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Verantwoordingsdocument Aneurysma van de buikslagader 
Maart 2020 

 

Verantwoording over de getoonde informatie: 

De informatie in deze vergelijkingshulp is gebaseerd op: 

1. Indicatorenset Aneurysma Aortis Abdominalis (DSAA), de indicatorenset Perifeer Arterieel Vaatlijden en de 

indicatorenset Spoedzorg, afkomstig van het Openbaar databestand Ziekenhuizen en Zelfstandige 

Behandelcentra / Medisch-specialistische zorg verslagjaar 2018; 

2. Wachttijden en keurmerken, afkomstig van Mediquest (updatefrequentie: maandelijks); 

3. 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 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 zelfstandig 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.   

 

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 op zoek naar een zorgverlener waar u sneller aan de beurt bent. Deze service is gratis. 

• De toegangstijden en wachttijden gelden niet voor spoedgevallen. 

 

Hieronder zijn de gemaakte keuzes toegelicht die specifiek gelden voor aneurysma van de buikslagader. Deze 

zijn bepaald door Harteraad in samenspraak met Patiëntenfederatie Nederland.  

 

Vraag 

 

Toelichting 

Wilt u dat er in het ziekenhuis minimaal 

20 geplande operaties van een 

aneurysma van de buikslagader (AAA) 

per jaar worden uitgevoerd? 

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

als een zorgaanbieder een aantal van 20 of meer heeft 

aangegeven op de indicator: 

Aantal patiënten met een aneurysma aortae abdominalis in 

aortasegment C waarbij primair electief geïntervenieerd is. 

(INID000548) 

Wilt u dat er in het ziekenhuis een 
vasculair behandelteam beschikbaar is 
met daarin minimaal de landelijk 
afgesproken disciplines? 

 

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

als een zorgaanbieder ‘Ja’ heeft aangegeven op de indicator: 

Is op uw ziekenhuislocatie een vasculair behandelteam 

beschikbaar met daarin minimaal onder de 'definitie' genoemde 

disciplines? (INID012909) 

Wilt u dat er in het ziekenhuis 24/7 de 

mogelijkheid is voor het direct uitvoeren 

van een acute EVAR aneurysma-

operatie? 

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

als een zorgaanbieder ‘Ja’ heeft aangegeven op de indicator: 

Is op uw ziekenhuislocatie 24/7 de mogelijkheid voor het direct 

uitvoeren van een acute Endovasculair Aneurysma Repair (EVAR) 

procedure? (INID007416) 
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