Leiden, 02-05-2019
Geachte collega’s,

Graag informeren wij u over de implementatie van de DHFA, de functionaliteiten die de registratie u
biedt, verplichte kwaliteitsindicatoren en de te verwachte ontwikkelingen in 2019.
Implementatie DHFA
In 2018 zijn er in totaal 13,582 heupfracturen geregistreerd in de DHFA, waarmee meer dan 70% van
alle heupfractuurpatiënten in de DHFA zijn geregistreerd. Van de 80 heupfractuur opererende
ziekenhuizen hebben er 65 deelgenomen. De klinische data hebben een gemiddelde compleetheid
van 93% met een cumulatieve compleetheid van 69% en de poliklinische data, welke 3 maanden na
de ingreep verzameld dienen te worden, 34% en 30%. Voor de komende 3 jaar is ons streven een
datacompleetheid van >95% voor de klinische data en >75% van de poliklinische data. Goede
registratie levert u drie voordelen op:
1. U verliest minder waardevolle data;
2. Met een hogere datacompleetheid worden analyses betrouwbaarder;
3. U wint tijd bij het doorleveren van verplichte indicatoren.
Functionaliteiten DHFA
Inzicht in uw eigen kwaliteit van zorg
Om inzicht te krijgen in de data van uw eigen ziekenhuis, kunt u via het online portaal MijnDICA
(dica.mrdm.eu) uw eigen ziekenhuis vergelijken met de rest van Nederland. Op MijnDICA kunt u
naast de datacompleetheid, al de door u ingevoerde gegevens terugzien. In de basisrapportage,
wordt uw score van alle ingevoerde variabelen vergeleken met het landelijke gemiddelde en in de
indicatorenrapportage kunt u in een funnelplot uzelf vergelijken met andere ziekenhuizen. U zou de
getallen van mijnDICA bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om op regionaal niveau de resultaten te
bespreken en samen met uw collega’s in de regio tot verbeterinitiatieven te komen. Heeft u nog
geen toegang tot mijnDICA dan kunt u contact opnemen met de DICA-servicedesk.
Aanleveren verplicht gestelde kwaliteitsindicatoren
In de indicatorenrapportage staan interne en externe indicatoren; interne indicatoren zijn alleen
inzichtelijk voor de beroepsgroep en de externe indicatoren zijn de verplichte indicatoren, zoals deze
door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut Nederland (ZiNL) zijn
vastgesteld. Als u volledig in de DHFA registreert, worden de verplichte indicatoren automatisch
voor u berekend. Via het Transparantieportaal Zorg kunnen deze gegevens direct doorgeleverd
worden naar de IGJ en het ZiNL. Voor meer informatie zie: transparantieportaalzorg.nl.
Wetenschappelijk onderzoek
De wetenschappelijke commissie van de DHFA moedigt het doen van wetenschappelijk onderzoek
met data uit de DHFA aan en is ervan overtuigd dat onderzoek doen een belangrijk instrument is

voor verdere kwaliteitsverbetering. Als deelnemer kunt u gegevens uit de DHFA gebruiken voor
wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor dient u een aanvraagformulier in te vullen. Voor meer
informatie kunt u terecht op de website: https://dica.nl/dhfa/onderzoek
Ontwikkelingen 2019
Binnen de DHFA wordt er hard gewerkt aan een nieuwe wijze van rapporteren. De bedoeling is dat
de DHFA in 2019 overgaat naar een zogenaamd Codman Dashboard. Dit is een portaal waarin naast
de indicatoren ook een dynamische rapportage beschikbaar komt. U bepaalt dan zelf welke
subpopulatie van patiënten u wilt selecteren en bekijken. Zodra het Codman Dashboard voor de
DHFA beschikbaar komt, wordt u hierover geïnformeerd.
Contact
Meer informatie vindt u op dica.nl/dhfa. Voor vragen kunt u contact opnemen met de DICAservicedesk via dica-servicedesk@mrdm.nl of 088 – 57 000 10 (bereikbaar op werkdagen van 09:00 –
17:00 uur).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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