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Voorwoord 
 
“Kwaliteit van zorg inzichtelijk maken, borgen en verbeteren. Dat is het gezamenlijk streven van 

de acht universitair medische centra. Daarmee nemen zij verantwoordelijkheid voor én geven zij 

richting aan kwalitatief hoogstaande gezondheidszorg. Om dit te bereiken wordt in en door 

ziekenhuizen veel kwaliteitsinformatie verzameld, maar het gebruik hiervan is niet eenduidig. 

Een kritische blik op de huidige kwaliteitsinformatie en een ziekenhuisbrede inbedding van 

kwaliteitsverbetering maakt sturen op kwaliteit mogelijk. 

 

Voor een Raad van Bestuur is het van belang te beschikken over betrouwbare en valide 

kwaliteitsinformatie. Veel kwaliteitsinformatie wordt in en door ziekenhuizen verzameld, maar de 

betekenis ervan is niet eenduidig. Dit belemmert het vanuit instellingsperspectief sturen op 

continue kwaliteitsverbetering en daarmee op de kwaliteit van de patiëntenzorg.” 

 

Doel van het NFU programma Sturen op Kwaliteit is de leden van de Raad van Bestuur van de 

ziekenhuizen, waaronder de acht Universitaire Medische Centra (umc’s) op handzame wijze 

voorzien van informatie over de kwaliteit van de geleverde zorg op instellingsniveau. Welke 

informatie nodig is, waaruit deze te ontlenen, en hoe deze te gebruiken, zijn vragen waar de 

umc's zich in het programma Sturen op Kwaliteit op richten. Dit programma wordt uitgevoerd 

onder leiding van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg. Het programma wordt gefinancierd 

door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de 

gezondheidszorg te ontwikkelen en is mogelijk gemaakt door ZonMw (Projectplan Programma 

Sturen op Kwaliteit).  

 

Als onderdeel van het programma Sturen op Kwaliteit deden  onderzoekers van VUmc, 

ErasmusMC en UMCG samen met MediQuest onderzoek naar het ontwikkelen een 

gezamenlijke benchmark patiëntveiligheid. De doelstelling van het onderzoek was: 

“Ontwikkelen van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en 

implementatie van een benchmark met vergelijkende informatie over patiëntveiligheid van zorg 

geleverd door umc’s.” 

 

Voor u ligt het verslag van dit experimentele project. De nadruk ligt op het beschrijven van de 

gevolgde methode om de inhoud van de benchmarkrapportage te ontwikkelen, als naslag ten 

behoeve van toekomstige projecten. In de resultaten gaan we ook in op de reacties tijdens 

besloten benchmark bijeenkomst met de 6 umc’s waarin het rapport gezamenlijk werd 

besproken om van elkaar te leren. We eindigen met aanbevelingen voor vervolgonderzoek. 
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Projectenoverzicht 
 

De 20 projecten zijn als volgt onderverdeeld: 

 

 

DIALOOG 

 Visieontwikkeling & expertise 

 Ervaring 

 

ZIEKENHUISBREED 

 Patiëntveiligheid 

 Patiëntenparticipatie 

 Teamsamenwerking  

 Nursing sensitive care 

 Waardegedreven zorg 

 Calamiteiten 

 Patiëntenervaringen 

 

PATIËNTENGROEPEN 

 Intensive Care 

 Psychiatrie 

 Kinderchirurgie 

 Heelkunde 

 MS/Schisis 

 Oncologie 

 Moeder en Kind 

 

NETWERKEN 

 Verloskundige keten 

 Hoofdhals oncologie 

 Complexe wondzorg keten 

 RvB Risicomanager Regio 
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Samenvatting 
 

In het kader van programma Sturen op kwaliteit (SoK) is het project “Naar benchmarking op 

veiligheidsindicatoren” succesvol afgerond. Gebruik makend van beschikbare gegevens uit 

landelijke indicatorenset van de IGZ, ZIN en CQi gegevens beschikbaar bij MediQuest  werden 

3 inhoudelijke en grafische benchmark rapportages ontwikkeld en opgeleverd met thema 

Medicatieveiligheid, Kwetsbare Ouderen en Chirurgisch proces. Per thema is een keuze 

gemaakt van relevante veiligheidsindicatoren die routinematig door alle UMC’s worden 

verzameld (IGZ, CQi, Keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuizen) en is een procedure 

ontwikkeld waarmee signaalanalyses zijn uitgevoerd. Op basis van het aantal positieve en 

negatieve signalen zijn de uitkomsten van de UMC’s per thema gebenchmarkt. Tijdens SoK 

bijeenkomst op 16 maart 2017, zijn de resultaten plenair teruggekoppeld aan de UMC’s waarbij 

feedback is verzameld ten aanzien van de opgeleverde rapportages (visueel en inhoudelijk). 

We concluderen dat het thematisch bijeenbrengen van indicatoren uit verschillende landelijke 

sets in combinatie met verdiepende signaalanalyse relevante nieuwe informatie oplevert voor 

een benchmark rapport over patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Om tijdens een bijeenkomst 

hierover van elkaar te leren is goede voorbereiding van de deelnemende ziekenhuizen nodig, 

waarbij zij de eigen resultaten vooraf geïnterpreteerd en nader onderzocht hebben in eigen 

huis. 
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Aanleiding 
 

Door Nederlandse ziekenhuizen wordt veel, en steeds meer, kwaliteitsinformatie verzameld op 

verzoek van externe partijen. Het gebruik van deze kwaliteitsinformatie voor sturen op kwaliteit 

en veiligheid door de Raad van Bestuur is beperkt doordat:  

 Verzamelingen binnen een ziekenhuis en voor verschillende externe partijen langs 

elkaar heen lopen.  

 Vraagtekens worden gezet bij het nut van vigerende indicatoren die aan externe 

partijen worden geleverd.  

 Er geen eenduidigheid binnen en tussen ziekenhuizen bestaat in de presentatie en 

interpretatie van kwaliteitsinformatie, waardoor vergelijking in de tijd en tussen 

ziekenhuizen belemmerd wordt. 

 

Om deze problemen te bestrijden en het benutten van kwaliteitsinformatie voor het sturen op 

kwaliteit en veiligheid te bevorderen, heeft de NFU binnen het Citirienfonds het programma 

‘Sturen op kwaliteit’ geïnitieerd.  

 

Dit programma heeft tot doel: 

 Een gezamenlijke visie te ontwikkelen op sturen op kwaliteit en transparantie door 

dialoog met leden van de Raad van Bestuur van de umc’s. 

 Betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie te verzamelen op ziekenhuisniveau. 

 Heldere presentatie en interpretatie van deze kwaliteitsinformatie te verwezenlijken met 

een benchmark voor alle umc’s. 

 Deze benchmark met kwaliteitsinformatie te benutten om de patiëntenzorg doelgericht 

te verbeteren. 

 

Dit doel wordt nagestreefd met behulp van een experimentele benchmark rapportage 

gebaseerd op thematische analyse van een kernset van veiligheidsindicatoren die reeds 

routinematig door de UMC’s verzameld worden. Door deze benchmark rapportage aan 

bestuurders van umc’s te presenteren en gezamenlijk te bespreken wordt inzicht verkregen in 

welke informatie, op welke wijze en onder welke randvoorwaarden onderling vergeleken kan 

worden om van elkaar te leren over oorzaken en verbetermogelijkheden. Hiermee beoogt het 

project bij te dagen aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit en de 

wijze waarop benchmarking daaraan bij kan dragen.  

 

De doelgroep voor dit project waren de medisch directeuren, leden van de raad van bestuur van 

de umc’s, medewerkers van kwaliteitsafdelingen en professionals betrokken bij de verschillende 

patiëntveiligheidsthema’s uit de 8 umc’s. In deze eerste fase zijn nog geen andere ziekenhuizen 

betrokken in het experiment. Eén van de uitgangspunten voor een zinvolle benchmark is  

onderlinge vergelijkbaarheid van de ziekenhuizen en voldoende geografische afstand waardoor 

concurentie het leren minder in de weg staat. 
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Methode 
 
Aanpak algemeen 

In een klein team bestaande uit dr. Martine de Bruijne (EMGO-VUmc, projectleider), dr. Joanna 

Klopotowska (EMGO-VUmc, onderzoeker, ziekenhuisapotheker), drs. Nikki van Leeuwen 

(Erasmus MC, onderzoeker en epidemioloog), drs. Susan Wesselink (UMCG, Stafadviseur 

Kwaliteit en Informatiemanagement), Roos Trooster (coordinator programma Sturen op 

Kwaliteit) Mariët Verburg (projectleider MediQuest) en Jon Schaefer (directeur MediQuest) werd 

een experimentele benchmark rapportage ontwikkeld.  

 

Op verschillende momenten werd de voortgang gepresenteerd en werden belangrijke 

beslissingen voorgelegd aan een breed team waarin alle umc’s vertegenwoordigd zijn. Hiervoor 

werden bestaande bijeenkomsten van de medisch directeuren van de umc’s (CMD), 

bestuurders (O&P) en het NFU consortium kwaliteit van zorg benut.  

 

Parallel aan dit onderzoek vond een interviewstudie in 8 umc’s en 2 topklinische ziekenhuizen 

naar ‘Lessen uit lokale dashboardontwikkeling’ plaats (PIM 10, dr. AM Weggelaar en dr. MC de 

Bruijne). Relevante informatie uit deze interviewstudie werd meegenomen in het voorliggende 

onderzoek.  

