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Indicatoren landelijke benchmark ketenzorg verslagjaar 2023  
  

Diabetes mellitus type 2  
  

Indicatornr  Omschrijving (InEen)  

  Prevalentie diabetes mellitus type 2   

  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist  

  Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg)  

1a  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger 

met een gereguleerd LDL1  

1b  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger 

zonder hart- en vaatziekten met een gereguleerd LDL  

1c  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger 

met doorgemaakt HVZ event met een streng gereguleerd LDL  

2  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat een 

lipidenverlagend medicament (bijvoorbeeld statines) gebruikt  

3  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is 

berekend of bepaald  

4  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met 

urineonderzoek op albuminurie (albumine/kreatinine ratio)  

5  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het 

rookgedrag is vastgelegd  

6  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt  

7  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een 

funduscontrole in afgelopen drie jaar  

8  Percentage diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma met een 

registratie van het voetonderzoek 

 
. 

 

 

 

 

 
1 Dit is strikt genomen geen indicator voor het zorgprogramma voor Diabetes mellitus type 2, maar een indicator bedoeld 
voor het maken een historische vergelijking bij de zorgprogramma’s voor HVZ en VVR (hoog risico/zeer hoog risico) 
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COPD  
 

 

Indicatornr  Omschrijving (InEen)  

  Prevalentie COPD  

  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist  

  Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg)  

1  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met 

inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd   

2  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie 

functioneren (MRC of CCQ) is vastgelegd  

3  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate van 

bewegen is gecontroleerd  

4  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het 

rookgedrag is vastgelegd  

5  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt   

6  Percentage COPD patiënten heel jaar in zorgprogramma met 2 of meer 

exacerbaties in de afgelopen 12 maanden  
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Hart- en Vaatziekten  
 

  

Indicatornr  Omschrijving (InEen)  

  Prevalentie HVZ  

  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist  

  Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg)  

1  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie de bloeddruk 

is bepaald in meetperiode  

2  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger en 

een systolische bloeddruk bepaling in de afgelopen 12 maanden met een 

adequaat gereguleerde bloeddruk (praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten)  

3  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma 70 jaar of jonger met 

een streng gereguleerd LDL  

4  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het 

rookgedrag is vastgelegd   

5  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt   

6  Percentage HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie eGFR is 

bepaald in afgelopen jaar   

7  Percentage HVZ risico patiënten heel jaar in zorgprogramma bij wie mate 

van beweging is vastgelegd in de afgelopen 12 maanden  
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VVR (hoog risico/zeer hoog risico) 
 

Indicatornr  Omschrijving (InEen)  

  Prevalentie VVR (hoog risico/zeer hoog risico)1 

  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist  

  Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg)  

1  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma bij wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode   

2  Percentage VVR (hoog risico patiënten/zeer hoog risico)  heel jaar in 

zorgprogramma jonger dan 70 jaar en een systolische bloeddruk bepaling in 

de afgelopen 12 maanden met een adequaat gereguleerde bloeddruk 

(praktijk, thuis, 24-uur, 30 minuten)  

3  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma 70 jaar of jonger met een gereguleerd LDL   

4  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma van wie het rookgedrag is vastgelegd   

5  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma dat rookt   

6  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma bij wie eGFR is bepaald in afgelopen jaar  

7  Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma bij wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode  

8 Percentage VVR (hoog risico/zeer hoog risico) patiënten heel jaar in 

zorgprogramma met registratie cardiovasculair risico eerste registratie ooit 

  

 

  

 
1 In het zorgprogramma VVR (verhoogd vasculair risico) worden patiënten opgenomen met een verhoogd en/of zeer 
verhoogd risico (volgens de SCORE-tabel) zonder manifeste hart- en vaatziekten of een doorgemaakt event. 
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Astma bij volwassenen  
 

 

 

Indicatornr  Omschrijving (InEen)  

  Prevalentie astma  

 Percentage patiënten met de diagnose ASTMA (ICPC R96) én gebruik ICS 

(ATC R03BA) 

  Regie: verdeling hoofdbehandelaar huisarts – specialist  

  Percentage patiënten in eerste lijn, maar niet in zorgprogramma (geen 

programmatische zorg)  

1  Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma met 

inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is gecontroleerd  

2  Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma met registratie van 

de mate van astmacontrole in de meetperiode in de groep patiënten die 

roken of met 1 of meer voorschriften inhalatie corticosteroïden (ICS) in de 

meetperiode   

3  Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma van wie het 

rookgedrag is vastgelegd  

4  Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma dat rookt  

5 Percentage astmapatiënten met meer dan twee (>2) voorschriften SABA in 

de afgelopen 12 maanden. 

6 Percentage astmapatiënten heel jaar in zorgprogramma met 1 of meer 

longaanval(len) in de afgelopen 12 maanden 
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Kwetsbare Ouderen 
 

Noemer: Aantal ingeschreven patiënten in de populatie van 75 jaar en ouder 

 

Indicatornr  Omschrijving (InEen)1 

1 Percentage 75+ bij wie advance care planning (ACP) heeft plaatsgevonden (ICPC: 

A20) 

2 Percentage 75+ en kwetsbaar (ICPC: A05) 

3 Percentage 75+ en geheugenproblemen (ICPC: P20) 

4 Percentage 75+ en dementie (ICPC: P70) 

5 Percentage 75+ en osteoporose (ICPC: L95/L95.02) 

6 Percentage 75+ en kwetsbaar en opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen 

 

Noemer: Aantal patiënten heel jaar opgenomen in zorgprogramma kwetsbare ouderen 

 

Indicatornr  Omschrijving (InEen)2 

1 Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met 

individueel zorgplan (IZP) IZP AZ (labcode 3882) individueel zorgplan is aanwezig 

2 Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen dat 

besproken is in MDO in de afgelopen 2 jaar DMDO AZ (labcode 3982) datum 

bespreking in MDO 

3 Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen bij wie 

advance care planning (ACP) heeft plaatsgevonden ICPC-code A20 

4  Percentage patiënten heel jaar in zorgprogramma kwetsbare ouderen met 

medicatiereview in de afgelopen 2 jaar MBO AZ (labcode 4021) datum 

medicatiebeoordeling 

 

 
1 De indicatoren voor het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen zijn voor het verslagjaar 2023 voor de eerste keer in de 
basisset opgenomen. Ter verduidelijking en om alvast enig houvast te bieden zijn daarom in de omschrijving van de 
indicatoren de betreffende ICPC-codes opgenomen. De invulformats voor deze indicatoren voor het zorgprogramma voor 
kwetsbare ouderen over het verslagjaar 2023 volgen komend jaar (eind 2023). 
2 De indicatoren voor het zorgprogramma voor kwetsbare ouderen zijn voor het verslagjaar 2023 voor de eerste keer in de 
basisset opgenomen. Ter verduidelijking en om alvast enig houvast te bieden zijn daarom in de omschrijving van de 
indicatoren de betreffende labcodes opgenomen. De invulformats voor deze indicatoren voor het zorgprogramma voor 
kwetsbare ouderen over het verslagjaar 2023 volgen komend jaar (eind 2023).  
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