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Geachte raad van bestuur, 

 

Op 1 januari 2019 gaat OmniQ weer open. OmniQ is het portaal voor de aanlevering van indicatoren uit meerdere 

kwaliteitsregistraties. Net als vorig jaar kan uw ziekenhuis in dit portaal de indicatoren voor zowel de 

Transparantiekalender (Zorginstituut Nederland) als de Basisset Medisch Specialistische Zorg (Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd) aanleveren. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van OmniQ vragen wij u 

onderstaand actiepunt uit te voeren. 

 

Meer informatie over OmniQ en de wijzigingen ten opzichte van voorgaand jaar vindt u in bijlage 1. 

 

Actiepunt raad van bestuur: autorisatie doorlevering DICA-indicatoren 

MRDM zal periodiek de voorlopige indicatoren uit de DICA-registraties en de Basisset MSZ doorleveren aan 

DHD/OmniQ (beginnend in februari, eenmaal per week). Voorwaarde hiervoor is dat de raad van bestuur, of een 

gemachtigde binnen uw zorginstelling, MRDM hiertoe autoriseert via de ‘autorisatiematrix’ van MRDM (mogelijk 

vanaf 1 februari 2019). U vindt deze op https://transparantieportaalzorg.nl. 

 

Communicatie tijdens opening OmniQ 

In samenwerking met de NVZ en NFU houden wij de lokaal beheerders op de hoogte van belangrijke 

ontwikkelingen en de procedures rondom OmniQ. Alle updates worden op de homepagina van OmniQ geplaatst. 

Daarnaast worden de lokaal beheerders vanaf 16 januari 2019 eens in de twee weken via e-mail op de hoogte 

gehouden van alle updates. In de periode 6 maart 2019 t/m 17 april 2019 ontvangen de lokaal beheerders 

wekelijks een e-mail.  

 

Wij danken u hartelijk voor uw medewerking. Als u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, dan kunt u 

contact met ons opnemen via 030 273 97 00 of info@dhd.nl.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sezgin Cihangir 

Teammanager Expertise & Ondersteuning  

Datum 
21-11-2019 

Referentie 
19.11.21.01/SC 

Onderwerp 
Aanleveren kwaliteitsindicatoren Transparantiekalender en 
Basisset MSZ 2018 



 

Bijlage 1: Nadere informatie over OmniQ 
 

Op 1 januari 2019 gaat OmniQ weer open voor de aanlevering van diverse kwaliteitsindicatoren over 

registratiejaar 2018. Om zo goed mogelijk gebruik te maken van OmniQ vragen we u onderstaande informatie 

door te nemen. 

 

Import vanuit de kwaliteitsregistraties 

Vorig jaar is de importfrequentie van de DICA-indicatoren verhoogd. Vanwege toegenomen complexiteit en 
uitvoeringskosten in het importproces is voor registratiejaar 2018 een middenweg gekozen tussen de 
importfrequentie van registratiejaren 2016 en 2017. De definitieve DICA-indicatoren worden op 2 en 12 april 2019 
geïmporteerd en vanaf 5 februari worden eens per week de voorlopige DICA-indicatoren geïmporteerd in OmniQ 
(elke dinsdag worden de indicatoren ververst). 
 
Bij de voorlopige indicatoren worden geen arbeidsintensieve correctieslagen uitgevoerd. Als zich problemen 
voordoen bij de import vragen we MRDM om deze fouten bij de eerstvolgende aanlevering aan te passen. Mocht 
het MRDM niet lukken om de problemen bij de voorlopige indicatoren te verhelpen, moet worden gewacht tot de 
import van de definitieve indicatoren. Bij de aanlevering van de definitieve indicatoren zullen we wel handmatige 
(arbeidsintensieve) aanpassingen uitvoeren, zodat alle definitieve indicatoren beschikbaar zijn in OmniQ. 
 
