geopereerde 

patiënten, vanwege een AAA, dat 

preoperatief in het MDO is besproken. 

 DSAA Spiegelen Spiegelen 

En 1 spiegel-indicator om inzicht te verkrijgen / van te leren 

voor inkoop 2017 (I) 

.  

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

AAA 

I 

5 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen AAA (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Patiënten met een AAA in 

aortasegment C die 

primair electief 

geopereerd zijn 

 ≥ 20  Hard  Dit geeft het minimum aantal aan zoals dat ook 

door beroepsvereniging is vastgesteld. Voor de 

klant is het voldoen aan dit criterium belangrijk 

omdat hij daardoor kan zien dat het centrum 

voldoende operaties doet. 

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar 

worden vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen 

gesteld, in afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Vaatkeurmerk Ja Hard Onder het Vaatkeurmerk van de Hart-en 

Vaatgroep vallen verschillende proces-en 

structuurindicatoren waaraan AAA-zorgaanbieders 

moeten voldoen. VGZ vat deze samen onder 1 

indicator 

Een Vaatkeurmerk laat zien dat het betreffende ziekenhuizen qua deskundigheid 

van het personeel, qua logistiek en apparatuur en qua proces, goed ingericht is 

op het uitvoeren van operaties aan de bloedvaten. VGZ vindt het belangrijk dat 

een organisatie die AAA uitvoert dit keurmerk bezit.  

% patiënten met 

interventie AAA in 

aortasegment C primair 

geopereerd en informatie 

in de DSAA registratie 

volledig 

> 95% Zacht Om als zorgverzekeraar goed zicht te hebben om 

de kwaliteit van de behandeling is het belangrijk 

dat alle zorgaanbieders mee doen met de 

landelijke registratie. Deze landelijk registratie 

vormt een belangrijke mogelijkheid de kwaliteit van 

de geleverde zorg te bewaken 

Voor deze indicator is geen landelijke norm. VGZ kiest ervoor  voor de 

vaataandoeningen dezelfde normen te hanteren als bij deelname CVAB. 

Optimaal is  dat alle patiënten geregistreerd zijn. Dit is noodzakelijk om de 

registratie van voldoende kwaliteit  te laten zijn.   

Kosten/CV 

 
> 20%  Zacht  Geeft een algemeen beeld van de gemiddelde 

zorgkosten per CV. Bij een te hoge score is dit 

aanleiding om na te gaan waardoor dit komt. 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen 

met hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen 

worden en kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

% primair electief 

geopereerde patiënten, 

vanwege een AAA, dat 

preoperatief in het MDO 

is besproken. 

Spiegelen Zacht Het doel is dat alle patiënten die een interventie 

ondergaan voor een aneurysma aorta besproken 

zijn in het MDO. 

Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie ter bespreking 

 

A 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

AAA 5 

B 

1 

2 

I 
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Carotis 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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3 harde VGZ minimumnormen 

Aantal patiënten Carotis interventie 

Aantal specialisten dat carotis 

endarteriectomieën of carotis stentings 

uitvoert 

Vaatkeurmerk 

3 zachte VGZ minimumnormen 

% patiënten compleet record DACI 

 % complicaties 

 Kosten/CV 

 

A 

B 

C 

1 

2 

3 

Kwaliteit 

Zorg- 

kosten 

Kwaliteit 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Contractering Carotis in 2016: 3 harde VGZ minimumnormen 

en 3 zachte VGZ minimumnormen  

Carotis 6 
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Contractering Carotis in 2016: 3 harde VGZ 

minimumnormen 

Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron 

VGZ 

minimum-

norm  

VGZ 

optimum-

norm  

Kwaliteit 

Aantal patiënten Carotis interventie DACI ≥20 - 

Aantal specialisten dat carotis endarteriectomieën 

of carotis stentings uitvoert 
 DACI ≥2 - 

Vaatkeurmerk NVvH Ja nvt 

A 

B 

C 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Carotis 6 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 
% patiënten compleet record DACI  DACI 95% 100% 

% complicaties  IGZ <20%2  >20%2 

Zorgkosten Kosten/CV VGZ >20%2  < 20%2  

3 zachte VGZ minimumnormen om instellingen te 

beoordelen o.b.v. pijlers van 'goede zorg’ 

