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• Waarom NIVEL ZorgrEgIstratIEs EErstE LIjN?
NIVEL Zorgregistraties maakt zichtbaar hoe de eerstelijnsge
zondheidszorg functioneert en hoe dit samenhangt met het
zorggebruik in de tweede lijn. Dat is belangrijk omdat de vraag
naar zorg groter en complexer wordt en omdat de kosten in de
zorg stijgen.  Dit komt onder meer door stijging van het aantal
chronisch zieken en omdat steeds meer mensen zorg krijgen
van verschillende zorgverleners.

Doel van NIVEL Zorgregistraties is een continue monitoring
van gezondheid en zorg in de eerste lijn. Het zorggebruik van
ongeveer 400.000 Nederlanders wordt in kaart gebracht. Het
gaat daarbij om het totale zorggebruik en alle gepresenteerde
klachten en aandoeningen in de hele eerste lijn. 

• Zorgverleners
NIVEL Zorgregistraties eerste lijn verzamelt routinematig en
elektronisch bijgehouden zorggegevens bij een representatieve
steekproef van:

– huisartsen
– gezondheidscentra
– fysiotherapeuten
– oefentherapeuten Cesar en Mensendieck 
– diëtisten
– eerstelijnspsychologen
– huisartsenposten 
– zorggroepen en andere eerstelijnszorgbedrijven

Deze gegevens worden gecombineerd en aangevuld met gege
vens over farmaceutische zorg en tweedelijnszorg die door
andere instituten worden verzameld. 

• Een samenhangend beeld van zorg en gezondheid 
in de gehele eerstelijnszorg
NIVEL Zorgregistraties geeft inzicht in de rol van verschillende
zorgverleners in de eerste lijn, hoe deze zorgverleners zich tot
elkaar verhouden en welke gevolgen beleidsmaatregelen heb
ben voor gezondheid en zorggebruik. NIVEL Zorgregistraties
geeft antwoord op vragen als:

– Hoe vaak komen patiënten met welke aandoening bij welke
zorgverlener in de eerste lijn?

– Voorkomt goede zorg dat patiënten met een aandoening zieker
worden?

– Leidt een goed presterende eerste lijn tot minder gebruik van
tweedelijnszorg?

– Vindt er verschuiving plaats van zorg tussen zorgverleners bin
nen de eerste lijn?

– Wat is de invloed van comorbiditeit bij mensen met chronische
aandoeningen op het zorggebruik in de eerste lijn?

– Passen de klachten en aandoeningen waarmee patiënten naar
de huisartsenpost komen daar gezien hun aard en urgentie het
beste, of kunnen zij beter in de huisartsenpraktijk (of elders)
behandeld worden?

– Hoe ziet het totale zorgprofiel (huisarts, praktijkondersteuner,
eerstelijnspsycholoog, diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut,
farmaceutische zorg) van patiënten met specifieke aandoenin
gen, zoals diabetes, COPD en depressie eruit? 

– Hoe vaak maken patiënten gebruik van directe toegankelijkheid
van paramedische zorg, welke patiënten zijn dit?

Antwoord op dergelijke vragen is van belang voor (koepels van)
zorgverleners, zorgverzekeraars en voor de overheid.
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• Welke gegevens verzamelt NIVEL Zorgregistraties? 
Het niVel verzamelt gegevens over gepresenteerde klachten en
aandoeningen, aantallen en soorten contacten met zorgverle
ners, behandelingen, diagnoses, geneesmiddelenvoorschriften
en verwijzingen. Deze gegevens zijn afkomstig uit de 
routinematig bijgehouden dossiers van zorgverleners.

• Waarom meedoen?
Door aan NIVEL Zorgregistraties deel te nemen dient u een
publiek belang. NIVEL Zorgregistraties heeft geen winstoog
merk. Al het onderzoek wordt openbaar gepubliceerd en heeft
als doel de zorg in Nederland inzichtelijk en nog beter te
maken. 

Zorgverleners die deelnemen aan NIVEL Zorgregistraties
ontvangen periodieke spiegelrapportages waarmee zij zichzelf
kunnen vergelijken met collega’s.  Deze informatie geeft inzicht
in het functioneren van de eigen praktijk. Kijk voor voorbeelden
op: www.nivel.nl/mijnpraktijkdemo.

• Privacy
De privacy van deelnemers en patiënten is gewaarborgd. 
Alle persoonsgegevens worden door een ‘trusted third party’
(ZorgTTP) geanonimiseerd met behulp van pseudoniemen.  
Dit betekent dat persoonsgegevens worden omgezet naar een
pseudoniem en in die vorm verzonden worden naar het niVel.
Deze werkwijze is vastgelegd in een privacyreglement dat te
downloaden is op www.nivel.nl/zorgregistraties onder het kopje
‘privacy’. 

– De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot 
individuele personen, zorgverleners of zorginstanties.

– Deelnemende zorgverleners krijgen informatiemateriaal voor 
in de wachtkamer (poster en folders). 

– Deelnemers kunnen zich altijd, zonder opgaaf van reden, 
uit NIVEL Zorgregistraties terugtrekken.  

• Deelname
Meer informatie vindt u op www.nivel.nl/zorgregistraties. Als u
geïnteresseerd bent in deelname aan NIVEL Zorgregistraties
dan kunt u contact opnemen met de Zorgregistraties helpdesk
door een email te sturen naar Zorgregistraties@nivel.nl of te
bellen met (030) 27 29 814. U kunt zich ook aanmelden via
www.nivel.nl/aanmeldenzorgregistraties.
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