 

Tenslotte werd rekening gehouden met relevante ontwikkelingen in NFU verband, waaronder 

de andere projecten binnen Sturen op Kwaliteit, onder andere tijdens speciaal hiervoor 

georganiseerde bijeenkomsten.  

 

In aanvulling op dit  experiment met MediQuest werd op verzoek van het NFU consortium 

kwaliteit van zorg een tweede experiment voor een patiëntveiliheid benchmark met DHD 

voorbereid. Hiertoe zijn verschillende gesprekken gevoerd en is een bijeenkomst met 15 

experts uit umc’s en van DHD georganiseerd.   

 

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van een kernset van indicatoren over 
patiëntveiligheid voor bestuurders.  
 
Belanghebbenden betrekken bij de ontwikkeling van de kernset. 

Dit is van belang om het draagvlak van de kernset en acceptatie door en implementatie in de 

UMC’s te vergoten. Dit werd gerealiseerd door te werken met een klein kernteam met 

vertegenwoordigers uit 3 UMC’s en regelmatige afstemming met de medisch directeuren van de 

UMC’s (CMD), kwaliteitsconsortium NFU en raad van bestuursleden van de UMC’s (O&P). Het 

kernteam heeft wekelijks telefonisch vergaderd en is eens in de 2 maanden bijeen gekomen ten 

kantore van MediQuest.  

 

Gebruik van reeds beschikbare informatie bij externe partijen.  

Tijdens dit eerste experiment zijn gegevens beschikbaar bij MediQuest optimaal benut om een 

kernset van indicatoren samen te stellen. Tijdens het tweede experiment is onderzocht welke 

gegevens beschikbaar bij DHD optimaal benut zouden kunnen worden. Tijdens beide 

experimenten werd wel aandacht besteed aan welke gegevens (type, bron, tijdigheid) idealiter 

beschikbaar zouden moeten zijn om de kernset verder te kunnen optimaliseren en aan te laten 

sluiten op de wensen van de professional op de werkvloer. Ook kwaliteit van de gewenste 

gegevens is hierbij van belang zoals uniformiteit en betrouwbaarheid.  

 

De aanname was dat het thematisch bijeenbrengen van beschikbare  informatie waardevol is 

om met elkaar in dialoog te gaan over patiëntveiligheid. Hierdoor kan kwaliteitsinformatie 

geleverd aan externen beter benut worden voor interne sturing op kwaliteit, iets dat nu vaak 

blijft liggen.  
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Aansluiten op de ontwikkelingen ten aanzien van patiëntveiligheid landelijk en binnen UMC’s 

Alle UMC’s beschikken over een kwaliteitsdashboard. Deze dashboards omvatten informatie 

over zowel patiëntwaarderingen als uitkomsten van structuur-, proces- en uitkomstindicatoren 

zoals bepaald door externe partijen (IGZ, VMS) of lokaal ontwikkeld. In 2014 is door het NFU 

consortium kwaliteit van zorg deze informatie geïnventariseerd. Op basis hiervan zijn in dit 

project overkoepelende thema’s vastgesteld die in de meerderheid van de UMC’s reeds 

gemonitord worden en daarmee relevant voor hen zijn. Verder zijn visiedocumenten van NFU 

en beleidsagenda’s van VWS en IGZ geraadpleegd ten aanzien van hun speerpunten binnen 

het domein van kwaliteit van zorg.  

 

Analyse van indicatoren in samenhang 

Kwaliteit van zorg bestaat uit een taakgerichte en een relatiegerichte component: de 

behandeling en de patiëntrelatie (ref. Rubrech “Kwaliteit verbeteren in de zorg”). Om optimale 

kwaliteit te kunnen leveren dient men aandacht te besteden aan beide componenten. Willen we 

vervolgens kwaliteit van zorg meten dan hebben we uitkomsten nodig die ons inzicht kunnen 

geven in de kwaliteit van beide componenten. Bij een taakgerichte component gaat het om 

bijvoorbeeld het aantal keren dat medicatieverificatie is uitgevoerd bij opname en ontslag 

(prestatie-indicator). Bij de relatiegerichte component van kwaliteit, gaat het bijvoorbeeld over 

de mate waarin een patiënt het gevoel heeft dat de informatie over medicatie voldoende was 

gegeven (patiëntervaringen). De taak- en relatiegerichte componenten zijn aan elkaar gelinkt 

zoals weergegeven in onderstaande figuur. 

 

Figuur 1: Consumer Service Assessment Scale. 

 
 
Freezer: de kwaliteit is zeer laag doordat zowel de uitvoering van de taak als het onderhouden van de relatie 
tekortschieten. Factory: men richt zich alleen maar op de uitvoering van de taak. De patent heeft het gevoel een 
nummer te zijn. Friendly zoo: men richt zich enkel op de ‘klantvriendelijkheid’, vaak om te compenseren voor de 
gebrekkige uitvoer van de taak. Full balance: optimale kwaliteit door adequate uitvoering van de taak in combinatie met 
voldoende aandacht voor de patiënt als mens. 

 
Het bestuderen van taakgerichte en relatiegerichte uitkomsten  in samenhang, biedt dus een 

mogelijkheid om de kwaliteit van zorg verder in balans te brengen.  

 

Voor de bestuurder is informatie op ziekenhuisniveau relevant als er geen verschillen zijn op 

afdelingsniveau. In de praktijk is er vaak wel verschil en is het van belang dat de uitkomsten 

kunnen worden herleid tot op afdelingsniveau. 

 

Keuze drie thema’s 

De patiëntveiligheid thema’s voor dit experiment zijn gekozen op basis van bovenstaande 

uitgangspunten. Daarbij speelden relevantie voor de umc’s blijkend uit aanwezigheid van het 
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thema op eigen dashboards, beschikbaarheid van verschillende externe indicatoren over het 

thema en het ontbreken van overlap met andere Sturen op Kwaliteit projecten de hoofdrol. 

De volgende thema’s werden gekozen met instemming van CMD en het NFU consortium 

kwaliteit van zorg: 

 Medicatieveiligheid  

 Kwetsbare ouderen 

 Operatief proces 

 

Keuze van indicatoren per thema 

Voor elk thema werden de beschikbare informatiebronnen door MediQuest geïnventariseerd en 

in het ontwikkelproces geëxploreerd. 

 

Patiëntervaringen worden voor alle thema’s meegenomen  als maat voor relatiegerichte 

component. Gekozen is voor CQi vanwege:  

 beschikbaar bij MediQuest voor alle UMC’s, 

 uniforme vragenlijsten,  

 uniforme analyses,  

 verdieping naar afdelingsniveau per specialisme mogelijk. 

 

Ziekenhuizen kiezen zelf welke patiënten ze uitvragen. Daardoor zitten (vrijwel) alle 

specialismen in de CQi data, maar niet voor ieder ziekenhuis.  

 

Ook werd gesproken over wachttijden als indicator, echter dit werd als niet geschikt beoordeeld 

omdat wachttijden soms door umc’s strategisch hoger gezet worden om de toestroom van 

bepaalde patiëntgroepen te verlagen.  

 

Veel huidige indicatoren gaan over het verpleegkundig proces. Belangrijk bij de keuze van 

indicatoren is daarom om een goede mix te krijgen waarbij ook processen waarbij artsen 

betrokken zijn voldoende terugkomen in de benchmark. 

 

Type benchmark 

De gekozen indicatoren zijn geanalyseerd om relevante verschillen tussen UMC’s of tussen 

specialismen binnen UMC’s vast te stellen om vervolgens de uitkomsten aan elk UMC te 

rapporteren. Per indicator of thema is bekeken of benchmarken met niet academische 

ziekenhuizen van meerwaarde was. Immers, alles wat binnen dit project aan kennis opgedaan 

wordt, dient ook inzetbaar en zinvol te zijn voor alle ziekenhuizen. Dit is een vereiste vanuit de 

subsidiegever ZonMw. 

 

Denken vanuit signalen principe 

In eerste instantie zijn de gekozen indicatoren/CQi vragen per thema geanalyseerd door op 

allerlei verschillende manieren vergelijkingen te maken tussen de UMC’s met als doel om 

interessante verschillen te identificeren. Bijvoorbeeld, jong versus oud qua leeftijdscategorieën, 

polikliniek versus kliniek, perifeer versus academisch.  

 

Echter, de beperking van deze  insteek was dat a priori voorselecteren van indicatoren/CQi 

vragen, op basis van verschillen, tot een verlies van interessante informatie zou kunnen leiden. 

Daarom gingen we over op signaal analyse. Dit biedt een meer objectieve manier waarbij eerst 

bepaald wordt langs welke meetlaat de uitkomsten per ziekenhuis worden gelegd en dan 

systematisch relevante verschillen (signalen) worden geïdentificeerd. Indien een 

ziekenhuis/specialisme onder of boven gekozen meetlaat presteert dan levert dat een signaal 

op: rood of groen.  
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Figuur 2: Schematische weergave signalen principe 

 

 
 
Bepalen van rekenregels voor signalen analyse 

Om een goede meetlaat te vinden en daarmee goede signaalfunctie te bewerkstelligen, is het 

van belang dat er niet te veel signalen worden uitgehaald, waardoor nog steeds niet duidelijk 

wordt welke aspecten meer aandacht behoeven dan anderen. Een vuistregel is dat ongeveer 

12 signalen uit de 100 nog bruikbaar is om een overzichtelijke visualisatie te maken.  

