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Totale planning: NHR data-aanleveringen over interventiejaar 2022 
Voor een gedetailleerd overzicht per registratie, zie NHR Handleiding 2022 – Ablatie, cardiochirurgie, Pacemaker/ICD, PCI, THI 

Actie Door Registraties 
  

Ablatie  Cardiochirurgie  Pacemaker / ICD PCI  THI  Hartfalen 

Verplichte aanlevering Q1 centrum n.v.t. 15 mei 2022a,1 n.v.t. n.v.t. 15 mei 2022a,1 n.v.t. 

Verplichte aanlevering Q2 centrum n.v.t. 15 augustus 
2022a,1   

n.v.t. n.v.t. 15 augustus 
2022a,1   

n.v.t. 

Verplichte aanlevering Q3 centrum n.v.t. 15 november 
2022a,1  

n.v.t. n.v.t. 15 november 
2022a,1  

n.v.t. 

Verplichte aanlevering basale 
gegevens t/m Q3 2022 

centrum n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15 november 2022 n.v.t. n.v.t. 

Terugkoppeling potentiële 
reïnterventies  
t/m Q3 2022 b 

NHR n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15 december 2022 n.v.t. n.v.t. 

Verplichte aanlevering 
(rapportage)jaar 2022 – CONCEPT 
data 

centrum 15 februari 2023 15 februari 2023 15 februari 2023 

(Q4 2021 follow-
up set excl. 90 
dagen follow-up,  

Q1 t/m Q3 2022 
interventieset + 
follow-up excl. 90 
dagen follow up, 

Q4 2022 
interventieset; 
voor details zie 
NHR handleiding 
2022) 

15 februari 2023 

(Q4 2021 t/m Q3 
2022 incl. 
langetermijn 
follow- up + basale 
gegevens Q4 2022; 
voor details zie 
NHR handleiding 
2022) 

15 februari 2023 1 februari 2023 

Vrijwillige 
aanlevering data 
t/m december 
2022 

Terugkoppeling 
kwaliteitsrapportage in MijnNHR 

NHR Direct na uploaden via MijnNHR 

Verplichte aanlevering 
(rapportage)jaar 2022 – 
DEFINITIEVE data 

centrum 1 maart 2023 1 maart 2023 1 maart 2023 1 maart 2023 1 maart 2023 15 februari 2023 

Vrijwillige 
aanlevering data 
t/m december 
2022 

Terugkoppeling 
kwaliteitsrapportage in MijnNHR 

NHR Direct na uploaden via MijnNHR 

Bevestiging definitieve dataset* + 
formulier methode mortaliteit en 
actieve follow up (laatste jaar + 
eerdere jaren indien wijzigingen) 

centrum Volgt later Volgt later Volgt later 1 maart 2023 Volgt later 15 februari 2023 

Terugkoppeling concept 
indicatoren Transparantiekalender 

NHR n.v.t. n.v.t. n.v.t. 15 maart 2023 n.v.t. n.v.t. 

Verificatie aantallen overleden 
patiënten 

NHR n.v.t. 15 maart 2023 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Terugkoppeling potentiële 
(re)interventies 

NHR 15 maart 2023 15 maart 2023 15 maart 2023 Reeds 
teruggekoppeld op 
15 december 

15 maart 2023 n.v.t. 

Terugkoppeling geselecteerde 
interventienummers VBHC-cohort 
per behandelgroep (alleen voor 
VBHC-centra) 

NHR 15 maart 2023 15 maart 2023 15 maart 2023 

(alleen voor 
project 
benchmark-centra) 

15 maart 2023 15 maart 2023 n.v.t. 

Terugkoppeling ruwe percentages 
en aantallen jaaraanlevering  

NHR 15 maart 2023 

 (alleen voor 
VBHC-centra) 

15 maart 2023 15 maart 2023 

(alleen voor 
project 
benchmark-centra) 

15 maart 2023  

(alleen voor VBHC-
centra) 

15 maart 2023  

(alleen voor 
VBHC-centra) 

1 maart 2023 

Bevestiging indicatoren 
Transparantiekalender 

centrum n.v.t. n.v.t. n.v.t. 26 maart 2023 n.v.t. n.v.t. 