Daarnaast worden vanwege de problemen rondom de import van afgelopen jaar de indicatoren vanuit Perined en 
Renine niet meer geïmporteerd in OmniQ. De keuze voor de aanpassingen rondom de import van DICA, Perined 
en Renine sluit aan bij de uitkomsten van de gebruikersenquete OmniQ over registratiejaar 2017, waaruit blijkt 
dat het overgrote deel van de ziekenhuizen liever geen import heeft als er veel onduidelijkheid bestaat of als de 
import te laat of verkeerd wordt aangeleverd. Deze werkwijze is afgestemd met de NVZ en NFU. 
 
Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de kwaliteit en functionaliteit van OmniQ. 
 
Voor de volgende kwaliteitsregistraties blijft het proces rondom de import ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar: 
LROI, NCFS, LTR en RN. Om de data van deze kwaliteitsregistraties te gebruiken, is per kwaliteitsregistratie 
toestemming nodig van de raad van bestuur. De raad van bestuur van uw ziekenhuis heeft vorig jaar reeds 
toestemming gegeven voor machtiging tot 1 juni 2019. 
 
Overzicht import vanuit de kwaliteitsregistraties 

Kwaliteitsregistratie Hoe vaak Wanneer 

LROI 2x per week 5 februari t/m 25 maart 

NCFS 2x Begin en eind maart 

LTR 1x Eind maart 

GfK/RN 1x Eind maart 

Voorlopige DICA-indicatoren 1x per week 5 februari t/m 26 maart 

Definitieve DICA-indicatoren 2x 2 en 11 april 

 
Let op: voorwaarde voor de doorlevering van de DICA-indicatoren is autorisatie via de ‘autorisatiematrix’ van 
MRDM.  

 

Aanleverniveau 

Vorig jaar heeft uw ziekenhuis voor de Transparantiekalender aangegeven dat de indicatoren op concernniveau 

worden aangeleverd. Voor dit jaar houden wij automatisch hetzelfde aanleverniveau aan. Als u het 

aanleverniveau wilt aanpassen naar een ander niveau of als u hier vragen over heeft, dan kunt u dit afstemmen 

met het Zorginstituut Nederland en vervolgens doorgeven via info@dhd.nl. 

Het aanleverniveau van de Basisset MSZ is bepaald door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Voor uw 

ziekenhuis is dat: 
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Machtigingen lokaal beheerders 

Lokaal beheerders kunnen via OmniQ accounts aanmaken voor gebruikers binnen het ziekenhuis en hen de 

benodigde rechten geven om indicatorensets in te vullen, te controleren en/of in te zien. Alleen lokaal beheerders 

zijn geautoriseerd om akkoord te geven op het versturen van de ingevoerde indicatorensets (op basis van de 

unieke code die per post aan de raad van bestuur wordt gestuurd). DHD beheert het overzicht van lokaal 

beheerders per ziekenhuis. Wijzigingen met betrekking tot gemachtigde lokaal beheerders kunt u op elk moment 

aan ons doorgeven. 

 

Als u hier vragen over heeft, dan vernemen wij dat graag via 030 273 97 00 of info@dhd.nl. Wilt u lokaal 

beheerders toevoegen of verwijderen, dan kan dat via het ’Wijzigingsformulier machtiging lokaal beheerder’ dat u 

op onze website kunt downloaden. Hiervoor gaat u naar www.dhd.nl > Klantenservice > Handleidingen en 

formulieren. 

 

Data vooraf ingevuld en indicatorensetinstellingen overgenomen 
Ook dit jaar is een gedeelte van de indicatoren overgenomen van voorgaand registratiejaar en voor u ingevuld in 
OmniQ. De instellingen voor de indicatorensets zijn eveneens overgenomen van vorig jaar. Dit betekent dat 
indicatorensets die vorig jaar op ‘niet van toepassing’ zijn gezet in de instellingen ook dit jaar op ‘niet van 
toepassing’ staan. 
In dit geval is de betreffende indicatorenset niet terug te zien in de navigatieboom van OmniQ. Mist u in de 
navigatieboom van OmniQ een indicatorenset, dan willen we u verwijzen naar de ‘Indicatorenset instellingen’. 