 

De volgende methoden voor een afkappunt zijn onderzocht: 

- CQi vraagscore voor een specialisme wijkt significant af van de gemiddelde vraagscore 

voor dit specialisme van alle Nederlandse ziekenhuizen of alleen UMC’s waarbij zowel 

alfa = 0.025 als alfa = 0.05 zijn onderzocht. 

- CQi vraagscore voor een UMC wijkt significant af van landelijk of UMC gemiddelde 

vraagscore waarbij zowel alfa = 0.025 als alfa = 0.05 zijn onderzocht. 

- KWIC methodiek: signaal komt op wanneer een indicator -2 punten of + 2 punten 

scoort. Dit wil zeggen dat het percentage met 95% betrouwbaarheid afwijkt van het 

gemiddelde percentage van de rest van Nederland. Bij een positieve afwijking een 

GROEN signaal, bij een negatieve afwijking een ROOD signaal. 

- Funnelplot methode: het 95% betrouwbaarheidsinterval rond het landelijk gemiddelde 

wordt geplot afhankelijk van de N. Een score kan buiten de funnel liggen en daarmee 

significant afwijken.  

- Top10% norm en bottom10% norm: achievable benchmarks of care (ABC). Deze 

methode wordt o.a. toegepast door de Stichting De Nationale Intensive Care Evaluatie 

(NICE) voor vergelijkingen van actiegerichte indicatoren.Voor meer informative over 

achievable benchmarks of care methode,  zie Weismann et al. Achievable benchmarks 

of care: the ABCTMs of benchmarking. Journal of Evaluation in Clinical Practice (1999): 

5(3):  269-281. 

 
 

 
Specifiek voor CQ scores berekenen zijn de volgende regels afgesproken: 

- Vraagscore werd bepaald door een gemiddelde te berekenen op basis van nooit = 1, 

soms = 2, meestal = 3, altijd = 4 of ja  = 4 en nee = 1. 

- Om geen informatie te verliezen zijn landelijk gemiddelden (incl. 

betrouwbaarheidsinterval) berekend op basis van de scores 1-4.  

- We houden voorlopig geen rekening met variatie door case-mix. 

 

Visualisaties 

Om te komen tot een heldere presentatie passend bij het doel waarvoor deze informatie door 

bestuurders gebruikt wordt, zijn in eerste instantie formats van MediQuest gebruikt. Hierbij is als 

uitgangspunt genomen om alle resultaten op 1 pagina te krijgen.  
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Resultaten 
 

Experiment met MediQuest 

In dit hoofdstuk wordt de uitwerking van de benchmark rapportage voor elk van de 3 thema’s 

besproken. Vervolgens wordt verslag gedaan van besloten benchmark bijeenkomst met 6 

umc’s.  

 

Vervolg experiment met DHD 

De verschillende gesprekken gevoerd met DHD en de bijeenkomst met 15 experts uit umc’s en 

van DHD hebben geresulteerd in een projectvoorstel voor zorg een tweede experiment voor 

een patiëntveiliheid benchmark met DHD. Helaas bleek bij DHD de gevraagde tijdsinvestering 

voor dit experiment niet haalbaar in 2017. DHD gaf aan dit experiment op te willen pakken in 

2018. Dit is echter niet mogelijk gebleken vanuit NFU Sturen op Kwaliteit programma. Het 

projectvoorstel is toegevoegd als bijlage 1 bij dit rapport. 

 

Selectie indicatoren voor de benchmark 

 

Thema medicatieveiligheid 

Bestaande landelijke indicatoren sets zoals IGZ basisset, transparantiekalender, VMS thema’s, 

CQi, zijn gescreend op aanwezigheid van ziekenhuisbrede indicatoren met betrekking tot thema 

medicatieveiligheid. Hieruit bleek dat binnen de IGZ set, VMS en CQi passende indicatoren of 

vragen opgenomen zijn. Echter, de VMS uitkomsten worden niet landelijk gerapporteerd en 

waren daarom niet beschikbaar bij MediQuest. De overgebleven IGZ indicatoren en CQi vragen 

hebben betrekking op het proces van medicatieverificatie bij opname en ontslag. Landelijke 

uitkomst of procesindicatoren met betrekking tot polyfarmacie of veilig voorschijven, ook een 

belangrijke medicatieveiligheid thema, zijn niet gevonden.  

Om die reden is thema Medicatieveiligheid versmald tot het proces van medicatieverificatie bij 

opname en ontslag. 

 

De IGZ basisset indicatoren “Medicatieverificatie bij opname en ontslag” voor patiënten van 70 

jaar en ouder en kinderen (tot 18 jaar) zijn gekozen als taakgerichte component van thema 

medicatieveiligheid. De volgende vier IGZ indicatoren zijn geïncludeerd in de analyses: 

- 7.2.1. % medicatieverificatie opname kinderen 

- 7.2.2. % medicatieverificatie opname ouderen 

- 7.2.3. % medicatieverificatie ontslag kinderen 

- 7.2.4. % medicatieverificatie ontslag ouderen 

 

Bij MediQuest waren voor alle UMC’s gegevens over IGZ 2015 beschikbaar. Een beperking van 

de IGZ indicatoren is dat ziekenhuizen zelf hun gegevens aanleveren en er daardoor grote 

verschillen tussen UMC’s zijn qua steekproefgrootte. Ook komen discutabele waarden voor, 

zoals 100% naleving van procesindicatoren die in praktijk niet haalbaar tenzij a priori exclusie 

criteria zijn gehanteerd. Of ziekenhuizen dat doen is onduidelijk. Uit landelijke studie van 

EMGO+/NIVEL naar VMS thema Medicatieverificatie bleek dat ziekenhuizen op verschillende 

wijze naleving voor dit thema berekenen.  

 

Een andere beperking van de IGZ indicatoren is dat ze beperkt zijn tot kinderen en ouderen, 

terwijl de meeste ziekenhuizen medicatieverificatie voor alle patiënten uitvoeren. Ook kan geen 

vergelijking gemaakt worden tussen acute versus electieve ziekenhuisopnamen want dit 

onderscheid wordt niet gemaakt door IGZ indicatoren. 

 

Als relatiegerichte component van thema medicatieverificatie is gekozen ivoor 4 vragen uit de 

CQi vragenlijst “”Ziekenhuisopname” die gaan over de voorlichting rondom geneesmiddelen bij 

opname en ontslag: 
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- Vraag 4e: Zijn in dit opnamegesprek onderstaande punten met u besproken of aan de 

orde geweest? >> de medicijnen die u gebruikt (ja/nee). 

- Vraag 23: Voordat u een nieuw geneesmiddel kreeg of de medicatie werd veranderd, 

werd toen verteld waarvoor het nieuwe geneesmiddel diende? 

(altijd/meestal/soms/nooit). 

- Vraag 24: Voordat u een nieuw geneesmiddel kreeg of de medicatie werd veranderd, 

werden toen de mogelijke bijwerkingen op een begrijpelijke manier uitgelegd? 

(altijd/meestal/soms/nooit). 

- Vraag 30: Kreeg u, bij uw ontslag uit het ziekenhuis, schriftelijke en mondelinge 

informatie over het gebruik van deze nieuwe medicijnen? (bijvoorbeeld: wijze van 

inname, aantal keren per dag, tijdstip) (ja/nee). 

 

Beperkingen van CQi antwoorden zijn er  dat onduidelijk is of de patiënt voldoende in staat is 

om de ontvangen informatie over medicatie op waarde in te schatten. Analyse op 

diagnoseniveau of afdelingsniveau is niet mogelijk, wel analyse per behandelend specialisme. 

Het kunnen inzoomen op afdelingsniveau zou van meerwaarde kunnen zijn voor het sturen op 

verbetering omdat medicatieverificatie in veel ziekenhuizen op afdelingsniveau is belegd. 

Specialismen hebben meestal bedden op verschillende afdelingen. 

 

Thema kwetsbare ouderen 

Thema kwetsbare ouderen is voor ziekenhuizen meest herkenbaar als een thema dat gaat over 

vroegtijdige en systematische identificatie van geriatrische problemen zoals vallen, delier en 

ondervoeding (VMS praktijkgids). Daarom zijn de bestaande landelijke indicatoren sets zoals 

IGZ basisset, zorginzicht.nl (medisch specialistische zorg), VMS thema’s, CQi gescreend op 

aanwezigheid van ziekenhuisbrede indicatoren met betrekking tot de bovengenoemde 

geriatrische problemen. Ook voor dit thema konden VMS uitkomsten niet worden meegenomen 

omdat deze niet openbaar gerapporteerd worden en daarom niet beschikbaar waren bij 

MediQuest. 

 

De volgende IGZ indicatoren 2015 zijn geselecteerd en besproken als alternatief: 

- 1.2.1. Heroperaties bij een heupfractuur (patiënten ≥ 65 jaar) 

- 1.2.2. Medebehandeling geriatrieteam bij heupfractuur (patiënten ≥ 70 jaar) 

- 8.2.2. Behandeling ondervoeding (betreft alle volwassenen met ondervoeding) 

- 8.2.3. Screening ondervoeding op de polikliniek (patiënten ≥ 65 jaar) 

- 8.3.1. Risico op delirium (patiënten ≥ 70 jaar). 

