Met dit document informeren we je over wat het precies inhoudt om de spiegelrapportage te
verrijken met je eigen ROM-data.
Waarom doen we dit?
Afgelopen jaren is onze spiegelrapportage met veel enthousiasme door jullie ontvangen. We hebben
vele mooie gesprekken gevoerd waarvan we vinden én van jullie horen dat deze zeer waardevol zijn.
Steeds vaker krijgen wij de vraag wat er nog meer mogelijk is met de spiegelrapportage. Door ROMdata toe te voegen aan de inzichten in de spiegelrapportages is er meer verdieping mogelijk.
Daarnaast geeft het meer kleur aan de context. Bovendien kunnen we met ROM-data ook extra
figuren toevoegen over bijvoorbeeld effecten van behandelingen.
Hoe werkt het?
Om de verdiepende en nieuwe inzichten vanuit ROM-data toe te voegen aan de spiegelrapportages,
werken wij samen met InfinitCare. InfinitCare is een TTP die voor ons de ROM-gegevens verzamelt,
verwerkt tot onherleidbare geaggregeerde gegevens op organisatie niveau en die vervolgens aan
ons (KiBG) aanlevert, met als doel deze ROM-gegevens op te nemen in de spiegelrapportages. (Zie
figuur 1.)
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Figuur 1. Schematische weergave van de datastroom van ROM-data voor de spiegelrapportages.

Wat moet je nu doen?
De eerste stap is: aanmelden via www.infinitcare.com/registratie-voor-infinitcare-portaal of via de link
in toegestuurde mail. Na aanmelden ontvang je van InfinitCare gegevens over verdere te nemen
stappen.
Tijdsbelasting
InfinitCare beschikt over een dataportaal. Na het invullen van het aanmeldformulier krijg je toegang
tot dit dataportaal. In totaal kost het inrichten van het portaal eenmalig een beperkt aantal uren.
Omdat de hoogste normen qua informatiebeveiliging en privacy worden gehanteerd, wordt er
gegarandeerd dat geen ongeautoriseerde personen toegang krijgen tot het data-portaal. Voor meer
informatie over de dataverwerking zie Verwerkersovereenkomst InfitniCare.
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In dit dataportaal kan je jouw ROM-data aanleveren. Dit kost je minimale inspanning. Er zijn met vele
ROM leveranciers afspraken gemaakt, waardoor in veel gevallen een automatische doorlevering
mogelijk is. Als zorgaanbieder hoef je hier niets voor te doen. Wanneer de ROM leverancier wel is
aangesloten maar er geen automatische doorlevering mogelijk is, moet je zelf het bestand uit de
EPD- of ROM-applicatie downloaden en vervolgens uploaden in je eigen dataportaal.
Voor keurmerkdragers van wie de ROM leverancier nog niet is aangesloten, vraagt het tweemaal per
jaar een tijdsinspanning van naar schatting een paar uur om de gegevens aan te leveren.
Ten slotte kost het deelnemen aan de bijeenkomsten van het lerend netwerk 2x per jaar zo een
anderhalf uur tijd.
Contact met je ROM leverancier
Vóór 24 december dien je alles ingeregeld te hebben rondom data aanleveringen tussen jou eigen
ROM leverancier en InfinitCare. Neem hiervoor contact op met je eigen ROM leverancier. Zij kunnen
je precies vertellen wat er nodig is voor het aanleveren van de data. Sommige ROM leveranciers
kunnen hier enige kosten voor in rekening brengen. Dit heeft in veel gevallen te maken welk contract
jij hebt met je ROM leverancier. Mocht jou ROM leverancier hier kosten aan verbinden, dan horen wij
dat graag. Voor jou als keurmerkdrager zitten er vanuit KiBG geen extra kosten aan om de ROM-data
in de spiegelrapportages op te nemen. Wij bieden het toevoegen van de ROM-data als extra dienst
aan.
Indienen declaratie formulier
Zodra alles volledig is ingericht en je helemaal klaar bent om ROM data aan te leveren bij InfinitCare
ontvang je van KiBG een declaratieformulier om het bedrag van €960,- te declareren. Belangrijk: het
declaratie formulier dient vóór 31 dec 2022 ingediend te zijn!
Meer vragen?
Waar nodig ondersteunen wij je graag bij de stappen. Voor vragen of hulp: mail of bel naar Annika
van den Haak:
Tel:

+31 6 1398 5190

E-mail: annika.van.den.haak@kibg.nl
Werkdagen: maandag t/m donderdag
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