1 

2 

3 

2. Minimumnorm behaald als zorgaanbieder beter presteert dan de minst presterende 20% van de zorgaanbieders en optimumnorm behaald als de zorgaanbieder in de top 20% van best presterende aanbieders zit. 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Carotis 6 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Pijler  

Goede Zorg Indicator Bron VGZ minimum-norm  VGZ optimum-norm  

Kwaliteit 

Type carotisinterventies uitgevoerd op 

de ziekenhuislokatie 
 DACI Spiegelen Spiegelen 

% patiënten dat een carotisinterventie 

onderging bij wie preoperatief sprake 

was van een symptomatische 

carotisvernauwing 

DACI Spiegelen Spiegelen 

% symptomatische patiënten 

interventie< 3 weken na 1e consult in 

2e lijn 

DACI Spiegelen Spiegelen 

En 3 spiegel-indicatoren om inzicht te verkrijgen / van te 

leren voor inkoop 2017 (I) 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  

Carotis 

II 

I 

6 6 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

III 
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Handboek indicatoren en normen Carotis (I) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

Aantal patiënten Carotis 

interventie 

 ≥20  Hard  Dit geeft het minimum aantal aan zoals dat ook 

door beroepsvereniging is vastgesteld. Voor de 

klant is het voldoen aan dit criterium belangrijk 

omdat hij daardoor kan zien dat het centrum 

voldoende operaties doet. 

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar 

worden vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen 

gesteld, in afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Aantal specialisten dat 

carotis 

endarteriectomieën of 

carotis stentings uitvoert 

≥2 Hard Om deze operaties goed uit te kunnen voeren 

moet het ziekenhuis over minimaal 2 specialisten 

beschikken die deze operatie kunnen uitvoeren.  

 • Betreft minimum eisen die door de beroepsgroep zelf zijn opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar 

worden vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen 

gesteld, in afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Vaatkeurmerk Ja Hard Onder het Vaatkeurmerk van de Hart-en 

Vaatgroep vallen verschillende proces-en 

structuurindicatoren waaraan zorgaanbieders 

moeten voldoen. VGZ vat deze samen onder 1 

indicator 

Een Vaatkeurmerk laat zien dat het betreffende ziekenhuizen qua deskundigheid 

van het personeel, qua logistiek en apparatuur en qua proces, goed ingericht is 

op het uitvoeren van operaties aan de bloedvaten. VGZ vindt het belangrijk dat 

een organisatie die Carotis uitvoert dit keurmerk bezit.  

% patiënten compleet 

record DACI 

>95% Zacht De wetenschappelijke registraties geven inzicht in 

de kwaliteit van de medische zorg en wijst 

concrete verbeterpunten aan voor de 

zorgverleners. Ook levert de registratie een 

benchmark in de zorg op. De focus is sterk gericht 

op uitkomstindicatoren. 

Voor deze indicator is geen landelijke norm. VGZ kiest ervoor  voor de 

vaataandoeningen dezelfde normen te hanteren als bij deelname CVAB. 

Optimaal is  dat alle patiënten geregistreerd zijn. Dit is noodzakelijk om de 

registratie van voldoende kwaliteit  te laten zijn.   

 

A 

Overzicht normen en onderbouwing 

Handboek indicatoren, Versie [vul datum in]  Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 

Carotis 6 

B 

C 

Handboek normstelling hart-vaat, inkoop 2016 
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Handboek indicatoren en normen Carotis (II) 

Indicator 

VGZ  

minimu

m  

norm 

Hard/ 

zacht  Relevantie indicator Onderbouwing norm 

% complicaties  < 20%  

 
Zacht De mate waarin complicaties optreden is een 

uitkomst-indicator voor de kwaliteit van de geleverde 

zorg. De IGZ cijfers hierover laten een grote variatie 

zien.  

IGZ geeft aan dat een carotisingreep een relatief hoog operatierisico kent (rond de 

4-7% risico op beroerte of overlijden). Vooralsnog stellen we voor om in discussie 

te gaan met de top en min 20% ziekenhuizen. Op lange termijn zal hier meer 

inzicht in verkregen worden en kan er misschien worden gekozen voor een 

absolute norm.  

Kosten/CV > 20%  Zacht  Geeft een algemeen beeld van de gemiddelde 

zorgkosten per CV. Bij een te hoge score is dit 

aanleiding om na te gaan waardoor dit komt. 

