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Nummer 7, juni 2021 
 
De stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen patiënten, revalidatieartsen  
en revalidatie-instellingen. Samen willen zij de revalidatiezorg in Nederland verbeteren door 
systematisch de uitkomsten van behandelingen te verzamelen, analyseren, vergelijken en 
verspreiden. 
 

 

Inhoud 
 
 

Dit betreft een extra Revalidatie Impact nieuwsbrief met informatie over de start van de 

samenwerking met DHD en de afronding bij SDB groep. 
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Meer informatie:  

Stichting Revalidatie Impact, www.revalidatie-impact.nl 

Sanne Heintzbergen, directeur Stichting Revalidatie Impact  s.heintzbergen@revalidatie-impact.nl  

 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en wordt verspreid via het Revalidatie Nieuwsbericht en de 

VRA-nieuwsbrief, de website van Revalidatie Impact, de VRA-website en Revalidatie Kennisnet. U 

kunt zich hier echter ook apart op abonneren. Wilt u zich hiervoor aanmelden, stuurt u dan een e-

mail naar info@revalidatie-impact.nl.  

 

 

1. Aanleiding  
 

Voor de verzameling, analyse en visuele weergave van Revalidatie Impact Scores werkt 

Stichting Revalidatie Impact op dit moment samen met SDB groep.  

 

Het contract dat we als Stichting Revalidatie Impact hebben met SDB-groep loopt t/m 3 oktober 

2021. Dit is een moment om te bekijken of dit nog steeds de meest geschikte partij is om mee 

samen te werken. Daarom hebben we onderzocht of er een andere partij op de markt is, die 

mogelijk meer kan bieden.  

 

Na een eerste brede inventarisatie en kennismakingen, leken twee partijen geschikt. Zij hebben 

voor ons een offerte gemaakt. Op basis van de inhoudelijke voordelen, prettige indruk van de partij 

en het kostenplaatje, is gekozen om de samenwerking met DHD op te starten. DHD heeft sinds een 

aantal maanden de Datahub in gebruik. Dit is een ontvangststraat die voor steeds meer 

kwaliteitsregistraties in ziekenhuizen gebruikt wordt, en die goed past bij de eisen die wij stellen aan 
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het Revalidatie Impact Scores systeem. Daarnaast zien we nog veel andere voordelen in een 

samenwerking met DHD.  

De belangrijkste argumenten om de samenwerking met DHD te starten zijn: 

- DHD is een bekende partij bij vooral de ziekenhuisleden van Revalidatie Nederland.   

- DHD maakt gebruik van standaardpakketten die, indien gewenst, de overstap naar een andere 

partij eenvoudiger maken (minder vendor lock in).  

- De prijs is over een langere periode gunstiger.  

- In een ontwikkeltraject worden de komende jaren ongetwijfeld extra kosten gemaakt. We 

verwachten dat deze meerkosten bij een niet-commerciële partij lager zijn.  

- De ontwikkeling met DHD is meer in partnerschap.  

 

 

 

2. Samenwerking met DHD 
 

Na de keuze voor DHD, het helder opschrijven van de wensen en het ondertekenen van 

de offerte, zijn inmiddels de voorbereidingen met DHD gestart.  

 

 

Wijzigingen ten opzichte van het huidige systeem 

In de afgelopen jaren is veel geleerd over wat wel, en wat nog niet goed werkt in de verwerking van 

uitkomstmaten. De samenwerking met DHD geeft ons de mogelijkheid om nu een aantal 

verbeterslagen te maken: 

- In de nieuwe ontvangststaat, de Datahub, is het mogelijk om .csv bestanden aan te bieden. Het 

is dan niet meer nodig om de RIXml tool waarmee .csv bestanden omgezet konden worden 

naar .xml bestanden te gebruiken. Aanleveren in .xml formaat blijft ook mogelijk.  

- We verbeteren de huidige opbouw van het .csv format en de .xml format om onder andere het 

toevoegen van nieuwe meetinstrumenten makkelijker te maken. 

- De Datahub geeft direct terugkoppeling over de datakwaliteit. Bovendien is deze terugkoppeling 

overzichtelijker. 

- Elke revalidatie-instelling kiest een lokale beheerder. Deze persoon kan zelf accounts uitgeven 

voor medewerkers in zijn of haar revalidatie-instelling. Dat vergroot de flexibiliteit.  

