Jaarverslag [naam afdeling/afdelingen] [jaartal]
Eventueel gezamenlijk jaarverslag met andere afdelingen zoals
Bijzondere Tandheelkunde en/of Orthodontie
Uitgave […]
Contactpersoon […]
Hierbij vermelden dat er gebruik is gemaakt van de richtlijn jaarverslag van de NVMKA, en
dat het jaarverslag voldoet aan de minimale eisen in deze richtlijnen genoemd.
Onderstreepte onderwerpen zijn de minimale data/eisen
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1.

Voorwoord
Beschrijft kort o.a. doel van jaarverslag en voor wie het bestemd is. Kan ook een korte
inleiding zijn over hoe de discipline of afdeling is georganiseerd, b.v. subafdelingen of
meerdere locaties. [indien meerdere locaties deze alle noemen met naam en adres]

2.

Organisatie
Hierin wordt tekstueel verslag gedaan van de missie, de gang van zaken betreffende
de discipline(s) in het afgelopen jaar, met hoogte- en dieptepunten. In elk geval
verslag van de reguliere overlegstructuren tussen discipline(s) en
ziekenhuisorganisatie.
Hierbij kan ook verslag worden gedaan van zaken in de ziekenhuisorganisatie, voor
zover ze ook betrekking hebben op de discipline(s). (Voorbeelden zijn strategische
plannen van het ziekenhuis, betrokkenheid bij de ziekenhuis of staforganisatie van de
disciplineleden). Indien er vermelding wordt gedaan van knelpunten zoals bv.
wachtlijsten dan is oorzaak en oplossing ook vermeldenswaardig.
Belangrijk is ook plannen voor het komende jaar te vermelden, hier moet in het
jaarverslag aandacht aan besteed worden

3.

Personele bezetting
Vermelding van formatie van de discipline(s), samenstelling van de staf per discipline
en personele bezetting ondersteunend personeel.

4.

Patiëntenzorg
Adherentiegegevens ziekenhuis en discipline per ziekenhuis
Vermelding van toegangstijden per ziekenhuis
Vermelding van productiecijfers:
Eerste polikliniekbezoeken en herhalingsconsulten
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Tevens vermelding klinische verrichtingen volgens een systematiek die overeenkomt
met de indeling volgens de NZA codering (declaratiecodes)
Tevens vermelding beschikbaarheid klinische OK tijd, dagbehandeling OK tijd (hoeveel
dagdelen, per discipline) en bedden.
[Bijzondere Tandheelkunde: stoelurenproduktie per patiëntencategorie
Orthodontie: kerngetallen vwb nieuwe patiënten.]
Organisatie van patiëntenbespreking en complicatiebespreking
Complicatieregistratie gegevens over het afgelopen jaar per categorie.
Vermelding klachten per categorie
Eventuele knelpunten fysieke voorzieningen poliklinieken en kliniek
Eventuele knelpunten t.a.v. statusvoering en archivering
5.

Prestatieindicatoren en protocollen
Conform opgegeven prestatieindicatoren IGZ
Aangeven hoe protocollen beschikbaar zijn. Aangeven updates en nieuwe protocollen

6.

Verslagen werkgroepen/onderafdelingen
Bv. Osteotomiewerkgroep, schisis, hoofd-hals oncologie, implantologie, gnathologie,
OSAS

7.

Opleiding
Verslag van opleidingsactiviteiten voor AIOS en AGNIO’s.
Nascholing ondersteunend personeel. Wie er bij betrokken waren.
Betrokkenheid bij nascholingsactiviteiten zoals congresorganisatie of refereeravonden
of klinische avonden voor de eerste lijn.

8.

Onderzoek
Beschrijving evt. lopende onderzoeksprojecten, plannen en promoties

9.

Bijlagen
1. Publicaties
2. Voordrachten
3. Congresbezoek en refereeravonden stafleden (aantal accreditatiepunten
vermelden)
4. Nevenfuncties stafleden
5. Lidmaatschappen stafleden
6. Bibliotheek aanwinsten en vermelding beschikbare tijdschriften
7. Persoonlijke gegevens MKA-chirurgen t.b.v visitaties opgesplitst per MKA-chirurg:
Geboortedatum, moment toetreding tot maatschap/vakgroep;
Universiteit en datum tandartsexamen;
Universiteit en datum artsexamen;
Opleidingsinstituut en opleider;
Specialistenregistratie d.d.;
Specifiek(e) aandachtsgebied(en) cq differentiaties;
Datum van inschrijving in het register van MKA-chirurg-oncoloog (indien van
toepassing);
Gegevens promotie (indien van toepassing).
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