- 8.3.2. Screening op en observatie van delirium (patiënten ≥ 70 jaar) 

- 16.2.1. Screening op kwetsbaarheid bij colonchirurgie (patiënten ≥ 70 jaar) 

- 16.2.2. Beoordeling bij kwetsbaarheid bij colonchirurgie (patiënten ≥ 70 jaar) 

De volgende indicatoren zijn afgevallen. Indicator 1.2.1 en 1.2.2., omdat heupfractuur minder 

aansprekend is als het gaat om UMC profiel. Indicator 8.2.2, omdat dit alle volwassen betreft en 

is niet te herleiden naar alleen ouderen. Indictor 8.2.3. omdat dit alleen betrekking heeft op de 

polikliniek en niet de kliniek. Indicator 8.3.1.omdat dit een meting betreft van het aantal 

afdelingen dat screening doet en niet het aantal patiënten bij wie screening is uitgevoerd 

(onvoldoende informatief). Indicator  8.3.2 omdat die niet gaat over herkenning van delier bij 

opname maar over het vervolgtraject, namelijk of bij patiënt die als positief herkend zijn een 

screening is uitgevoerd.. Herkenning van delier is  interessanter vanuit veiligheid perspectief. 

Tenslotte waren indicator 16.2.1 en 16.2.2. niet ziekenhuisbreed. 

 

In de transparantiekalender zijn slechts 2 structuurindicatoren gevonden, passend bij dit thema. 

Echter, structuurindicatoren bieden te weinig ruimte voor een vergelijking en zijn meestal 

slechts bruikbaar als context informatie. 
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Als nieuwe bron van informatie kwam de dataset voor Keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis 

naar voren waarvan de gegevens beschikbaar zijn bij MediQuest. Keurmerk is gescreend op 

vragen die zouden kunnen passen bij dit thema. Hieruit kwam de volgende indicator naar voren: 

- Wat is het percentage opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder waarbij de 

screeningsbundel voor kwetsbare ouderen (VMS) volledig is toegepast? (Toelichting: 

percentage conform meetinstructie VMS) 

Gegevens over teller en noemer bleken ook beschikbaar. De steekproefgrootte was echter per 

umc verschillend. Er werd besloten om deze VMS indicator uit de dataset voor Keurmerk Senior 

Vriendelijk Ziekenhuis te includeren als een taakgerichte component van thema kwetsbare 

ouderen.. 

 

Uit analyse van vragen opgenomen in CQi ziekenhuisopname bleek dat daarin geen specifieke 

vragen opgenomen zijn over  vallen, delier of ondervoeding. Als alternatief heeft het 

projectteam alle CQi vragen beoordeeld op hun relevantie voor patiëntveiligheid. Hieruit zijn 28 

vragen geselecteerd, namelijk: 4a-j, 8, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 

33, 34. Deze vragen vormen de relatiegerichte component van thema kwetsbare ouderen. Er is 

bewust gekozen voor een overlap met vragen geselecteerd voor de andere twee thema’s.  

Thema Operatief Proces 

Thema Operatief proces is voor de ziekenhuizen meest herkenbaar als een thema dat gaat 

over time-out procedure, pijnpreventie, infectiepreventie, tijdige antibiotica profylaxe. Dit thema 

kent ook specifiek karakter per verrichting, waarbij uitkomsten per verrichting worden 

gemonitord. In het kader van Sturen op Kwaliteit programma liep gelijktijdig een ander project, 

dat als doel heeft een benchmark op te leveren voor Heelkunde. Om te voorkomen dat 

resultaten uit dit project zouden overlappen met  die van heelkunde project is afstemming 

gezocht met het projectteam van Heelkunde benchmark.  

 

Uit deze afstemmening bleek dat het Heelkunde project zich richtte op een benchmark voor 

specifieke verrichtingen, waarbij gekeken wordt naar: 

- mortaliteit (90 dagen, DICA failure te rescue en/of 30- en 90-dagen mortaliteit),  

- heropnames (bij voorkeur vermijdbare, relatie leggen met opname duur of OLO; 

heropname < 30 dagen na ontslag van de 1
e
 ingreep (~ index-opname) 

- heroperaties maar liever reinterventies (voorkeur voor reinterventies na een complicatie 

bijv. chirurgische, scopische of radiologische interventie).  

 

Daarnaast worden de volgende DICA’s bestudeerd (keuze op basis wel of niet aanwezig bij de 

3 deelnemende umc’s): 

- DHBA (Dutch Hepato Biliary Audit)  

- DPCA (Dutch Pancreatic Cancer Audit) 

- DSAA (Dutch Surgical Aneurysm Audit) 

- DACI (Dutch Audit for Carotid Interventions)  

- DSCA (Gastro-Intestinale en colerectale chirurgie) 

- DUCA (upper GI cancer chirurgie).       

 

Het betreft dus generieke indicatoren waarbij primair gebruik gemaakt gaat worden van LBZ 

data beschikbaar bij DHD en verrichting specifieke data beschikbaar bij DICA. Binnen DHD 

kunnen ziekenhuizen op dit moment alleen eigen heroperaties en mortaliteit bekijken, maar niet 

die van andere ziekenhuizen of UMC’s. Dit geldt ook voor DICA gegevens. Ziekenhuizen 

leveren op dit moment data aan DICA via een website. DICA rapporteert aan de ziekenhuizen 

via PDF rapportages waaruit af te lezen is totaal score eigen ziekenhuis tov landelijk 

gemiddelde. Dus ook hiermee is geen vergelijking met andere UMC’s zichtbaar. 
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Omdat Heelkunde project zich in de eerste instantie niet richt op ziekenhuisbrede indicatoren 

zoals indicatoren van IGZ basisset en ZIN, is besloten om deze sets van indicatoren als eerste 

te verkennen voor patiëntveiligheid benchmark om overlap te vermijden. Daarnaast gaf het 

team van heelkunde project interesse te hebben in de uitkomsten uit CQi voor operatief proces 

als aanvulling op eigen analyses.  

 

De volgende IGZ indicatoren zijn geselecteerd en besproken: 

- Percentage gestandaardiseerde pijnmetingen bij postoperatieve patiënten inclusief 

kinderen (proces). 

- 1.2.1. Heroperaties bij een heupfractuur (3 procesindicatoren). 

- 1.2.2. Percentage medebehandelingen geriatrieteam bij patiënten van 70 jaar en ouder 

met een heupfractuur (proces). 

- 1.3.1. Percentage tijdig toegediende antibiotica en Percentage indicatoroperaties 

waarbij antibioticaprofylaxe is gegeven (proces). 

- 12.1.1 Percentage IC patiënten bij wie in het verslagjaar de drie sepsis 

screeningsvragen gesteld zijn en zijn vastgelegd (proces). 

- 12.2.2 Percentage patiënten met CAP bij wie de antibiotische therapie binnen 4 uur na 

opname via de SEH werd toegediend in het verslagjaar en die op de Intensive Care 

werden opgenomen (proces). 

- 14.1.1 Percentage endoscopische verrichtingen % waarbij de time-out procedure 

volledig is uitgevoerd (proces). 

 

De volgende indicatoren zijn afgevallen: indicator 1.1.1 omdat het gaat om een 

structuurindicator die geen zicht geeft op taakgerichte component. Bovendien is bekend dat de 

wijze van pijn meten erg verschillend is tussen de ziekenhuizen;indicator 1.2.1 en 1.2.2 omdat 

heupfractuur minder aansprekend is als het gaat om UMC profiel (basiszorg);indicatoren 12.1.1 

en 12.2.2 omdat ze specifieke gericht zijn op Intensive Care en dus niet ziekenhuisbreed. 

Indicator 1.3.1 en 14.1.1 zijn beiden relevant bevonden, echter wel met een kanttekening dat 

deze indicatoren betrekking hebben op een beperkte patiëntpopulatie met een specifieke 

verrichting. 

 

De volgende zorginzicht.nl indicatoren zijn geselecteerd en besproken: 

- Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire THP 

ingreep (volgens definitie PREZIES). 

- Percentage diepe postoperatieve wondinfecties binnen 90 dagen na primaire TKP 

ingreep (volgens definitie PREZIES) 

 

Beiden indicatoren zijn afgevallen. Ten eerst omdat het verrichtingen betreft die primair tot 

basiszorg behoren. Daarnaast bleken deze indicatoren niet goed bruikbaar voor een benchmark 

vanwege grote verschillen in noemers. 

 

De volgende CQ Index vragen zijn geselecteerd en besproken: 

- Vraag 18: Vertelden artsen of verpleegkundigen u vooraf waarom een behandeling, 

onderzoek of ingreep nodig was? 

- Vraag 19: Vertelden artsen of verpleegkundigen u vooraf wat een behandeling, 

onderzoek of ingreep precies inhield? 

- Vraag 20: Vertelden artsen of verpleegkundigen u op een begrijpelijke manier over de 

eventuele bijwerkingen of gevolgen van de behandeling, onderzoek of ingreep? 

- Vraag 21: Reageerden medewerkers van het ziekenhuis snel wanneer u aangaf pijn te 

hebben? 

- Vraag 22: Werd uw pijn goed onder controle gehouden? 
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- Vraag 28: Werd, voordat een behandeling, onderzoek of ingreep begon, gecontroleerd 

of u de juiste persoon was, bijvoorbeeld door te vragen naar uw naam en 

geboortedatum? 

 

Vraag 21 en 22 zijn afgevallen omdat pijn indicatoren ook afgevallen waren.  

