
Leeswijzer toetsingscriteria IGC 

De toetsingscriteria IGC zijn beschreven in het Excelbestand Toetsingscriteria IGC v1.1.xlsx. Aan de 

hand van deze leeswijzer wordt u op weg geholpen om het Excelbestand met toetsingscriteria van de 

IGC op de juiste wijze te lezen en interpreteren.  

De IGC toetst kwaliteitsregistraties op vijf hoofdthema’s:  

1. Doelomschrijving en aansluiting indicatorenset op doelen 

2. Relevantie – Medisch inhoudelijk  

3. Relevantie – Verbeterpotentieel  

4. Governance, betrokkenheid stakeholders en organisatie van inhoudelijke activiteiten 

5. Rapportage  

De hoofdthema’s worden weergegeven in kolom C.1 Elk hoofdthema bestaat uit een aantal criteria 

welke worden weergegeven in kolom D (nummers) en kolom E (toelichting). Sommige criteria 

bevatten opsommingen waaruit blijkt dat het antwoord dat de IGC van u verwacht meerledig is. In 

deze gevallen zijn de criteria opgedeeld in subcriteria welke worden weergegeven in kolom F 

(nummers) en kolom G (toelichting). In het aanvraagformulier, dat begin 2023 gepubliceerd wordt, 

zal voor elk subcriterium een tekstvak voor toelichting zijn.  

De IGC heeft in de toetsingscriteria een aantal ‘knock-out criteria’ opgenomen. Een knock-out 

criterium is een voorwaarde waar de kwaliteitsregistratie in ieder geval aan moet voldoen om van de 

IGC een positief advies te krijgen voor opname in het register voor kwaliteitsregistraties. In kolom H 

wordt weergegeven welke criteria en/of subcriteria een knock-out criterium zijn.  

Alle toetsingscriteria (zowel de knock-out criteria als de overige criteria), zullen door de IGC worden 

beoordeeld op basis van de door de kwaliteitsregistratie aangeleverde onderbouwing in het 

aanvraagformulier. De IGC heeft de mogelijkheid een ‘onvoldoende’ (kolom I), ‘matig’ (kolom J) of 

‘voldoende’ (kolom K) toe te kennen aan elk criterium.  

Tot slot wordt in kolom L weergegeven voor welke criteria verplichte of mogelijke bewijsstukken 

moeten en/of kunnen worden aangeleverd.  

Indien u verder nog vragen heeft over toetsingscriteria van de IGC, kunt u een e-mail sturen aan: 

info@ssc-dg.nl.   

 
1 De IGC en DGC zullen in het geïntegreerde aanvraagformulier ook algemene informatie over de 
kwaliteitsregistratie opvragen. Deze informatie is ook opgenomen in kolom C. Vandaar dat de nummering 
afwijkt. 
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