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Verantwoordingsdocument Diabetes voor kinderen 
Augustus 2018 

 

Verantwoording over de getoonde informatie 

De informatie in deze keuzehulp is gebaseerd op de volgende bronnen: 

1. Indicatorenset Diabetes, afkomstig van het Openbaar databestand MSZ1 verslagjaar 2017 

(herziene versie van 08-06-2018). 

2. Waarderingscijfers op aandoeningsniveau, afkomstig van www.ZorgkaartNederland.nl  

(updatefrequentie: continu). 

 

Aanvullende informatie m.b.t. bron 1: 

• De informatie in de keuzehulp is gebaseerd op de gegevens zoals die door de ziekenhuizen of zelfstandige 

klinieken aangeleverd zijn bij Zorginstituut Nederland.  

• In de keuzehulp worden alleen ziekenhuizen en zelfstandige klinieken getoond die meer dan 1 indicator 

hebben aangeleverd.  

• Indien een ziekenhuis bij het Zorginstituut Nederland bij een indicator ‘niet van toepassing’ of ‘niet bekend’ 

heeft aangegeven, wordt dit ook getoond in de keuzehulp.  

• In sommige gevallen heeft een ziekenhuis of zelfstandige kliniek een bepaalde indicator niet aangeleverd 

bij Zorginstituut Nederland. In de keuzehulpen komt dit dan tevoorschijn als een leeg veld of met een rood 

kruis.   

• De keuzehulpen gaan uit van aanlevering van de gegevens op locatieniveau. Bij centra met meerdere 

locaties en die op één locatie gegevens hebben aangeleverd, wordt een melding getoond dat er geen 

gegevens beschikbaar zijn op locatieniveau. Tenzij ze alleen op deze locatie de betreffende aandoening 

behandelen. 

 

Aanvullende informatie m.b.t. bron 2: 

• De genoemde wachttijden geven een indicatie. Het kan dus zijn dat uw wachttijd korter of langer is. Voor 

de daadwerkelijke wachttijd voor uw afspraak of behandeling kunt u contact opnemen met uw 

zorgverzekeraar of met de zorgverlener. 

• U kunt uw zorgverzekeraar vragen om zorgbemiddeling. Zij nemen voor u contact op met de zorgverlener 

of gaan opzoek naar een zorgverlener waar u sneller aan de beurt bent. Deze service is gratis. 

• De toegangstijden en wachttijden gelden niet voor spoedgevallen. 

 

Toelichting van de vragen die specifiek gelden voor diabetes voor kinderen.  

  

Vraag 

 

Toelichting 

Hoe wilt u uw vragen kunnen 

stellen naast de standaard 

afspraken? 

• online spreekuur 

• Avondspreekuur op 

de polikliniek 

• E-consult 

• Afspraak met diverse 

specialisten samen 

• Online 

Patiëntenportaal 

 

Indien men kiest voor voldoet de zorgaanbieder als de zorgaanbieder 

het volgende heeft opgegeven bij de indicator: 

1. Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Digitaal spreekuur. 

-Ja 

2. Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Avondspreekuur op de polikliniek. 

-Ja 

3. Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? E-consult. 

-Ja 
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https://www.zorginzicht.nl/opendata/Paginas/aangeleverdebestanden.aspx?sub=1&fLvlT=Openbare%20data&subIdx=2
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4. Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Multidisciplinaire afspraak. 

-Ja 

5. Welke faciliteiten biedt uw ziekenhuislocatie nog meer aan 

voor kinderen met diabetes onder behandeling van de 

kinderarts? Patiënten portaal. 

-Ja 

 

indicatorcode databestand: INID003898, INID003899, INID003897, 

INID003901, INID003902 

Wilt u dat het ziekenhuis een 

continue glucosemeter 

aanbiedt die de 

bloedsuikerwaarde van uw 

kind dag en nacht meet en 

waarschuwt bij te hoge, te 

lage glucosewaarden en 

snelle veranderingen in de 

glucosewaarde? 

Indien men kiest voor ‘Ja, graag’ voldoet de zorgaanbieder als een 

zorgaanbieder ‘ja; heeft geantwoord op de indicator: 

Biedt uw ziekenhuislocatie Real Time Continue Glucose Monitoring 

voor kinderen/adolescenten met diabetes die onder behandeling zijn 

van de kinderarts?? 

 

indicatorcode databestand: INID008475 

 

Wilt u dat het ziekenhuis 
meer dan 3 soorten 
insulinepompen aanbiedt? 

 

Indien men kiest voor ‘Ja, graag’ voldoet de zorgaanbieder als een 

zorgaanbieder het ‘3’ of ‘meer dan 3’ heeft geantwoord op indicator: 

Hoeveel soorten insulinepompen kunnen worden ingezet op uw 

ziekenhuislocatie bij kinderen/adolescenten met diabetes? 

 

Indicatorcode databestand: INID008470 

Wilt u dat het ziekenhuis in 

de gaten houdt of uw kind 

zich lang somber voelt en dit 

actief aanpakt? 

Indien men kiest voor ‘Ja, graag’ voldoet de zorgaanbieder als een 

zorgaanbieder het volgende heeft opgegeven bij deze indicator: 

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld wanneer en door wie 

patiënten met DM actief gescreend worden op het hebben van 

depressieve stoornissen? 

 -Ja 

 

Of 

 

Heeft het diabetesteam beleid opgesteld over vervolgstappen na 

vaststelling van een depressieve stoornis/manifeste depressie? 

-Ja 

 

indicatorcode databestand: INID000997 en INID000998. 

 

Wilt u dat het ziekenhuis kijkt 

naar de kwaliteit van leven bij 

uw kind? 

Indien men kiest voor ‘Ja, graag’ dan voldoet de zorgaanbieder als de 

zorgaanbieder ‘ja’ heeft geantwoord op de indicator: 

Biedt uw ziekenhuislocatie kwaliteit van leven screening bij 

kinderen/adolescenten met diabetes? 

 

Indicatorcode databestand: INID008478 

 