Vooralsnog stellen we voor om in discussie te gaan met de 20% ziekenhuizen met 

hoogste kosten/CV. Op lange termijn zal hier meer inzicht in verkregen worden en 

kan er misschien worden gekozen voor een absolute norm.  

Type carotisinterventies 

uitgevoerd op de 

ziekenhuislokatie 

Spiegelen Zacht  De indicator heeft een inventariserend karakter, 

geeft een beeld van de interventies die het 

ziekenhuis uitvoert. Endarteriectomie is de gouden 

standaard. Slechts een klein aantal instellingen doen 

stenting, bij bijzondere indicatie, bv na eerdere 

halschirurgie, of bestraling in de hals (hostile 

neck…). 

• Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie ter bespreking! 

• De richtlijn geeft aan dat symptomatische patiënten met een carotisstenose 

alleen in trialverband of onder strikt gecontroleerde omstandigheden een 

arteria carotis stent zouden moeten kunnen krijgen. 

% patiënten dat een 

carotisinterventie 

onderging bij wie 

preoperatief sprake was 

van een symptomatische 

carotisvernauwing 

Spiegelen Zacht  Deze indicator is een maat voor de juistheid van de 

indicatiestelling. 

• Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie ter bespreking! 

• Richtlijn: Bij een asymptomatische carotisstenose dient in principe geen carotis 

endarteriectomie te worden gedaan. Bij een asymptomatische stenose van 

meer dan 70% bij mannen jonger dan 75 jaar kan een carotis endarteriectomie 

worden overwogen indien het operatierisico op een invaliderende beroerte of 

overlijden aantoonbaar lager is dan 3%.  

% symptomatische 

patiënten interventie< 3 

weken na 1e consult in 2e 

lijn 

≥95% Zacht De wachttijd tussen eerste diagnose en vervolgens 

operatieve behandeling beïnvloedt mogelijk 

complicaties en uiteindelijk resultaat.  

 • Nieuwe DICA-indicator, daarom enkel voor spiegelinformatie ter bespreking! 

• ≥95% betreft minimum eis die door de beroepsgroep zelf is opgesteld.  

• Gezien de gevoeligheden van het traject acute zorg afgelopen jaar worden 

vooralsnog geen hogere normen dan de beroepsgroepnormen gesteld, in 

afwachting van uitkomst Kwaliteitsinstituut.  

Bronnen IGZ: Rockman CB, Maldonado TS, Jacobowitz GR, Cayne NS, Gagne PJ, Riles TS. Early carotid endarterectomy in symptomatic patients is associated with poorer perioperative outcomes. J Vasc Surg 2006;44:480-487. Naylor AR. Delay may reduce procedural risk, but at what 
price to the patient? Eur J Vasc Endovasc Surg 2008; 35:383-391. 
 

Overzicht normen en onderbouwing 
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Carotis 6 

2 

3 

I 

II 
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Bespreekpunten specifiek voor hartcentra/ Meetbaar Beter 
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VGZ ondersteunt initiatief Meetbaar Beter om tot meer 

transparantie over de kwaliteit van hartzorg te komen 

• Meetbaar Beter is een wetenschappelijk onderbouwd programma dat met 

behulp van patiëntrelevante uitkomstindicatoren op een artsgedreven én 

patiëntgerichte manier werkt aan de verbetering van kwaliteit en transparantie 

van zorg in de deelnemende hartcentra. 

• Inkoopteams van Meetbaar Ziekenhuizen bespreken de resultaten van Meetbaar 

Beter in een kwaliteitsgesprek (spiegelend, zonder consequenties!).  

• 4 van de 16 hartcentra doen nu nog niet mee aan Meetbaar Beter. In 2015 

zullen in ieder geval 2 van de 4 hartcentra die in 2014 nog niet deelnamen aan 

Meetbaar Beter zich aansluiten.  

• Inkoopeis 2016 is dat alle hartcentra per 01-01-2017 meedoen aan Meetbaar 

Beter (per 2017 hard).  

• Link naar Meetbaar Beter Boek totaal: http://www.meetbaarbeter.com/wp-

content/uploads/2014/12/507397_MeetbaarBeter_Compleet.pdf 
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