Vektis
Vektis is het business intelligence center voor de zorg. Vektis draagt bij aan goede zorg met slimme
processen en heldere inzichten. U kent ons misschien wel van de AGB-code die u nodig heeft om te
kunnen declareren. Van declaratiedata maken wij zorginzichten, voor huisartsen in de vorm van de
Praktijkspiegels, voor ziekenhuizen en GGZ-instellingen in de vorm van Zorgprisma en voor
gemeenten in de vorm van de gemeentezorgspiegel.
Producten die van meerwaarde kunnen zijn voor inzicht in populatie en wijkgericht werken.
1. Praktijkspiegel huisartsen
Huisartsen krijgen via de Praktijkspiegel voor huisartsen inzicht in het zorggebruik van de
eigen patiënten in relatie tot een referentiegroep. De referentiegroep is samengesteld op
basis van de kenmerken van de patiënten van de huisartsenpraktijk. Huisartsen kunnen
kiezen voor een referentiegroep op basis van landelijke gegevens of een referentiegroep op
basis van regionale gegevens. Beide Praktijkspiegels geven inzicht in de geleverde zorg die
alle patiënten van de huisarts hebben ontvangen: cijfers, tabellen en grafieken over
bijvoorbeeld medicijngebruik, bezoekfrequentie en behandeling door specialisten.
De Praktijkspiegel laat zien waarin het zorggebruik en de zorgkosten van de eigen patiënten
van de huisartsen afwijken van soortgelijke patiënten in Nederland of in de regio. Het is aan
de huisartsen zelf om duiding te geven aan de verschillen en op basis daarvan te handelen.
Wij adviseren huisartsen daarom om het gesprek met elkaar of met andere zorgverleners aan
te gaan op basis van de cijfers uit de Praktijkspiegel. Door samen te kijken naar verschillen en
daar met elkaar het gesprek over te voeren, kunnen bijvoorbeeld verbeterplannen worden
opgesteld. Op deze wijze draagt de Praktijkspiegel bij aan doelmatige en kwalitatieve zorg in
Nederland. Daarnaast kan Vektis de informatie uit de Praktijkspiegel voor de regio als totaal
leveren. Dit draagt bij aan de gesprekken in de regio.
2. Gemeentezorgspiegel
Vektis levert gemeenten een gemeentezorgspiegel waarin een integraal beeld wordt gegeven
van de zorg in een gemeente. De gegevens worden op wijkniveau gepresenteerd. De
informatie in de gemeentezorgspiegel heeft betrekking op de zorg die wordt verleend vanuit
de zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg en wanneer gemeenten de gegevens kunnen
aanleveren ook van de Jeugdwet en Wmo. De gemeentezorgspiegel wordt geleverd aan de
gemeenten. Gemeenten kunnen de gegevens uiteraard ook delen met andere partijen in de
gemeenten, zoals zorgverleners.
3. Zorgprismapubliek.nl
Op zorgprismapubliek.nl staat openbare informatie over de zorg in Nederland. De informatie
op dit platform bevat ook regionale informatie, vaak op gemeente niveau. Op
Zorgprismapubliek vind je informatie over verschillende onderwerpen, zoals patiëntgroepen,
zorgsoorten (zoals huisartsenzorg of ziekenhuiszorg), gemeenten en actuele onderwerpen in
de Zorg. De informatie kan gebruikt worden voor het verkrijgen van een beeld van de zorg in
Nederland of in de regio en kan bijvoorbeeld dienen als basis voor regioplannen.

