DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST NHR
BIJLAGE 1: DIENSTENBESCHRIJVING
NHR Registratie
1. Uitvoeren van registraties, omvattende:
a. Faciliteren van Registratiecommissies waar:
i. de NHR variabelensets worden vastgesteld
ii. de concrete definities van variabelen worden vastgesteld
iii. de aangeleverde data besproken en geïnterpreteerd worden
iv. verschillen in uitkomsten besproken worden waardoor centra kunnen leren van de
data
b. Onderhouden en doorontwikkelen van registratie-processen en systemen, waaronder:
i. Het NHR handboek, waarin onder andere duidelijk wordt weergegeven welke
variabelen relevant zijn voor welke programma’s (verplicht, innovatie, etc.)
ii. Formats voor gegevens-aanlevering
iii. Kwaliteitscontroles (waaronder controles in het data-aanleveringsproces en
periodieke audits op locatie, waaronder controle op dossierniveau)
iv. Interne rapportages ten behoeve van kwaliteitscontroles
c. Publicatie van gegevens zoals deze door externe partijen verplicht zijn gesteld, hetzij
Wettelijk (Zorginstituut), hetzij beleidsmatig (Witte Lijsten NVVC)
NHR
1.
2.
3.

Wetenschappelijk Onderzoek
Wetenschappelijke publicaties op basis van beschikbare data
Wetenschappelijke publicaties op methodologisch gebied
Publicaties over algemene statistieken

NHR Innovatie
Programma’s waarvoor geen additionele innovatie-vergoeding vereist is:
1. Nieuw te ontwikkelen registraties:
a. AF-registratie
b. HF-registratie
c. ACS-registratie
d. Registratie van de conservatieve behandeling voor medische condities waarvoor
interventies en operaties geregistreerd worden.
Programma’s waarvoor een additionele innovatie-vergoeding vereist is:
2. Transparante publicatie van uitkomsten van zorg die niet vanuit de verplichte programma’s
openbaar gemaakt hoeven worden*
3. Meten van uitkomsten voor de volledige medische conditie*
4. Meten van kosten die gemaakt worden in het behandelproces, zodat uitkomsten en kosten
geanalyseerd kunnen worden*
5. Patiëntinformatie
a. Tools en werkwijzen ter ondersteuning van shared decision making
b. Tools en werkwijzen om patiënten te informeren
6. Ontwikkeling en implementatie van modellen voor waardegedreven zorginkoop (bv bundled
payments of outcome-based payments).1*
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7. Advisering en conceptuele ontwikkeling ten aanzien van het organiseren van een PDCA-cyclus
op basis van inzichten in uitkomsten van zorg.*
8. Analyse van data en advisering ten aanzien van verbeterpotentieel binnen het ziekenhuis.*
9. Leer en ontwikkel – community waarbinnen ziekenhuizen op basis van inzichten in uitkomsten
informatie over zorgprocessen delen en van elkaar leren.*
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