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Introductie
Marjolein van Egmond

.

Manager
IT Assurance & Advisory
Eindhoven
Specialist Program Assurance (QA)

Doel van vandaag:
Het geven van een samenvatting en introductie over het KetenInformatie Kwaliteit
Verpleeghuiszorg (KIK-V) programma van het Zorginstituut Nederland (ZIN) om te
onderzoeken of dit ook van toepassing zou kunnen zijn op het vraagstuk t.a.v. de
auditlast in de ziekenhuizen.
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Aanleiding en achtergrond KIK-V Programma
Inefficiëntie en beperkte afstemming ketenpartijen.
Situatie leidt tot:

Actuelere
gegevens?

Aanvulende
gegevens?

-

Veel handmatig werk (=tijd)

-

Beperkt hergebruik gegevens

-

Meer uitvragen en hogere administratieve lasten

Per kwartaal?

Per maand
en ander
format?

Ander
detailniveau?
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De visie en strategie van KIK-V
2 Uitvraag alleen op deze bestaande gegevensset.
Doel KIK-V
Het beter en gestructureerde afstemmen van de informatie uitvragen
(indicatoren) en het aanbod van informatie beschikbaar.

Hoe?
Niet met een centrale database….

Hoe dan wel?
Met het definiëren van een standaard
gegevensset met gegevens die de
zorgaanbieder al registreert in
bestaande operationele processen.
(uitgangspunt van de uitvragen)

Definitie & samenstellen standaard gegevensset.

Een effectievere en efficiëntere inrichting van de onderlinge
informatievoorziening. Dit zorgt voor;
- Een beter en accurater inzicht,
- alsmede een mindere administratieve last voor de zorgaanbieders.

Gegevens bij de bron
beschikbaar en
opvraagbaar middels
de gegevensset

3

Makkelijker nieuwe uitvragen toevoegen met
beantwoording uit bestaande gegevens.
Antwoord vanuit de zorgaanbieder op basis van beschikbare
gegevens = Hergebruik en verhoogde datakwaliteit en
vergelijkbaarheid.

4

1

De gegevens staan bij de
bronhouder (zorgaanbieder) zelf.
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Het KIK-V principe
Een duurzaam ‘Afsprakenstelsel’

Een nieuwe manier van werken

Met het beter afstemmen van de informatie uitvraag met het aanbod aan
gegevens streeft het KIK-V princiepe naar een nieuwe manier van
gegevensuitwisseling:

Het definiëren en gebruiken van een standaard gegevensset vraagt om een robuust
afsprakenstelsel. Afspraken tussen de ketenpartijen en de zorgaanbieders over het gebruik
van deze gegevens.

•

In januari 2021 heeft het KIK-V programma een tweetal kernproducten ontwikkeld;

Eénmalige gegevensontsluiting, meervoudig gebruik: Waarmee divers
uitvragen van diverse ketenpartijen op geautomatiseerde wijze beantwoord
worden.
• Hergebruik beschikbare informatie
• Verhoging informatiekwaliteit en betrouwbare informatievoorziening.

•

Een getekend 'Convenant’.

•

Een formele ‘Afsprakenset.’

Het KIK-V afsprakenstelsel

• Aanzienlijke vermindering van administratieve lasten

Nu: Zonder afsprakenset een informatiepuzzel.
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Het KIK-V principe in producten
De KIK-V kernproducten
Als basis heeft het programma het getekende Convenant en een Afsprakenset opgeleverd: De ‘Afsprakenset’.De afsprakenset is opgebouwd uit een drietal hoofdproducten:
1. De modelgegevensset
2. Het uitwisselprofiel
3. De beheerafspraken

Modelgegevensset:

Uitwisselprofiel (per afnemer):

Beheerafspraken:

•

Beschrijft beschikbaar
gestelde gegevens door de
zorgaanbieder.

•

Bevat gedetailleerd
uitgewerkte informatievragen.
(zonder interpretatieruimte).

