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Geachte meneer van den Berg, 

  

Afgelopen november heeft u de NVZ een brief geschreven over het inzichtelijk krijgen 

van de aantallen MPN patiënt per arts en per ziekenhuis. 

  

Helaas is de NVZ niet in de positie om namens ziekenhuizen toestemming te geven om 

dergelijke data te publiceren. Deze data is het eigendom van de ziekenhuizen. 

We hechten als NVZ uiteraard veel waarde aan de transparantie van kwaliteit van zorg 

en werken daarom mee aan het systeem dat we Nederland hebben voor het openbaar 

maken van dit soort gegevens. Dit gaat via de lijn van het Zorginstituut 

(Transparantiekalender). Ziekenhuizen leveren op verzoek van patiëntenorganisatie en 

zorgverzekeraars jaarlijks duizenden kwaliteitsindicatoren aan, waaronder volumes, die 

publiek beschikbaar zijn. Dit is dan op instellingsniveau. Van geen één indicator is dit op 

niveau van de individuele arts beschikbaar omdat dit zorgt voor ongewenste 

neveneffecten. Ook wordt niet alles bijgehouden op artsniveau. Daarnaast spelen ook 

andere factoren een rol in de kwaliteit van zorg. Wel is het zo dat deze indicatoren die 

jaarlijks worden uitgevraagd veelal gaan over veel voorkomende aandoeningen. In ieder 

geval is er op het gebied van zeldzame ziekten, zoals MPN, nauwelijks informatie 

beschikbaar. 

Maar er is dus de mogelijkheid om via een verzekeraar of patiëntenorganisatie een 

verzoek in te dienen bij het Zorginstituut voor het openbaar maken van deze gegevens. 

Hier worden wel keuzes gemaakt in welke verzoeken opgepakt worden (er is een limiet 

aan waar men in kan voorzien), maar in onze ogen was u bij NFK aan het juiste adres om 

dit een stap verder te brengen. 

  

Concluderen kunnen we dus helaas niet voldoen aan uw verzoek maar mogelijk biedt 

deze informatie aanknopingspunten om hier verder mee te gaan. Mocht u nog vragen 

hebben dan hoor ik dat uiteraard graag. De komende weken ben ik vrij maar begin 

januari zouden we altijd nog een keer kunnen bellen mocht u nog vragen hebben. 

Met vriendelijke groet, 

 


