
Werkinstructie PREM huidtherapie 2018 
 

Criteria voor de in-/exclusie van patiënten zijn:  
 

Inclusiecriteria:  

- Leeftijd: 0 t/m 11 (kindervariant ouders/verzorgers), 12t/m 15 jaar (kindervariant jongeren) en 16 jaar 

of ouder (volwassen lijst) 

- Minimaal 2 huidtherapiebehandelingen gehad 

- Maximaal 2 keer per jaar benaderen1  

- Afgeronde of niet-afgeronde behandeling: 

o Behandeling afgerond: niet langer dan 60 dagen geleden  

o Niet-afgeronde behandeling: na 15 behandelingen per jaar2 

o Niet-afgeronde behandeling: geen behandeling in afgelopen 6 weken3 

o Niet-afgeronde behandeling: laatste behandeling mag niet langer dan 60 dagen geleden zijn 

- Alle verplichte gegevens voor de dataverzameling zijn beschikbaar of ingevuld (contactgegevens, 

geboortedatum, etc.) 

- Patiënt wil meedoen aan onderzoek (goedkeuring/akkoord gebruik e-mail) 
 

Exclusiecriteria: 

- Al eerder benaderd voor dezelfde indicatie/behandelcode in de afgelopen 12 maanden 

- Al twee keer benaderd in de afgelopen 12 maanden (voor verschillende indicaties) 

- Patiënt heeft geen geldig e-mailadres of adresgegevens  

- Woonachtig buiten Nederland  
 

Verplichte gegevens*  voor dataverzameling (via EPD): 

- Geboortejaar ** 

- Geslacht 

- Achternaam 

- Emailadres  

- Akkoord gebruik email  

- UZOVI Zorgverzekeraar 

- AGB Huidtherapeut 

- AGB Praktijk 

- Datum start behandeling 

- Datum einde behandeling 

- Aantal behandelingen 

- Diagnosebehandelcode (Indicatie/klacht)*** 
* nodig voor identificatie, selectie en benadering van patiënten en voor gegevensverwerking  
** nodig om te bepalen of patient nog niet eerder dat jaar is benaderd voor eenzelfde behandeling (zelfde 

behandelcode en geboortedatum) 
***  nodig om vanaf 2018 patiënten met verschillende indicaties maximaal 2 keer te benaderen 

 

Dataverzameling en analyses  

Om een goede respons te behalen is het belangrijk dat er tenminste twee herinneringen uitgezet worden 

aan personen die de vragenlijst nog niet hebben ingevuld of nog niet volledig hebben afgerond. Voor 

                                                             
1  Het aanleveren van de diagnosebehandelcode aan meetbureaus om meerdere keren per jaar te meten, vergt 

aanpassing bij EPD-leveranciers. Dit is voor 1 januari 2018 nog niet mogelijk.  
2  Het benaderen van patiënten na 15 behandelingen vergt aanpassing bij EPD-leveranciers. Dit is voor 1 januari 2017 nog 

niet mogelijk.  
3     Het benaderen van patiënten die in de afgelopen 6 weken geen behandeling hebben gehad vergt aanpassing bij EPD-

leveranciers. Dit is voor 1 januari 2017 nog niet mogelijk. 



meer informatie over de dataverzameling en analyses wordt verwezen naar de ‘Tool Dataverzameling’ en 

de ‘Tool Analyses’:  

- https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Tool%20-%20Dataverzameling.pdf 

- https://www.zorginzicht.nl/kennisbank/Documents/Tool%20Analyse.pdf 

 

De stappen die uitgevoerd moeten worden voor het opschonen van het databestand staan beschreven in 

de ‘Tool Analyses’. Hieronder worden de stappen genoemd waarbij enkele stappen voor de PREM 

Huidtherapie nader gespecificeerd zijn. 

 

Opschoning 

Stap 1: Controle  

1.1 Check op kwaliteit van de data-invoer  

1.2 Controle op dubbele respondenten en diagnosecodes  

 

Stap 2: Records verwijderen van mensen die ten onrechte zijn aangeschreven  

2.1 Verwijderen van lijsten retour wegens ‘overleden’  

2.2 Verwijderen van lijsten ‘onbestelbaar retour’ (onjuist emailadres)  

2.3 Verwijderen van respondenten die niet tot de doelgroep (in-/exclusie criteria) behoren. Op basis van 

antwoorden uit de vragenlijst worden op voorhand geen respondenten verwijderd.  

 

Stap 3: Records verwijderen van mensen die wel behoren tot de doelgroep, maar die de vragenlijst 

onvoldoende of niet op de juiste manier hebben ingevuld  

3.1 Verwijderen lege cases  

3.2 Verwijderen van respondenten waarop de vragenlijst niet van toepassing is. Alle respondenten die op 

basis van geboortedatum jonger zijn dan 16 jaar worden verwijderd.  

3.3 Verwijderen van respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord.  

Respondenten die onvoldoende vragen hebben beantwoord moeten verwijderd worden. Het gaat om 

respondenten die de helft van de ervaringsvragen (vraag 1 t/m 9) en beoordelingsvragen (vraag 10 t/m 

13) niet heeft ingevuld (7 van de 13 vragen).  

3.4 Verwijderen van respondenten bij wie één of meer van de variabelen voor casemix adjustment 

missing is.  

 

Als huidtherapiepraktijken met elkaar vergeleken worden, dan moeten van de respondenten alle case-mix 

variabelen (leeftijd, opleiding, ervaren gezondheid) bekend zijn. In de PREM huidtherapie wordt gevraagd 

naar de volgende case-mix variabelen: opleiding (vraag 16) en ervaren gezondheid (vraag 17). 

Respondenten die één of meer van de bijbehorende vragen niet ingevuld heeft dienen verwijderd te 

worden. Ook respondenten die bij de vraag naar opleiding ‘anders, namelijk’ hebben aangevinkt moeten 

verwijderd worden. De leeftijd van de respondenten wordt afgeleid van de geboortedatum die uit het 

EPD wordt aangeleverd. Bij één of meer missende waarde op deze case-mix variabelen worden 

respondenten verwijderd voor de vergelijkende analyses. 

 


