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Korte toelichting op DPARD 
 
DPARD (Dutch Pediatric and Adult Registry of Diabetes) is de landelijke registratie van 
gegevens van kinderen én volwassenen met diabetes in de tweede en derdelijn en is per 1 
augustus 2016 van start gegaan.  
In deze notitie wordt een eerste korte toelichting gegeven op het doel van de registratie, de 
wijze van gegevensverzameling, governance, kosten-baten afwegingen, financiering en 
planning. 
 
Doel van de kwaliteitsregistratie  
Het ontbreekt in Nederland aan goede en betrouwbare informatie over aantallen mensen met 
diabetes type 1 en type 2, de prevalentie van complicaties (zoals blindheid en amputaties), 
effecten van de behandeling, multimorbiditeit en over de kwaliteit van de geboden zorg in de 
tweedelijn. Tegelijkertijd zijn de zorgkosten van deze patienten (ongeveer 185.000 totaal) 
substantieel, o.a. door complicaties als blindheid en amputaties en een relatief hoge 
mortaliteit.  
Met een steeds verder groeiend aantal patienten is het van belang de kwaliteit en 
toegankelijkheid te kunnen waarborgen, en een aanpak te ontwikkelen die gericht is op het 
verdere vergroten van de doelmatigheid en kwaliteit van de huidige zorg. Hiervoor is de 
basisvoorwaarde dat men beschikt over betrouwbare kwaliteitsinformatie.  
De registratie is van belang om (via een transparantieportaal) kwaliteitsinformatie terug te 
koppelen aan ziekenhuizen, en andere relevante stakeholders als zorgverzekeraars. 
Daarnaast biedt deze registratie de mogelijkheid om aanvullende zorgevaluaties uit te 
voeren naar de effectiviteit en doelmatigheid van bestaande en nieuwe behandelmethoden 
en geneesmiddelen. Daarmee wordt helder wat zinnige en onzinnige zorg is, mede doordat 
transparant wordt voor welke categorie patienten (nieuwe) behandelmethoden toegevoegde 
waarde hebben of niet. Aan de hand van deze informatie kunnen vervolgens onderbouwde 
besluiten worden genomen over de samenstelling van het basispakket.  
 
Voor DPARD zijn de volgende doelen geformuleerd: 

a. Kwaliteitsbevordering van diabeteszorg in de 2de en 3de lijn, onder meer door 
kwaliteitsindicatoren en benchmark gegevens terug te koppelen aan de 
maatschappen en vakgroepen inwendige geneeskunde en kindergeneeskunde. Dit 
is het primaire doel van DPARD; 

b. Deze gegevens te kunnen koppelen aan PROMs; 
c. Bevorderen van transparantie over de kwaliteit van de geboden zorg jegens alle 

stakeholders, zoals patiëntenorganisaties en de IGZ; 
d. Kwaliteitsinformatie beschikbaar te kunnen stellen aan zorgverzekeraars; 
e. Gegevens te kunnen ontsluiten voor observationeel wetenschappelijk onderzoek; 
f. Faciliteren van visitaties door de NIV en de NVK; 
g. Patiënten te kunnen onderkennen die via hun behandelaar kunnen worden 

uitgenodigd voor deelname aan een wetenschappelijk onderzoek; 
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h. Faciliteren van observationeel onderzoek met additionele gegevens;  
i. De mogelijkheid van registratie van gegevens ten behoeve van wetenschappelijk 

onderzoek in de zin van de WMO.  
 

Geen extra registratielast door registratie aan de bron  
Het aantal mensen met diabetes dat in de tweedelijn behandeld wordt is groot, en de zorg is 
chronisch. Het zou een ongewilde en forse registratielast betekenen voor betrokken medisch 
specialisten wanneer de dataverzameling handmatig zou plaatsvinden. Daarom is in deze 
registratie het uitgangspunt: “registratie aan de bron”. Voor de registratie wordt gebruik 
gemaakt van parameters uit een reeds door de beroepsgroepen geaccepteerde dataset, 
namelijk de kernset diabetes, die ook onderdeel is van de NDF Zorgstandaard Diabetes. Aan 
de hand van deze set kan de kwaliteit van zorg gemonitord worden.   
Deze kernset is in veel ziekenhuizen al geimplementeerd in het EPD; daar waar dat niet is 
gebeurd, wordt dat voor de Chipsoft en EPIC ziekenhuizen topdown geimplementeerd. Voor 
ziekenhuizen met een ander EPD wordt een maatwerkoplossing ontwikkeld.  
De gegevens van de kernset worden via MRDM-connect uit het EPD geextraheerd en 
versleuteld opgenomen in een centrale database.  
 
