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Verantwoordingsdocument Amandelen knippen 
November 2018 

 

Verantwoording over de getoonde informatie 

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

1. Indicatorenset Ziekte van adenoïd en tonsillen  en, afkomstig van het Openbaar databestand 

MSZ1 verslagjaar 2017 (herziene versie van 08-06-2018). 

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 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 

Wilt u informatie op papier 

krijgen over de keuze om wel 

of geen amandelen te 

knippen? 

 

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

zorgaanbieder ‘Ja’ heeft geantwoord op de indicator: Wordt aan de 

patiënt of ouder/verzorger standaard informatie op papier 

meegegeven over de keuze (van de ouder) om wel of niet te opereren 

in relatie tot afwachtend beleid? 

 

indicatorcode databestand: INID005585 

Wilt u gedurende het hele 

behandeltraject één KNO-arts 

zien (voor uw kind)? 

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

zorgaanbieder ‘Ja’ heeft geantwoord op de indicator: Hebben 

patiënten met ziekten van Adenoïd en Tonsillen op uw 

ziekenhuislocatie één vaste KNO-arts? 

 

indicatorcode databestand: INID005582 

Hoe wilt u geïnformeerd 

worden over de behandeling? 

Indien men een onderdeel selecteert, dan voldoet een zorgaanbieder 

als op dat onderdeel geantwoord is met ‘ja’. De onderdelen die 

gekozen kunnen worden zijn: 

                                                
1 Medisch Specialistische Zorg 

https://www.zorginzicht.nl/opendata/Paginas/aangeleverdebestanden.aspx?sub=1&fLvlT=Openbare%20data&subIdx=2
https://www.zorginzicht.nl/opendata/Paginas/aangeleverdebestanden.aspx?sub=1&fLvlT=Openbare%20data&subIdx=2
http://www.zorgkaartnederland.nl/
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- Mondeling in een individueel gesprek 

- Mondeling in groepsverband (groepsvoorlichting) 

- Informatie wordt op papier aan de patiënt meegegeven 

- Beeldmateriaal (foto’s/video’s) 

- Digitaal (website) 

 

indicatorcodes databestand: INID005592-INID005596 

 

Wilt u een ziekenhuis dat 

normaal gesproken een dag 

na de operatie belt met de 

vraag hoeveel pijn u/uw kind 

heeft? 

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

zorgaanbieder aan heeft gegeven minstens 90% van de patiënten de 

dag na de operatie te bellen. 

 

indicatorcode databestand: INID007948 

 

Hoe wilt u dat het ziekenhuis 

rekening houdt met uw kind? 

 

 

- Route lopen langs de 

plekken van onderzoek en 

behandeling 

 

- Vooraf operatiekamer 

zien 

 

- Vooraf uitslaapkamer zien 

 

 

- Vooraf narcosekapje 

opdoen 

 

- Vooraf zien hoe een 

infuus werkt 

 

- Vooraf kleding van artsen 

zien 

 

- Speciale uitslaapkamer 

voor kinderen 

Indien men een onderdeel selecteert, dan voldoet een zorgaanbieder 

als de zorgaanbieder ‘Ja’ heeft geantwoord op de volgende 

indicatoren: (links ziet u de onderdelen die gekozen kunnen worden) 

 

- Wordt met het kind de gehele route gelopen in het ziekenhuis 

langs alle plekken waar het kind kan komen te liggen of 

onderzoek plaatsvindt? 

 

- Ziet het kind, voorafgaand aan de operatie, de operatiekamer 

waarin hij/zij komt te liggen? 

 

- Ziet het kind, voorafgaand aan de operatie, de 

verkoeverkamer waarin hij/zij komt te liggen na de operatie? 

 

- Krijgt het kind het narcosekapje even op om deze te ruiken 

en voelen? 

 

- Krijgt het kind het infuus van de narcose te zien en wordt er 

uitgelegd hoe dit werkt en wat het kind hiervan merkt?  

 

- Krijgt het kind de operatiekleding van het personeel te zien? 

 

 

- Is er op uw ziekenhuislocatie een verkoeverkamer speciaal 

voor kinderen aanwezig? 

 

Indicatorcode databestand: INID005580, INID005598-INID005603 

 


