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Verantwoording over de getoonde informatie 

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

1. Indicatorenset Coeliakie, 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. 

 

Toelichting van de vragen die specifiek gelden voor coeliakie.  

  

Vraag 

 

Toelichting 

Wilt u voor de behandeling 

van uw kind een ziekenhuis 

met een kinderarts-MDL? 

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

zorgaanbieder het volgende heeft opgegeven bij deze indicator : 

 Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van 

patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? Kinderarts-MDL. 

- Ja 

Indicatorcode databestand MSZ: INID001163 

Wilt u voor uw behandeling 

een ziekenhuis met een MDL-

arts? 

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

zorgaanbieder het volgende heeft opgegeven bij de indicator: 

Wie is na het stellen van de diagnose de hoofdbehandelaar van 

patiënten met coeliakie op de ziekenhuislocatie? MDL-arts. 

- Ja 

Indicatorcode databestand MSZ: INID001164  

Wilt u een ziekenhuis dat u 

binnen 2 weken op coeliakie 

kan onderzoeken? 

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

zorgaanbieder het volgende heeft opgegeven bij de indicator: 

Binnen welke termijn wordt er op uw ziekenhuislocatie bij verdenking 

van coeliakie bij niet-spoedgevallen gestart met een dunne darm 

scopie/biopsie bij een patiënt als daar een indicatie voor is? 

- Binnen 2 weken 

Indicatorcode databestand MSZ: INID008172 

Wilt u een ziekenhuis waarbij 
u binnen 10 werkdagen de 
uitslag van het onderzoek kan 
hebben? 

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

zorgaanbieder het volgende heeft opgegeven bij de indicator: 

Binnen welke termijn worden op uw ziekenhuislocatie de uitslagen van 

een dunne darm scopie/biopsie bekend gemaakt aan de patiënt? 

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


-Binnen 10 werkdagen 

                                    Indicatorcode databestand MSZ: INDI008173 

Wilt u in het 
ziekenhuisrestaurant 
glutenvrij kunnen eten? 

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

zorgaanbieder ‘Ja’ heeft opgegeven bij de indicator:  

Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan bij 

opname op de afdeling en in het openbare restaurant of de kantine?  

- In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine 

                                   Indicatorcode databestand MSZ: INDO008185 

Wilt u dat uw kind in het 
ziekenhuisrestaurant 
glutenvrij kan eten? 

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

zorgaanbieder ‘Ja’ heeft opgegeven bij de indicator:  

Biedt uw ziekenhuislocatie volwaardige glutenvrije maaltijden aan bij 

opname op de afdeling en in het openbare restaurant of de kantine?  

- In het openbare ziekenhuisrestaurant of kantine 
                                   Indicatorcode databestand MSZ: INDO008185 

 

 
 


