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Verantwoordingsdocument Stressincontinentie bij vrouwen 
Juli 2020 

 

Verantwoording over de getoonde informatie: 

De informatie in deze vergelijkingshulp is gebaseerd op: 

1. Indicatorenset Operatieve ingrepen bij stressincontinentie bij de vrouw, 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 Stressincontinentie. Deze zijn bepaald 

door Bekkenbodem4all in samenspraak met Patiëntenfederatie Nederland.  

 

Vraag 

 

Toelichting 

Welke online mogelijkheden wilt u dat 

het ziekenhuis aanbiedt? 

 

 

 

• Online afspraken maken 

• E-consult, digitaal spreekuur of 

videoconsult 

• Patiëntenportaal 

Indien men kiest voor een van de antwoordopties voldoet de 

zorgaanbieder als een zorgaanbieder ‘Ja’ heeft opgegeven bij de 

antwoorden van deze indicator: 

Biedt uw ziekenhuislocatie de volgende online faciliteiten aan voor 

mensen met stressincontinentie?  

• Online afspraken maken (INID005816) 

• E-consult (INID005817) of Digitaal spreekuur of videoconsult 

(INID005818) 

• Patientenportaal (INID005820) 

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
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/
http://www.zorgkaartnederland.nl/
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Hoe wilt u gecontroleerd worden na 

ontslag uit het ziekenhuis? 

 

 

 

 

• Via een gesprek op de polikliniek 

 

• Via een telefoongesprek 

 

• Via een gesprek op de polikliniek én 

een telefoongesprek 

• Zelf kiezen tussen een gesprek op de 

polikliniek of een telefoongesprek 

• Zelf kiezen voor online 

mogelijkheden zoals een e-consult of 

patiëntenportaal. 

Indien men kiest voor een van de antwoordopties voldoet de 

zorgaanbieder als een zorgaanbieder ‘Ja’ heeft opgegeven bij de 

antwoorden van deze indicator: 

Hoe vindt op uw ziekenhuislocatie de postoperatieve controle 

plaats bij de patiënt die geopereerd is aan stressincontinentie na 

ontslag uit het ziekenhuis? 

• Via een gesprek op de poli met een verpleegkundige of arts 

(INID012246) 

• Via een telefonische nacontrole door een verpleegkundige of 

arts (INID012249) 

• Er vindt zowel een controle op de poli plaats als een 

telefonische nacontrole (INID005827) 

• De patiënt kan zelf kiezen tussen een telefonische controle of 

een controle op de poli (INID005828) 

• De patiënt kan kiezen voor digitale mogelijkheden zoals een 

E-consult, digitaal spreekuur of patiëntenportaal 

(INID005829) 

 