•

•

Bevat data op betekenis
niveau geüniformeerd voor de
gehele sector.

•

Inhoudelijke afsoraken, maar
ook t.b.v. privacy &
beveiliging.

Beschrijft hoe afspraken tot
stand komen, worden
onderhouden en
doorontwikkeling hiervan.

•

Afspraken dragen bij aan
standaardisatie KIK-V effect.

Beschrijft de gehanteerde
definities van de gegevens

•

•
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Het KIK-V princiepe in producten
De KIK-V kernproducten
Als basis heeft het programma het getekende Convenant en een

Afsprakenset opgeleverd: De ‘Afsprakenset’.

De afsprakenset is opgebouwd uit een drietal hoofdproducten:
1.

De modelgegevensset

2.

Het uitwisselprofiel

3.

De beheerafspraken

1. De modelgegevensset

KIK-V (Technische) hulpmiddel:

2. Uitwisselprofiel

3. Beheerafspraken

De Modelgegevensset beschrijft de
Het Uitwisselprofiel beschrijft de afspraken over de
De beheerafspraken beschrijven ten slotte hoe de
• Referentieontwerp:
gegevens
die door de zorgaanbieders
aanlevering van gegevens door de zorgaanbieder
afspraken tot stand komen, worden onderhouden en
beschikbaar worden gesteld binnen KIK-V.
voor publicatie in het Openbaar Databestand (ODB).
hoe doorontwikkeling van de afsprakenset
• Uitwerking per bronsysteem welke brondata
ontsloten moet worden om de modelgegevensset te vullen.plaatsvindt.
Deze gegevensset standaardiseert de
De Uitwisselprofielen zijn verschillende per afnemen
gegevensuitwisseling
op informatieniveau.
en doel.
• Plan van aanpak:
De beheerafspraken moeten bij te dragen aan het
Het is het resultaat van het
Deze afspraken gaan over o.a. de grondslagen,
effect van KIK-V.
• Inzicht in benodigde implementatiestappen. Het bevat alle aspecten die van belang zijn bij dit project, destandaardiserend
scope, randvoorwaarden,
risico’s en planning.
matchingsproces, een afstemming tussen
manieren van terugkoppeling aan de zorgaanbieder,
Daarnaast moeten de beheerafspraken bij dragen
de•informatiebehoefte
en de beschikbare
de te gebruiken gegevens en berekeningen voor
Handreiking ‘Starten
met KIK-V’:
aan het bieden van flexibiliteit. Het is voor afnemers
gegevens bij de zorgaanbieder.
indicatoren maar ook de de maatregelen ten
niette
altijd
mogelijk om van te voren te voorspellen
• Praktische handvatten en informatie die verwijst
naar
tool om
de implementatie te vergemakkelijken en
ondersteunen.
behoeve
vande
privacy
en beveiliging.
Verder zijn in de Modelgegevensset de
welke informatie zij nodig hebben. In het beheer zal
NB: op dit moment omvat het KIK-V uitwisselprofiel de benodigde
gehanteerde
definitiesKIK-V
opgenomen van de
hier rekening mee gehouden moeten worden en een
• Instapniveaus
gegevens en berekeningen voor de indicatoren
benodigde gegevens.
zekere mate van flexibiliteit mogelijk maken, wil de
Personeelssamenstelling,
met een voorbeeldberekening
per Dit document helpt het instapniveau te bepalen.
• Elke organisatie kan op haar eigen niveau instappen
en de voordelen
ervaren van KIK-V.
afsprakenset kunnen rekenen op voldoende
indicator.
draagvlak onder afnemers.
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Meer weten?
Voor meer informatie over het KIK-V programma: InfoKIKV@zinl.nl
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Some or all of the services described herein may not be permissible for KPMG audit clients and their affiliates or
related entities.

kpmg.com/socialmedia

© 2022 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