 

Omdat uit deze eerste verkenning van ziekenhuisbrede IGZ, ZIN en van CQi bleek dat slechts 

beperkt aantal indicatoren/vragen past bij thema Operatief Proces, is besloten om alsnog te 

kijken of een selectie van verrichting specifieke indicatoren mogelijk was waarbij geen overlap 

ontstond met Heelkunde project en tegelijkertijd wel aansluiting mogelijk was op de DICA’s die 

in het kader van heelkunde project worden onderzocht. Om interessante verrichting met UMC 

profiel te kunnen selecteren, zijn volumenormen voor risicovolle operaties (NVZ 

kwaliteitsvensters 2015) vergeleken tussen UMC’s en niet UMC’s..  

 

Uit de analyse van volumenormen bleek dat de operaties bij alvleesklierkanker, maagkanker, 

slokdarmkanker, eierstokkenkanker een duidelijk UMC profiel hebben. Andere operaties met 

iets meer operaties in UMC’s waren longkanker en blaaskanker.  

 

De volgende verrichting specifieke ZIN indicatoren zijn vervolgens besproken en afgestemd met 

Heelkunde project: 

- Indicator 6 Carotis Chirurgie: Percentage symptomatische patiënten dat binnen 3 

weken na het eerste consult in tweede lijn electief wordt geïntervenieerd. 

- Indicator 4 Colorectaal Carcinoom: Percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

i.v.m. een primair coloncarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en 

enige vorm van therapie. 

- Indicator 5 Colorectaal Carcinoom: Percentage patiënten dat een resectie ondergaat 

i.v.m. een primair rectumcarcinoom, met een wachttijd van < 5 weken tussen PA en 

enige vorm van therapie. 

- Indicator 15a Slokdarm- en maagcarcinoom:  Percentage patiënten dat een operatie 

ondergaat in verband met een maagcarcinoom, met een wachttijd van <5 weken tussen 

diagnose en behandeling (datum start neo‐adjuvante behandeling of datum operatie). 

- Indicator 11a Slokdarm- en maagcarcinoom: Mediane postoperatieve opnameduur bij 

patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. 

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een slokdarmcarcinoom. 

- Indicator 11b Slokdarm- en maagcarcinoom: Mediane postoperatieve opnameduur bij 

patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. 

Aantal patiënten dat een operatie ondergaat vanwege een maagcarcinoom. 

- Indicator 11c Slokdarm- en maagcarcinoom:  Mediane postoperatieve opnameduur bij 

patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. 

Aantal patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair 

slokdarmcarcinoom. 

- Indicator 11d Slokdarm- en maagcarcinoom: Mediane postoperatieve opnameduur bij 

patiënten die een operatie ondergaan vanwege een slokdarm- of maagcarcinoom. 

Aantal patiënten dat een curatieve resectie ondergaat vanwege een primair 

maagcarcinoom. 

 

Dit waren indicatoren die op basis van SKI data (DHD) interessante verschillen lieten zien 

tussen UMC’s en qua verrichtingen pasten bij de DICA gegevens van het Heelkunde project. 

Indicator 11 a t/m 11 d zijn echter afgevallen omdat opnameduur al geanalyseerd wordt binnen 

het Heelkunde project en ook omdat er geen interessante verschillen te zien waren tussen de 

UMC’s. De indicatoren met betrekking tot heropnames ook uitgelaten omdat hierover landelijk 

veel discussie  is vanwege ontoereikende case-mix correctie.  
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Uit de eerste en tweede verkenning van indicatoren voor dit thema bleek dat de geselecteerde 

indicatoren qua onderwerp weinig samenhang hebben: 

 IGZ gaat over tijdige antibiotica toediening en time-out bij endoscopie 

 CQi vragen gaan over informatie over operatie en identificatie juiste persoon  

 ZIN gaan over wachttijden en doorlooptijden. 

 

Als derde en laatse verkenning is met de Heelkunde project afgestemd, in hoeverre data van 

over sterfte, heropnames, her-interventies, complicaties te combineren zouden kunnen zijn met 

CQi data. Helaas waren de data van Heelkunde project anoniem en konden deze niet zonder 

toestemming van UMC’s gebruikt worden voor dit experiment.  

 

Na alle afwegingen werd uiteindelijk besloten om voor dit experiment alleen de relatiegerichte 

component te includeren voor de benchmark waarbij een  CQi signalen analyse van de 28 

patiëntveiligheid vragen is uitgevoerd voor specialismen: heelkunde, neurochirurgie en cardio 

thoracale chirurgie. 

 

Rekenregels, normen en signalen 

 

Thema medicatieverificatie 

 

IGZ indicatoren:  

- Definitieve rekenregel: voor IGZ indicatoren werd een landelijk gemiddelde van alle NL 

ziekenhuizen als norm aangehouden. De signalen werden vervolgens op basis van een 

funnelplot methode opgespoord. ABC methode leverde te veel rode signalen op want 

top10% heeft 100% als norm.  

- Keuze norm: voor de berekening van de gemiddelde naleving zijn voor dit thema alle 

Nederlandse ziekenhuizen meegenomen omdat geen specifieke UMC profiel te 

verwachten was.  

- Steekproefgrootte: belangrijke maat om validiteit van de uitkomsten te kunnen 

evalueren. Echter, omdat IGZ geen normen opgelegd ten aanzien van hoe groot een 

steekproef zou moeten zijn, heeft het projectteam zelf een norm voor steekproefgrotte 

geformuleerd. Er is afgesproken dat een steekproefgrootte  . waarbij het 80% van NL 

ziekenhuizen lukt om gegevens over te verzamelen als haalbaar kan worden gezien. Er 

is ook gesproken over steekproefgrootte van 10% van jaarlijkse ziekenhuisopnames in 

UMC’s maar dat was te arbitrair. Steekproefgrootte is eerst als een signaal 

meegenomen in de analyses. Echter, later toch apart genomen om interpretatie 

makkelijker te maken (zie ook visualisaties). 

- Totaal aantal signalen: in totaal waren voor deze analyse 4 signalen per UMC mogelijk. 

Indien een UMC geen data heeft doorgeven (naleving is onbekend) dan werd dit als 

een negatief signaal gerapporteerd. 

 

CQi analyse:  

- Keuze specialismen: alle specialismen waaraan tenminste 6 UMC’s meedoen werden 

geïncludeerd. Dit bleken in totaal 20 specialismen te zijn. Dit betreft specialismen zoals 

gedefinieerd voor de landelijke uitvraag van CQi.  

- Keuze aantal respondenten: aantal respondenten per vraag bleek geen beperking voor 

de geselecteerde 4 vragen omdat voor alle UMC’s antwoorden van meer dan 50 

respondenten per specialisme beschikbaar waren. Om voldoende respondenten per 

specialisme te hebben, zijn 2-jaar data in plaats van 1-jaar data genomen. Om 

samenhang met uitkomsten van IGZ uit 2015 te kunnen borgen, is gekozen om CQi 

data van  2015 en 2016 te analyseren . Hoe zwaar specialismen wegen is niet 

meegenomen als een keuze (uitgangspunt: kleine of grote specialismen moeten even 

goed doen op dit thema) 
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- Totaal aantal signalen: in totaal waren voor deze analyse 4 x 20 = 80 signalen per UMC 

mogelijk.  

- Verkennende analyses signalen: door CQI data van de UMC’s  alleen af te zetten tegen 

de top10%norm werden teveel rode signalen verkregen. Wanneer CQI data van de 

UMC’s alleen afgezet werden tegen het landelijk gemiddelde, werd het aantal rode 

signalen aanmerkelijk kleiner. Dit bleek een meer realistischere benchmark voor een 

rood signaal. Het aantal groene signalen was bij landelijke gemiddelde echter zeer 

beperkt. Blijkbaar wordt door de UMC’s weinig significant boven het landelijk 

gemiddelde gescoord. Wanneer het groene signaal alleen gebaseerd werd op de 

top10%norm, nam het aantal groene signalen toe. Blijkbaar liggen top10%norm en 

landelijk gemiddelde dicht bij elkaar waardoor een score die niet significant afwijkt van 

het landelijk gemiddelde wel overlap kan hebben met de top10%norm. 

- Definitieve rekenregel: Een combinatie van beide benchmarks bleek de oplossing. Deze 

methode levert nog steeds soms veel signalen op, maar blijft het aantal signalen over 

het algemeen beperkt. De regels zijn als volgt opgesteld: 

o een groen signaal werd toegekend als score inclusief betrouwbaarheidsinterval 

boven het landelijk gemiddelde lag EN deze score inclusief 

betrouwbaarheidsinterval boven de top10% norm lag of met deze norm 

overlapte  

o een rood signaal werd toegekend als score inclusief betrouwbaarheidsinterval 

onder het landelijk gemiddelde lag EN deze score inclusief 

betrouwbaarheidsinterval onder de bottom10% norm lag of met deze norm 

overlapte. 

o Een score op vraag 4e, 23, 24 en 30 voor specialisme A in UMC1 etc. wordt 

vergeleken met gemiddelde landelijke score van dat specialisme op de 

geselecteerde vragen. 

