
Globaal tijdspad Toetsservice/NKD 
 

Wanneer Wat 

maart 2018 Inventarisatie exportmogelijkheden van de administratiesystemen van de grote 

praktijken. 

april/mei 2018 Dataverzameling Ronde 0 

de eerste keer data van alle praktijken verzamelen, verwerken en analyseren: een 

0-meting. 

te verzamelen data voor ronde 0: data uit 2017 van behandelingen die doorlopen in 

2018; 

indien mogelijk exporteren de praktijken de gegevens uit hun (digitale) administratie, 

en anders voeren ze de gegevens in in het Excel-aanleverbestand van de 

Toetsservice. 

juni 2018 Verwerking van de aangeleverde data. 

juni-sept. 2018 Uitvoeren kwaliteitsanalyses. 

september 2018 Rapportage aan het NKD. 

begin 2019 Dataverzameling Ronde 1: data uit 2018. 

 

 

Formele procedure 

 De praktijken leveren anonieme gegevens aan het NKD voor de kwaliteitsanalyses. 

 De praktijken maken gebruik van de diensten van de Toetsservice van de CED-Groep om de 

gegevens te anonimiseren en stellen hiervoor de gegevens incl. de namen van cliënten beschikbaar 

aan de Toetsservice. Dit wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst tussen de praktijk en de 

CED-Groep. 

 De Toetsservice anonimiseert de gegevens en levert de anonieme gegevens (namens de praktijken) 

aan het NKD voor de kwaliteitsanalyses (die worden uitgevoerd door onderzoekers van de CED-

Groep). 

 

Aanleveren van gegevens aan de Toetsservice 

We streven naar zo min mogelijk werk voor de praktijken. Als dat mogelijk is, kunt u de gegevens 

exporteren uit uw digitale administratie. Of dat mogelijk is, hangt af van hoe de betreffende gegevens 

worden opgeslagen in uw digitale administratie en in welke vorm u die gegevens geëxporteerd kunnen 

worden. We bekijken momenteel de exportmogelijkheden van de volgende administratieprogramma’s: 

Care4, Curasoft, Medicore, Careweb, REGAS, ZorgAdmin, mijnQuarant, Connect en Ons. Gebruikt u een 

ander administratieprogramma waar u mogelijk de gegevens uit kunt exporteren, neem dan contact op met 

de Toetsservice (010-4071588 of toetsservice@cedgroep.nl). We bekijken dan samen wat de 

exportmogelijkheden van uw administratieprogramma zijn. 

Als u geen digitale administratie heeft waaruit u de gegevens kunt exporteren, kunt u gebruik maken van 

het Excel-aanleverbestand van de Toetsservice om de gegevens aan te leveren. In dit Excelbestand kunt u 

alle gevraagde gegevens invoeren. 

 

Uw exportbestand(en) of uw Excel-aanleverbestand kunt u straks naar de Toetsservice sturen door het 

bestand in een beveiligde omgeving via Internet te uploaden naar de Toetsservice. 

 

Gegevens die u niet heeft, kunt en hoeft u niet aan te leveren. U hoeft dus niet een toets of een taak die u 

bij onderzoek of in de loop van de behandeling niet heeft afgenomen, alsnog af te nemen. Als er van een 

cliënt een gegeven ontbreekt, is dat geen probleem. 
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