- Om waardevollere informatie te verkrijgen en deze in de toekomst, voor het Revalidatieregister 

ook te kunnen koppelen aan andere informatiestromen (zoals kostprijzen en patiëntgroepen), 

wordt het nu mogelijk om (gepseudonimiseerd) patiënt- en zorgtrajectnummer mee te nemen in 

de gegevensaanlevering.   

- We sluiten aan bij de Zorginformatie Bouwstenen (ZIB’s) die nu al vastgesteld zijn.  

 

 

Er zijn twee zaken waarop we iets inleveren: 

- We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat er nauwelijks gebruik werd gemaakt van 

autorisaties op het ‘Teamniveau’. Oftewel, eigenlijk alle medewerkers die een account hebben 

voor de Revalidatie Impact dashboardomgeving, hebben rechten om alle gegevens van de 

betreffende revalidatie-instelling of een specifieke locatie te zien. De functionaliteit om 

autorisaties ook op ‘Teamniveau’ toe te kennen, richten we daarom nu niet opnieuw zo in.  

- Minder frequente update van resultatendashboard. Dat is in de huidige situatie ongeveer elke 5 

minuten en dat gaat naar een keer per maand. DHD wil dit gaan automatiseren en dan zal dit 

weer veel frequenter kunnen: eerst wekelijks en indien gewenst later ook dagelijks. Dit is dus 

een tijdelijk nadeel.  

 

 

 



3 
 

Planning 

Hieronder de planning zoals DHD deze opgesteld heeft. Hiermee is het streven om veel van het 

uitdenk- en ontwikkelwerk vóór de vakantieperiode af te ronden. In september richten we ons dan 

op de ondertekening van dienstverlenings- en verwerkersovereenkomsten tussen de revalidatie-

instellingen en DHD, het uitgeven van accounts en instrueren van de gebruikers in de revalidatie-

instellingen.   

 

 

 

3. Wat verandert er voor aanleverende revalidatie-

instellingen? 
 

Met de samenwerking met DHD zullen er een aantal zaken veranderen voor de 

revalidatie-instellingen, de meesten daarvan hangen samen met de doorgevoerde 

verbeterslagen.  

 

Een aantal verbeterslagen, zoals de verbetering in de opbouw van het .csv format, .xml format en 

het toevoegen van patiënt- en zorgtrajectnummer zouden sowieso doorgevoerd worden in een 

nieuwe Dataset. We doen dat nu in één keer met de overgang naar DHD.  

Concreet komt het neer op de volgende aanpassingen voor aanleverende revalidatie-instellingen: 

- Aanpassing van de query om tot een aanlevering te komen.  

- Aanwijzen van een lokale beheerder die de accountuitgifte in de revalidatie-instellingen gaat 

doen.  

- Nieuwe dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst. In sommige gevallen wordt dit 

eenvoudiger. Zo hebben bijvoorbeeld alle ziekenhuizen al een dienstverlenings- en 

verwerkersovereenkomst met DHD. Daar zal enkel een addendum bijkomen. Voor de 

revalidatiecentra was vernieuwing van de dienstverlenings- en verwerkersovereenkomst 

sowieso nodig, voor de verzameling van prestatie-indicatoren die door DHD gedaan wordt. Er 

zal gebruik gemaakt worden van de door Brancheorganisaties Zorg (BoZ) ontwikkelde 

modelverwerkersovereenkomst voor de zorg. 

 

4. Afronding bij SDB groep 

 

Tot 1 oktober 2021 blijft het Revalidatie Impact Scores systeem bij SDB groep 

beschikbaar. De aanleveringen kunnen tot die tijd door blijven gaan.  
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Stichting Revalidatie Impact zal geen grote veranderingen meer oppakken binnen het huidige 

systeem van SDB groep. Er zullen ook geen dienstverlenings- en verwerkersovereenkomsten meer 

in behandeling genomen worden. Dat betekent dat revalidatie-instellingen vanaf nu niet meer van 

de acceptatie- naar de productieomgeving kunnen gaan.  

 

 

5. Vragen en opmerkingen 
 

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over de aankomende samenwerking met DHD, 

of technische vragen over het nieuwe systeem? Laat het ons vooral weten! Wij zijn per e-

mail bereikbaar via info@revalidatie-impact.nl en telefonisch via 030 2739384.  
 

 