 

In de aanloop naar de definitieve analyses, zijn IGZ uitkomsten versus CQi uitkomsten grafisch 

geanalyseerd. Uit deze analyses bleek dat CQi uitkomsten per UMC dicht bij elkaar liggen 

terwijl IGZ uitkomsten tussen 10 en 100% liggen. Mogelijke verklaringen voor deze verschillen 

zijn: 

-  de patiënt kan de kwaliteit van medicatieverificatie niet goed inschatten (je zou immers 

verwachten dat een ziekenhuis dat 10% scoort op de naleving van IGZ indicatoren 

slechter beoordeeld zou worden door de patiënten in vergelijking met een ziekenhuis 

dat 100%); 

-  registratie van medicatieverificatie loopt achter op uitvoering van medicatieverificatie in 

praktijk; 

-  de investeringen van ziekenhuizen in medicatieverificatie onvoldoende zichtbaar zijn 

voor de patiënten om ze om waarde te kunnen schatten; 

-  validiteit IGZ scores beperkt omdat ziekenhuizen zelf data aanleveren, CQi wordt wel 

op een uniforme wijze verzameld en geanalyseerd. 

 

Thema Kwetsbare Ouderen 

 

SVZ indicator:  

- Definitieve rekenregel: landelijk gemiddelde van alle NL ziekenhuizen als norm. De 

signalen werden vervolgens conform funnelplot methode opgespoord.  

- Keuze norm: voor de berekening van de gemiddelde naleving zijn voor dit thema alle 

Nederlandse ziekenhuizen meegenomen omdat geen specifieke UMC profiel te 

verwachten was.  

- Steekproefgrootte: SVZ heeft geen normen opgelegd ten aanzien van hoe groot een 

steekproef zou moeten zijn voor de gekozen VMS indicator. Daarom 80/20 regel 

aanhouden zoals bij Medicatieverificatie. 
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- Totaal aantal signalen: in totaal was voor deze analyse 1 signalen per UMC mogelijk. 

Steekproefgrootte is eerst als een signaal meegenomen in de analyses. Echter, later is 

steekproefgrootte signaal toch apart genomen om interpretatie makkelijker te maken 

(zie ook visualisaties). Indien een UMC geen data heeft doorgeven aan SVZ (naleving 

is onbekend) dan werd dit als een negatief signaal gerapporteerd. 

 

CQi analyse: 

- Keuze specialismen: alle beschikbare data zijn meegenomen in de analyses. 

Specialismen met een N respondenten < 30 zijn gebundeld tot de categorie Overig. 

- Keuze aantal respondenten: om voldoende respondenten per specialisme te hebben, 

zijn 2-jaar data in plaats van 1-jaar data genomen. Om samenhang met uitkomsten van 

SVZ uit 2015 te kunnen borgen, is gekozen om CQi data van  2015 en 2016 te 

analyseren.  

- Hoe zwaar specialismen wegen is niet meegenomen als een factor in de analyses 

(kleine of grote specialismen moeten even goed doen op dit thema).  

- Analyse op afdelingsniveau niet mogelijk maar wel op specialisme. 

- Totaal aantal signalen: in totaal waren voor deze analyse 271 signalen mogelijk. 

Analyses zijn op specialisme en niet op ziekenhuisniveau uitgevoerd.  

- Definitieve rekenregel: Een combinatie van landelijk gemiddelde en top10% 

benchmarks. Deze methode levert nog steeds soms veel signalen op, maar blijft het 

aantal signalen over het algemeen beperkt. De regels zijn als volgt opgesteld: 

o een groen signaal werd toegekend als score inclusief betrouwbaarheidsinterval 

boven het landelijk gemiddelde lag EN deze score inclusief 

betrouwbaarheidsinterval boven de top10% norm lag of met deze norm 

overlapte  

o een rood signaal werd toegekend als score inclusief betrouwbaarheidsinterval 

onder het landelijk gemiddelde lag EN deze score inclusief 

betrouwbaarheidsinterval onder de top10% norm lag of met deze norm 

overlapte. 

o Een score op elke vraag voor specialisme A in UMC1 etc. wordt vergeleken 

met gemiddelde landelijke score van die specialisme op de geselecteerde 

vraag. 

 

NB. Kleine N om op specialisme niveau zou in de toekomst meegenomen kunnen worden als 

een signaal om meer respondenten te werven voor meer betrouwbare analyse 

 

Thema Operatief Proces 

 

CQi analyse: 

- Keuze specialismen: antwoorden op CQi vragen zouden voor dit thema van patiënten 

moeten komen die een operatie hebben ondergaan. Echter, selectie op basis van 

verrichting is niet mogelijk binnen CQi. Er kan alleen op basis van specialisme verder 

ingezoomd worden. Er zijn 3 specialismen passend bij operatief proces die deelnemen 

aan de landelijke CQi uitvraag: heelkunde/chirurgie, neurochirurgie en cardio-pulmonale 

chirurgie / cardiothoracale chirurgie. Specialismen zoals vaatchirurgie, gastro-intestinale 

oncologie hebben helaas niet meegedaan. Dit zijn specialismen die wel weer passend 

zouden zijn bij de DICAs van Heelkunde project. Door te kiezen voor respondenten van 

specialisme heelkunde/chirurgie bestaat risico dat chirurgische respondenten gemist 

worden die bijv. vanuit specialisme oncologie zijn gevraagd om vragenlijst in te vullen 

maar wel een oncologische operatie hebben ondergaan. 

- Keuze aantal respondenten: bij N < 30 zijn signalen niet berekend 

- Totaal aantal signalen: in totaal waren 84 signalen mogelijk 

- Definitieve rekenregel: gelijk aan thema medicatieverificatie en kwetsbare ouderen. 



 

 

 

Page 20 of 38 

Visualisaties van rapportages 

Er is bewust gekozen om de rapportages te anonimiseren. De umc’s kunnen zelf kiezen of ze 

de uitkomsten met  andere UMC’s willen delen. Dit gebeurde bijvoorbeeld met ieders 

instemming tijdens de besloten benchmark bijeenkomst. 

 

Samenhang tussen taakgerichte en relatiegerichte component 

Om samenhang tussen taakgerichte en relatiegerichte componenten van de benchmark te 

kunnen tonen, is gekozen om een totaal overzicht te maken van gevonden signalen per UMC. 

In dit totaal overzicht werden CQi en IGZ of SVZ signalen een 1 grafiek met 2 niveaus getoond: 

1 niveau voor CQi en 1 voor IGZ of SVZ signalen. Omdat steekproefgrootte een belangrijke rol 

speelt bij de interpretatie van IGZ en SVZ signalen, werd in dit totaal overzicht een te kleine 

steekproefgrootte aangeduid met een uitroepteken. Bij medicatieverificatie werd een 

uitroepteken geplaatst wanneer twee of meer IGZ indicatoren op basis van een te kleine 

steekproef zijn berekend. Bij kwetsbare ouderen is werd een uitroepteken geplaatst wanneer 

steekproef van SVZ indicator te klein was. De 8 UMC’s werden op volgorde van rangorde 

(gebaseerd op een optelling van IGZ en CQi signalen) weergegeven in het totaal overzicht.  

 

Taakgerichte component 

Voor IGZ en SVZ indicatoren is gekozen om als extra visualisatie een  funnelplot grafiek op te 

nemen in het rapport.  Funnelplot grafieken bieden de mogelijkheid om onzekerheden met 

betrekking tot steekproef grootte te ondervangen en deze visueel zichtbaar te maken. In de 

funnelplot worden uitkomsten van alle Nederlandse ziekenhuizen getoond, want op deze 

manier is meteen duidelijk dat UMC’s afgezet zijn tegen het landelijk gemiddelde. Als alleen 

UMC’s getoond zouden worden, dan zou dat mogelijk ten koste kunnen gaan van de 

interpretatie.  

 

Relatiegerichte component 

Voor CQi signalen bleek een funnelplot niet geschikt als extra visualisatie omdat resultaten van 

verschillende specialismen en/of vragen niet samen te vatten zijn in 1 funnelplot. In het UMCG 

wordt gewerkt met spidercharts voor de uitkomsten van CQi data. Een voorwaarde voor gebruik 

van spidercharts is dat er voldoende vragen moeten zijn die gevisualiseerd kunnen worden. 

Voor de thema’s medicatieverificatie en operatief proces was dat helaas niet het geval.  

 

Om de visualisaties van CQi signalen binnen de 3 thema’s op elkaar af te stemmen en daarmee 

interpretatie te bevorderen, heeft MediQuest eigen figuren in vorm van een ‘capsule’ ontwikkeld. 

Deze figuren werden door het projectteam als meest duidelijk en informatief bevonden waarbij 

rode en groene signalen getoond werden op specialisme niveau.  

 

Voor thema medicatieverificatie is eerst een CQi visualisatie gemaakt waarbij CQi signalen van 
de top 3 en bottom 3 specialismen getoond werden op basis van meerdere vragen met een 
positief of een negatief signaal. Later is besloten om alle specialismen in de visualisatie te tonen 
waar een of meerdere vragen een positief of negatief signaal hadden opgeleverd. Voor thema 
kwetsbare ouderen zijn eerst CQi visualisaties gemaakt op ziekenhuisniveau en op specialisme 
niveau naast elkaar. Echter, dat leverde helaas te veel onduidelijkheid op omdat het aantal 
signalen op ziekenhuisniveau niet correspondeert met het aantal signalen op 
specialismeniveau. In de definitieve CQi visualisatie is daarom gekozen om alle signalen op p 
specialisme niveau te tonen. Voor thema operatief proces is één totaaloverzicht  van CQi 
signalen gemaakt voor de drie gekozen specialisme, aangevuld met een verdieping per 
specialisme.   
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Figuur 3: Voorbeeld van benchmark rapportage voor thema medicatieverificatie (fictieve 

getallen). 