Terugkoppeling definitieve 
indicatoren Transparantiekalender 

NHR n.v.t. n.v.t. n.v.t. 1 april 2023 n.v.t. n.v.t. 

Reactie selectie 
interventienummers VBHC-cohort 
per behandelgroep (alleen voor 
VBHC-centra / project benchmark-
centra) 

centrum 1 april 2023 15 april 2023 15 april 2023 1 april 2023 15 april 2023 n.v.t. 

Langetermijn follow-up aanlevering 
2022  
– CONCEPT data 

centrum 1 april 2023 15 april 2023 15 april 2023 

(Q4 2021 t/m Q3 
2022 90 dagen 
follow-up 
gegevens) 

Definitieve data 
t/m Q3 2022 incl. 
langetermijn 
follow-up reeds 
aangeleverd op  
1 maart 

15 april 2023 n.v.t. 

Terugkoppeling 
kwaliteitsrapportage in MijnNHR 

NHR Direct na uploaden via MijnNHR 

Langetermijn follow-up aanlevering 
2022  
– DEFINITIEVE data 

centrum 15 april 2023 1 mei 2023 1 mei 2023 

(Q4 2021 t/m Q3 
2022 90 dagen 
follow-up 
gegevens) 

Definitieve data 
t/m Q3 2022 reeds 
aangeleverd op  
1 maart 

1 mei 2023 n.v.t. 

Terugkoppeling 
kwaliteitsrapportage in MijnNHR 

NHR Direct na uploaden via MijnNHR 

Bevestiging definitieve dataset* + 
formulier methode mortaliteit en 
actieve follow up (laatste jaar + 
eerdere jaren indien wijzigingen) 

centrum 15 april 2023 1 mei 2023 1 mei 2023 Reeds aangeleverd 
op 1 maart 

1 mei 2023 1 april 2023 

Terugkoppeling ruwe percentages 
en aantallen (lange termijn) 
jaaraanlevering 

NHR 1 mei 2023  

(alleen voor 
VBHC-centra) 

15 mei 2023 15 mei 2023  

(alleen voor 
project 
benchmark-centra) 

15 april 2023  

(alleen voor VBHC-
centra) 

15 mei 2023  

(alleen voor 
VBHC-centra) 

n.v.t. 

Terugkoppeling concept figuren en 
tabellen 

NHR 1 mei 2023 15 mei 2023 15 mei 2023 15 april 2023  15 mei 2023 1 april 2023 

Reactie concept figuren en tabellen centrum 15 mei 2023 1 juni 2023 1 juni 2023 1 mei 2023 

 

1 juni 2023 15 april 2023 

Terugkoppeling definitieve figuren 
en tabellen 

NHR 1 juni 2023 15 juni 2023 15 juni 2023 15 mei 2023 15 juni 2023 1 mei 2023 

 

*Nadat het centrum de kwaliteitsrapportage heeft verwerkt en de definitieve dataset heeft geüpload, vragen wij het centrum om, middels een ‘bevestiging definitieve dataset’, aan te geven wanneer de dataset 
van een registratie definitief is en geschikt is voor het uitvoeren van de jaarlijkse analyses. De uitkomsten van de analyses gebaseerd op de definitieve datasets worden gepresenteerd in de NHR rapportage. 
Nadere details over de manier waarop de bevestiging definitieve dataset aangeleverd wordt, wordt in een latere fase met de centra gedeeld. 
aElke aanlevering via MijnNHR wordt gevolgd door een terugkoppeling kwaliteitsrapportage in MijnNHR op de zojuist aangeleverde data. 

¹Inclusief aanlevering MDO hartteam formulier. Voor de koppeling van data uit het MDO hartteam formulier met de uitgevoerde TAVI ingrepen, is het noodzakelijk dat ook de interventieset wordt aangeleverd.  

https://nederlandsehartregistratie.nl/handboeken/

