
 

 

LOGBOEK WIJZIGINGEN  
RAPPORTAGES MIJNDICA 

In dit document kunt u wijzigingen in de rapportages op MijnDICA terugvinden. Voor zowel de 
basisrapportages als de indicatorenrapportages wordt per registratie bijgehouden wanneer welke 
wijziging is doorgevoerd. Het startpunt van het logboek is 1 januari 2016, de wijzigingen worden 
getoond tot en met vorig kalenderjaar. 
 
Er zijn verschillende aanleidingen voor het wijzigen van een rapportage. Er wordt aangegeven 
wanneer een rapportage voor het eerst is opgeleverd, daarnaast zijn er updates in het 
registratiesysteem wat vernieuwde rapportages oplevert en worden de indicatorendefinities jaarlijks 
opnieuw vastgesteld. Tot slot kan het voorkomen dat een weergave of berekening in een 
rapportage herzien wordt, deze wijzigingen worden ook meegenomen in dit logboek.  
 
Hieronder kunt u direct doorklikken naar de betreffende registratie. 
 

CVAB 
DACI 
DAPA 
DATO 
DBIR 
DGEA 
DGOA 
DHBA 
DHFA 
DLCA 

DLCA-L 
DLCA-R 
DLCA-S 

 

DMTR 
DPCA 
DPIA 
DSAA 
DSCA 
DSSR 
DUCA 
EPSA 
NBCA 
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CVAB Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

13-03-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 1 

02-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

08-02-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 11 

30-01-2016 
Indicatorenrapportage: herstel rapportagejaar. Hersteld rapportagejaar loopt van 1 
oktober t/m 30 september 

28-12-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

28-12-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in registratiesysteem 

DACI Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

11-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

11-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

08-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

30-12-2016 Indicatorenrapportage: toevoeging casemixcorrectie voor indicatoren 7, 8abc en 9. 

30-09-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

30-09-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DAPA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

11-05-2017 
Basisrapportage: update berekening analyseerbaar, zodat ook patiënten uit 2017 
zichtbaar zijn. 

21-11-2016 Basisrapportage: eerste oplevering 
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DATO Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

09-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

23-02-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 8  

30-12-2016 Indicatorenrapportage: wijziging indicator 4 en 8 n.a.v. wijziging registratiejaar 

02-09-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

25-05-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DBIR Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

29-04-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DGEA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

03-04-2017 Rapportage per scopist: eerste oplevering 

03-04-2017 
Basisrapportage: toevoeging ADR aan hoofdstuk ‘initiële colonoscopie in het kader 
van BVO darmkanker 

27-12-2016 Basisrapportage: eerste oplevering 
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DGOA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

17-03-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 13 

13-02-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 10 

31-01-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 14 

17-01-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 6, 10, 11 en 12 

13-12-2016 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 5 en indicator 13 

04-11-2016 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 7 

05-10-2016 
Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities voor IKN- 
ziekenhuizen 

05-10-2016 
Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem voor IKNL-
ziekenhuizen 

27-09-2016 
Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities voor 
zelfregistrerende ziekenhuizen 

27-09-2016 
Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem voor 
zelfregistrerende ziekenhuizen 

DHBA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

09-02-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

09-02-2017 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

12-12-2016 Indicatorenrapportage: eerste oplevering 

12-12-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

22-03-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DHFA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

28-04-2017 Basisrapportage: eerste oplevering 

28-04-2017 Indicatorenrapportage: eerste oplevering 

 

 
 
 



  Laatst bijgewerkt op: 29-05-2017 5 

DLCA  

DLCA-L Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

11-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

11-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

29-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

08-02-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 10 

28-10-2016 Indicatorenrapportage: eerste oplevering 

03-10-2016 Basisrapportage: eerste oplevering 

DLCA-R 
 

Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

27-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

29-12-2016 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 6 

21-06-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

21-06-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

  

DLCA-S Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

18-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

18-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

29-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

14-03-2017 
Indicatorenrapportage: herziene berekening gecorrigeerd percentage indicator 17 en 
19 

19-10-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

19-10-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 
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DMTR Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

20-10-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

20-10-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DPCA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

06-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

07-06-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

07-06-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DPIA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

06-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

27-05-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

27-05-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DSAA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

11-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

11-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

27-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

30-12-2016 Indicatorenrapportage: toevoeging casemixcorrectie voor indicatoren 5, 6 en 7 

30-09-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

30-09-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 
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DSCA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

30-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

14-10-2016 
Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities voor IKNL-
ziekenhuizen 

14-10-2016 
Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem voor IKNL-
ziekenhuizen 

09-09-2016 
Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities voor 
zelfregistrerende ziekenhuizen 

09-09-2016 
Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem voor 
zelfregistrerende ziekenhuizen 

DSSR Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

15-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

15-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

15-03-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 9 

13-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

05-12-2016 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 9 

27-10-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

27-10-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

DUCA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

08-05-2017 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2017 definities 

08-05-2017 
Basisrapportage: 2017-versie samengevoegd met historische data in de reguliere 
basisrapportage 

06-03-2017 
Basisrapportage: 2017-versie n.a.v. update in het registratiesysteem. Deze versie 
bestaat naast de reguliere basisrapportage (met data t/m 2016). 

14-10-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

14-10-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 
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EPSA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

02-02-2017 Indicatorenrapportage: eerste oplevering 

02-02-2017 Basisrapportage: eerste oplevering 

NBCA Terug naar menu 

Datum Aanpassing 

23-03-2017 
Indicatorenrapportage: wijziging indicator 20, 21 en 22 n.a.v. herziening in bepalen van 
de diagnosedatum. 

13-03-2017 Indicatorenrapportage: herziene berekening indicator 1 

14-11-2016 Indicatorenrapportage: vernieuwde versie volgens 2016 definities 

14-11-2016 Basisrapportage: vernieuwde versie n.a.v. update in het registratiesysteem 

 
 