 

Figuur 4: Voorbeeld van benchmark rapportage voor thema kwetsbare ouderen (fictieve 

getallen). 
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Figuur 5: Voorbeeld van benchmark rapportage voor thema operatief proces (fictieve 
getallen). 

 

 

Ter ondersteuning van de interpretatie van de ontwikkelde visualisaties is een bijsluiter 

ontwikkeld (bijlage 2) die samen met de 3 rapportages naar de umc’s is opgestuurd. Alle umc’s 

hebben ook alle cijfers gebruikt voor de rapportages als aanvullende informatie gekregen in 

vorm van overzichtelijke Excel sheets. 

 

Verslag van de besloten benchmark bijeenkomst met 6 umc’s 

Tijdens de bijeenkomst van 16 maart 2017 hebben de UMC’s aangegeven de gekozen thema’s 

als relevant te vinden waarbij thema’s Medicatieveiligheid en Kwetsbare Ouderen als het meest 

relevant zijn genoemd. Alle umc’s werden uitgenodigd en 6 umc’s waren in de gelegenheid om 

deel te nemen aan de besloten bijeenkomst. In alle UMC’s staan thema medicatieverificatie en 

kwetsbare ouderen hoog op de agenda en de patiëntveiligheiduitkomsten per UMC voor deze 

twee thema’s zijn zeer variabel. De UMC’s vonden het zinvol om verschillende 

bronnen/indicatoren te combineren met als uitgangspunt bestaande informatie. Hoewel de 

validiteit van de gekozen indicatoren (IGZ en CQi) een belangrijke punt van discussie was, 

gaven de UMC’s het interessant te vinden om de vergelijkende informatie uit de rapportages te 

gebruiken om van elkaar te leren. Waarom lukt het in umc A wel om hoge scores te halen en 

waarom lukt het in umc B niet? Komt het door de verschillen in registratiediscipline of door 

verschillen in de inrichting van de processen? Hoe informeren we onze patiënten over de 

inspanningen voor deze thema’s? Welke aanvullende informatie per thema is nodig om van 

elkaar te kunnen leren?  
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Tijdens de bijeenkomst kwamen de volgende zaken met betrekking tot de inhoud en 

vormgeving van de rapportage naar voren: 

- De vormgeving werd goed gewaardeerd. Echter door de hoge informatiedichtheid is 

informatie in de bijsluiter en  eventueel persoonlijke uitleg nodig. Met name funnelplots 

bevatten veel en lastig te interpreteren informatie. 

- Hoewel individuele indicatoren vragen oproepen rond validiteit, door verschillen in 

noemers en tellers, en de formulering van specifieke vragen, wint de informatie in de 

benchmark door het combineren van indicatoren uit verschillende bronnen aan kracht 

volgens de aanwezigen. 

 

De deelnemers gaven aan dat er te weinig tijd was om de bijeenkomst goed voor te bereiden. 

Aanvullende analyse van eigen gegevens, onder andere van de VMS indicatoren, naar 

aanleiding van de signalen die naar voren komen in het benchmark rapport, zou waardevol zijn. 

In één umc werd dit al gedaan ter voorbereiding van de besloten bijeenkomst.  

 

De onderzoekers percipieerden de reacties van de ziekenhuizen tijdens deze eerste 

bijeenkomst als afwachtend en defensief. Tijdens de bijeenkomst ontstond wel een open 

discussie en maakten individuele ziekenhuizen afspraken om door te praten over de uitkomsten 

van de thema’s om zo verder van elkaar te leren. 

 

De deelnemende umc’s gaven aan interesse te hebben in een herhaling van de benchmark en 

bijeenkomst waarbij gegevens over 2016 naast gegevens uit 2015 worden geanalyseerd. 

Gegevens uit 2016 zijn in september 2017 beschikbaar. Men verwacht dan meer gewend te zijn 

aan de cijfers om meer tot een inhoudelijke discussie en lering te komen. Tenslotte zou een 

herhaling in 2018 het mogelijk maken om te beoordelen of vooruitgang is geboekt sinds de 

eerste 2 benchmarkbijeenkomsten. 
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Conclusie 
 

We concluderen dat het thematisch bijeenbrengen van indicatoren uit verschillende landelijke 

sets in combinatie met verdiepende signaalanalyse relevante nieuwe informatie oplevert voor 

een benchmark rapport over patiëntveiligheid in ziekenhuizen. Om tijdens een bijeenkomst 

hierover van elkaar te leren, is goede voorbereiding van de deelnemende ziekenhuizen nodig, 

waarbij zij de eigen resultaten vooraf geïnterpreteerd en nader onderzocht hebben in eigen 

huis. 

 

Op projectniveau bleek het experiment tijdsintensief en werd de samenwerking tussen 

onderzoekers, kwaliteitsfunctionarissen en MediQuest als slagvaardig ervaren. De 

overlegstructuur werkte goed en was efficiënt. Alle partijen gaven aan tevreden te zijn over de 

opbrengst voor de eigen organisatie. 

 

Extra opbrengst: de resultaten uit dit experiment zijn in vorm van een poster gepresenteerd 

tijdens het ISQUA congres in september 2017 in London. De poster is te vinden als bijlage 3. 
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Aanbevelingen 
 

We bevelen aan de benchmark met gegevens over 2016 ter herhalen in het najaar van 2017. 

Men is dan al meer gewend aan de cijfers om meer tot een inhoudelijke discussie en lering te 

komen. Dit zal het draagvlak voor samen benchmarken vergroten. Daarbij is het van belang 

extra aandacht aan de voorbereiding van de bijeenkomst te besteden, zowel door goed 

toelichting op de rapportage aan de ziekenhuizen geven als door interpretatie van de eigen 

gegevens in het eigen ziekenhuis voorafgaand aan de besloten bijeenkomst uit te voeren.  

 

We bevelen de tweede herhaling in 2018 aan om te kunnen beoordelen of vooruitgang is 

geboekt sinds de eerste 2 benchmarkbijeenkomsten. Indien mogelijk verdient het een 

aanbeveling om bij toekomstige bijeenkomsten ook het heelkunde project te laten aansluiten. 

Om richting te geven aan toekomstige ontwikkelingen zou een klankbordgroep “kwaliteit & 

patiëntveiligheid transparant” waarin alle umc’s vertegenwoordigd zijn van meerwaarde kunnen 

zijn. 

Toekomstige ontwikkelingen 

Het is de vraag of een permanent dashboard gevoed door continue data gedeeld door alle 

umc’s op dit moment te verkiezen is boven een projectmatige aanpak zoals in dit experiment. 

De snelle veranderingen in de ziekenhuiszorg vragen om steeds nieuwe aandachtspunten. Zo 

is er vraag naar ketenindicatoren, inzicht in het ontslagproces en evaluatie op basis van 

PROMS. Daarbij past een thematische aanpak. Op termijn zouden beiden doelen geïntegreerd 

kunnen worden, zoals ook gebeurt in de basisset ziekenhuizen van IGZ. Daarbij is het totaal 

aantal indicatoren beperkt tot 60 en mag jaarlijks 25% vervangen worden door nieuwe 

indicatoren. Ontwikkelingen op het terrein van ICT en registratie aan de bron maken deze 

flexibiliteit in combinatie met valide en actuele gegevens beter mogelijk.  
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Bijlage 1 
 

 

Format projectplan Sturen op kwaliteit  
Jaar 2, versie 1 
 
Maximale omvang totale projectplan: 7 pagina’s  
 

Projecttitel Topreferente zorg labels als innovatieve informatie bron voor het verbeteren van 

sturen op patiëntveiligheid in de UMC’s. 

 

Projectleider dr. Martine de Bruijne (Vumc, UHD patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg) 
 

Leden van de projectgroep: 
dr. Joanna Klopotowska (VUmc, postdoc onderzoeker, ziekenhuisapotheker) 
drs. Nikki van Leeuwen (ErasmusMC, epidemioloog) 
drs. Susan Wesselink (UMCG, Stafadviseur Kwaliteit en Informatiemanagement) 
dr. Maarten Zaal (DHD, senior informatie analist) 
drs. Egbert Nieuwenhuis (DHD, data analist) 
Janine Ghielen, MSc (DHD, informatie analist) 
 
Adviesgroep: 
Het projectteam spiegelt de aanpak en bevindingen van het project aan zorginhoudelijke 
specialisten in eigen centra.  
 

Startdatum van het project 
1-7-2017 
 

Looptijd van het project 
6 maanden (1-7-2017 t/m 31-12-2017) 
 

Momenten van voortgangsrapportage 
Steeds 2 weken voorafgaand aan de presentatie aan een NFU vergadering wordt 
voortgangsrapportage afgestemd met Roos Trooster, programmamanager Sturen op Kwaliteit. 
 