Governance: samenwerking van NDF, NVK, NIV, DVN en Stichting BIDON  
Het initiatief voor deze kwaliteitsregistratie is voortgekomen uit een samenwerkingsverband 
tussen zorgverleners en patiënten. Initiatiefnemers zijn de Nederlandse Diabetes Federatie 
(NDF), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), de Nederlandse 
Internisten Vereniging (NIV) en de Diabetesvereniging Nederland (DVN).  
De governance van de registratie wordt ondergebracht bij Stichting BIDON (Basisstructuur 
Innovatief Diabetes Onderzoek Nederland). Voor de implementatie van de registratie wordt 
samengewerkt met MRDM (Medical Research Data Management). MRDM is ook partner bij 
de DICA-registraties, en heeft dus veel ervaring op dit terrein.  
Voor de registratie zijn conform het toetsingskader van NVZ/NFU/ZKN/ZN/Patientenfederatie 
en in afstemming met de NVZ een reglement en een deelnameovereenkomst met de 
deelnemende ziekenhuizen opgesteld. Ook bij de verdere inrichting en implementatie van de 
governance dient dit toetsingskader als leidraad.  
Tijdens de voorbereidingsfase is ook geinventariseerd of aansluiting bij DICA wenselijk is. 
Echter gezien het gebrek aan draagvlak vanuit het veld en belangrijke partijen zoals NVZ, is 
besloten de samenwerking met DICA niet aan te gaan, vanuit de gedachte dat dit een vlotte 
implementatie van de registratie in de weg zou kunnen staan. Mocht de landelijke visie over 
DICA wijzigen, dan is door de keuze voor het platform van MRDM een snelle integratie 
mogelijk. 
 
Privacy 
Indien persoonsgegevens van patiënten verwerkt worden buiten de eigen zorgorganisatie 
dan stelt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) dat de zorgorganisatie een 
Bewerkersovereenkomst afsluit met de organisatie die de verwerking uitvoert. Voor de 
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DPARD is dat MRDM. MRDM zal met alle ziekenhuisorganisaties in Nederland een 
Bewerkersovereenkomst afsluiten, waarin is vastgelegd wat MRDM in het kader van de 
registratie met de door het ziekenhuis aangeleverde data mag doen. MRDM heeft dus 
zelfstandig geen zeggenschap over die data. Om de rol van bewerker te mogen uitvoeren is 
MRDM NEN 7510:2011 en ISO 27001:2013 gecertificeerd. MRDM hanteert “privacy by 
design” en “security by design” bij het inrichten van haar informatiesystemen. Datatransport 
vindt plaats langs beveiligde verbindingen en persoonsgegevens worden geanonimiseerd en 
gescheiden van de medische data opgeslagen.  
 
Kosten versus baten 
De kosten voor de registratie worden geschat op 400.000 euro per jaar. Uitgaande van ca. 
185.000 patienten, komt dat neer op iets meer dan 2 euro per patient. Aan elk deelnemend 
ziekenhuis wordt daarnaast een eigen bijdrage van 1500 euro gevraagd (aansluitkosten 
MRDM).  
De gemiddelde zorgkosten van een patient met diabetes bedragen ca. € 3.500- per jaar. De 
kosten voor een patient die behandeld wordt in de tweede lijn is echter hoger dan dit 
gemiddelde.Een bedrag voor de registratie van 2 euro per patient is afgezet tegen de totale 
zorgkosten van een patient erg laag. Verwacht mag worden dat de opbrengsten van deze 
registratie veel hoger zijn.  
 
Op dit moment is echter nog niet helder hoe hoog die opbrengsten precies zijn.  De 
kwaliteitsregistratie wordt op dit moment in de steigers gezet en de komende jaren verder 
landelijk geimplementeerd. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar die kunnen duiden welke 
effecten deze registratie heeft.  
Wel kan gekeken worden naar de resultaten van vergelijkare registraties in Scandinavie. 
Deze laten zien dat door een combinatie van transparantie, spiegelinformatie en 
benchmarking: 

- De praktijkvariatie afneemt 
- Best practices beter toegankelijk en daardoor breder geimplementeerd worden 
- Het aantal complicaties en de mortaliteit afneemt 
- En daarmee de kosten van zorg dalen.  

 
Planning en financiering  
De registratie is per 1-8-2016 gestart en wordt de komende jaren landelijk geimplementeerd. 
In het eerste jaar wordt gestart met het aansluiten van een 30-tal Chipsoft ziekenhuizen en 
vier Epic ziekenhuizen. Op dit moment hebben zich, na een eenmalige mailing, al 38 
ziekenhuizen voor deelname aan de registratie aangemeld. Doelstelling voor jaar 2 is om 
90% van de ziekenhuizen op DPARD aangesloten te hebben.  
 
Financiering voor jaar 1 is afkomstig van het Diabetesfonds, de SKMS gelden van de NIV en 
een inkind investering van MRDM.  Voor de vervolgjaren (na 1 augustus 2017) is geen 
financiering beschikbaar. 