 

Planning 

De planning voor het aanleveren van de indicatorensets van de Transparantiekalender: 

Dinsdag 1 januari 

2019 
Opening OmniQ voor de Transparantiekalender 

Dinsdag 5 februari 

2019 

Start import kwaliteitsregistraties (LROI, DICA, NCFS, LTR en 

RN/GfK)* 

Donderdag 21 maart 

2019 

Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor de 

Transparantiekalender en Revalidatieset  

Vrijdag 29 maart 

2019 
Laatste import kwaliteitsregistraties (excl. DICA) 

Maandag 1 april 

2019 

Ondertekenen door raad van bestuur voor Transparantiekalender 

en Revalidatieset (mogelijk t/m 14 april 2019**) 

Donderdag 11 april 

2019 
Laatste import kwaliteitsregistratie DICA 

Vrijdag 12 april 2019 

(17:00 uur) 
Sluiting beschikbaarheid Servicedesk DHD 

Zondag 14 april 2019 

(23:59 uur) 
Sluiting OmniQ voor Transparantiekalender en Revalidatieset 

Donderdag 18 april 

2019 
Afschrift Transparantiekalender 

Dinsdag 1 mei 2019 
DHD levert indicatoren Transparantiekalender aan bij Zorginstituut 

Nederland 

 

*We zullen u binnenkort op de hoogte brengen van de planning rond de import vanuit de kwaliteitsregistratie. 

Daarnaast houden we u via de hoofdpagina van OmniQ op de hoogte indien een kwaliteitsregistratie de 

definitieve indicatoren heeft aangeleverd.  

 

**Let op: We willen u erop attenderen dat 14 april op een zondag valt. Onze Servicedesk is geopend tot en met 

vrijdagmiddag 12 april 17:00 uur. We raden u aan de indicatoren uiterlijk op 12 april te accorderen. 
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De planning voor het aanleveren van de indicatorenset van de Basisset MSZ: 

Dinsdag 1 januari 

2019 
Opening OmniQ voor de Basisset MSZ 

Donderdag 21 

maart 2019 

Raad van bestuur ontvangt voorlopige ondertekencode voor de 

Basisset MSZ 

Maandag 1 april 

2019 

Voorlopig ondertekenen door raad van bestuur voor de 

Basisset MSZ (mogelijk t/m 14-04-2019) 

zondag 14 april 

2019 (23:59 uur) 
Tijdelijke sluiting OmniQ voor de Basisset MSZ 

Donderdag 18 april 

2019 

DHD levert de voorlopige indicatoren aan de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd 

Donderdag 18 april 

2019 
OmniQ opnieuw open voor de Basisset MSZ 

Woensdag 8 mei 

2019 

Definitief ondertekenen door raad van bestuur voor de Basisset 

MSZ (mogelijk t/m 31-05-2019) 

Woensdag 8 mei 

2019 

Raad van bestuur ontvangt definitieve ondertekencode voor de 

Basisset MSZ 

Woensdag 15 mei 

2019 
Import Heropnamen en OLO 

vrijdag 31 mei 2019 

(23:59 uur)  
Sluiting OmniQ voor Basisset MSZ 

Donderdag 6 juni 

2019  
Afschrift Basisset MSZ 

Donderdag 13 juni 

2019 

DHD levert indicatoren Basisset MSZ aan bij de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd 

 

Tot slot 

In samenwerking met de NVZ en NFU houden wij de lokaal beheerders op de hoogte van belangrijke 

ontwikkelingen en de procedures rondom OmniQ. Alle updates worden op de homepagina van OmniQ geplaatst. 

Daarnaast worden de lokaal beheerders vanaf 16 januari 2019 elke twee weken via e-mail op de hoogte 

gehouden van alle updates. In de periode 6 maart 2019 t/m 17 april 2019 gebeurt dit wekelijks.  
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