 
 

Samenvatting (max 250 woorden) 
 
Aanleiding: Universitair Medische Centra (UMC’s) leveren topreferente zorg, dat wil zeggen 
complexe hoog gespecialiseerde zorg aan een selecte groep patiënten. Omdat deze zorg 
grotendeels door UMC’s wordt geleverd en de patiëntaantallen relatief klein zijn, worden 
vergelijkingen op patiëntveiligheid met andere ziekenhuizen bemoeilijkt. Vergeleken met 
algemene ziekenhuizen, scoren UMC’s immers ongunstig op de drie Landelijke Basisregistratie 
Ziekenhuiszorg (LBZ) indicatoren (Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR), Onverwacht 
Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamen), die wettelijk verplicht zijn op te leveren. De 
verklaring wordt gezocht in de complexiteit van de patiënten die opgenomen worden in de 
UMC’s. De ROBIJN labels zijn ontwikkeld om in de UMC’s de topreferente zorg van de 
basiszorg te kunnen onderscheiden en daarmee de besteding van academische component 
transparant te maken. Mogelijk kunnen de ROBIJN labels ook ingezet worden om vergelijkende 
informatie met betrekking tot patiëntveiligheid te optimaliseren indien beter onderscheid 
gemaakt kan worden tussen basiszorg en topreferente zorg voor complexe patiënten.  
 
Doel: het ontwikkelen van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en 
implementatie van vergelijkende informatie over patiëntveiligheid binnen de UMC’s. Dit doel 
wordt nagestreefd door een experiment met de stichting Dutch Hospital Data (DHD) waarbij 
beschikbare gegevens uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) het uitgangspunt 
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vormen. Het experiment beoogt antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het gebruik van de 
ROBIJN labels vergelijkingen op patiënteveiligheid voor basiszorg en voor topreferente zorg 
patiënten (TRFpatiënten) kan optimaliseren.  
 
Methode: Het projectteam zal bestaan uit 2 senior onderzoekers (VUmc), 2 experts uit UMC’s 
op het gebied van meten en monitoren van kwaliteit (UMCG en Erasmus MC), experts van DHD 
en de  NFU programmamanager Sturen op Kwaliteit als toehoorder. Het projectteam spiegelt de 
aanpak en bevindingen van het project aan zorginhoudelijke specialisten in eigen centra.  
 
De technische haalbaarheid en toepassing van  de ROBIJN labels voor een vergelijkende 
rapportage op patiëntveiligheidsindicatoren (H)SMR, OLO en Heropnamen voor de 8 UMC’s, 
zal worden onderzocht. Vervolgens zullen maximaal vijf diagnosegroepen (ziektebeelden) 
geselecteerd worden waarmee op basis van ROBIJN labels interessante en prikkelende 
vergelijkingen gemaakt zullen worden. De resultaten uit deze analyses zullen grafisch worden 
vormgegeven in een vergelijkende rapportage met daarbij individuele aandachtspunten ter 
lering voor elk UMC.  
 
Beoogde resultaten: 1) Inzicht in de technische haalbaarheid en randvoorwaarden van de 
toepassing van de ROBIJN labels voor een vergelijkende rapportage op patiëntveiligheid voor 
de UMC’s, 2) Een prototype van een inhoudelijk en grafisch rapport met 
patiëntveiligheidindicatoren op basis van de ROBIJN labels en vijf diagnosegroepen voor de 8 
UMC’s, 3) Een blauwdruk voor doorontwikkeling van een dergelijke rapport als structurele 
informatie op DHD dashboard, 4) Het versterken van de positie van de UMC’s als topreferente 
zorg aanbieder door het component patiëntveiligheid voor TRFpatiënten inzichtelijk te maken, 
5) Het sturen op kwaliteit door Raden van Bestuur van UMC’s optimaliseren door actiegerichte 
informatie over patiëntveiligheid aan te bieden waarmee de UMC’s van elkaar kunnen leren. 
 

 
 

Aanleiding 
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks, in opdracht van de stichting 
Dutch Hospital Data (DHD), de Hospital Standardised Mortality Ratio (HSMR), Onverwacht 
Lange Opnameduur (OLO) en Heropnamen indicatoren voor ziekenhuizen en maakt hiervan 
voor elk ziekenhuis een rapport. Dit gebeurt op basis van de data die de ziekenhuizen verplicht 
zijn aan te leveren in het kader van de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). 
(H)SMR, OLO en Heropnamen indicatoren, ook bekend als LBZ-indicatoren, worden gebruikt 
als maat voor de patiëntveiligheid in een ziekenhuis. De uitkomsten van LBZ-indicatoren 
worden gecorrigeerd voor: leeftijd, geslacht, sociale herkomst van de patiënt, ernst van de 
hoofddiagnoses, opname-urgentie, Charlson comorbiditeiten, verwijzer, opnamejaar en 
opnamemaand. Een goede casemix correctie zorgt ervoor dat ziekenhuizen met 
patiëntenpopulaties die van elkaar verschillen, aan de hand van de (H)SMR, OLO en 
Heropnamen, toch goed met elkaar vergeleken kunnen worden. In vergelijking met algemene 
ziekenhuizen, scoren Universitair Medische Centra (UMC’s) ongunstig op de LBZ-indicatoren. 
 
De verklaring voor deze ongunstige scores wordt gezocht in de complexiteit van de patiënten 
die opgenomen worden in de UMC’s. Immers, de UMC’s leveren topreferente zorg, dat wil 
zeggen complexe hoog gespecialiseerde zorg aan een selecte groep patiënten. Omdat deze 
zorg grotendeels door UMC’s wordt geleverd en de patiëntaantallen relatief klein zijn, wordt 
vergelijking op LBZ-indicatoren met andere ziekenhuizen bemoeilijkt. De variabelen zoals type 
opname, hoofddiagnoses en hoofdverrichting codes, die gebruikt worden voor huidige case-mix 
correctie, zijn ontoereikend om deze complexiteit in voldoende mate te kunnen ondervangen. 
Onder andere door deze tekortkoming is er veel kritiek op LBZ-indicatoren. Dit terwijl deze 
indicatoren in potentie als een zinvol hulpmiddel beschouwd kunnen worden om te sturen op 
kwaliteit. De ROBIJN labels, die binnen het NFU programma ROBIJN (Rijks Overheids Bijdrage 
IJverig Nageplozen) ontwikkeld zijn ter identificatie van topreferente zorg patiënten 
(TRFpatiënten), bieden mogelijk aanvullende informatie om vergelijkingen op LBZ-indicatoren 
met betrekking tot zowel basiszorg als topreferente zorg verder te optimaliseren.  
 
TRFpatiënten worden gelabeld aan de hand van de volgende negen kenmerken: 
Label A: Patiënten met een hoge behandelintensiteit; het betreft patiënten in een fase in het 
ziekteproces die vereist dat veel intensiever dan gebruikelijk moet worden behandeld. 
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Label B: Patiënten voor wie de zorg nauw verweven is met het wetenschappelijk onderzoek en 
de ontwikkeling van zorginnovaties in het betreffende UMC. 
Label C: Patiënten die een uniek zorgaanbod nodig hebben vanwege de complexiteit of de 
benodigde infrastructuur.  
Label D: Patiënten die multispecialistische zorg nodig hebben, gedefinieerd als zorg waarvoor 
tenminste drie poortspecialismen nauw met elkaar moeten samenwerken 
Label E: Patiënten die een complexe ingreep nodig hebben; operaties die voor minder dan 1 op 
100.000 patiënten worden gedaan. Voor deze operaties is vaak meer voorbereiding- en 
operatietijd nodig dan voor vergelijkbare routine ingrepen. 
Label F: Patiënten met een zeldzame diagnose. 
Label G: Patiënten die door medisch specialisten worden doorverwezen. Patiënten die zorg 
nodig hebben die in een algemeen ziekenhuis niet wordt aangeboden kunnen altijd worden 
doorverwezen naar een umc. De UMC’s garanderen dat patiënten altijd in Nederland terecht 
kunnen voor verzekerde zorg en dragen zorg voor de continuïteit hiervan. 
Label H: Patiënten jonger dan 50 jaar die meer dan drie aandoeningen tegelijkertijd hebben. Bij 
de verschillende behandelingen moet steeds rekening worden gehouden met de effecten op de 
andere aandoeningen. Dat maakt de behandeling soms zeer complex. 
Label I: Patiënten die off label dure medicatie nodig hebben. Dure geneesmiddelen zijn soms 
effectief bij aandoeningen waarvoor ze oorspronkelijk niet zijn ontwikkeld. Het innovatieve 
gebruik van de geneesmiddelen wordt niet vergoed door verzekeraars. 
 
De ROBIJN labels worden door de UMC’s gebruikt om inzichtelijk te maken hoe de 
academische component besteed is en daarmee de maatschappelijke legitimering van deze 
component transparant te maken. Het is goed mogelijk dat de maatschappelijke legitimering 
van de academische component verder versterkt zou kunnen worden indien patiëntveiligheid 
voor TRFpatiënten in de UMC’s hoog is. Het kunnen vergelijken van patiëntveiligheid voor 
TRFpatiënten tussen de UMC’s (verschillen als stuursignaal) kan de UMC’s stimuleren om 
patiëntveiligheid voor deze groep patiënten verder te optimaliseren en van elkaar te leren. 
ROBIJN labels worden reeds succesvol toegepast in combinatie met financiële gegevens om 
financiële vergelijkingen tussen de UMC’s mogelijk te maken. In hoeverre ROBIJN labels van 
toegevoegde waarde zouden kunnen zijn om vergelijkingen op patiëntveiligheid te 
optimaliseren, is echter onbekend. Dit project beoogt antwoord te gegeven op die vraag.   
 
Doelstelling 
Het ontwikkelen van gemeenschappelijk draagvlak voor en visie op de ontwikkeling en 
implementatie van vergelijkende informatie over patiëntveiligheid binnen de UMC’s. Dit doel 
wordt nagestreefd door een experiment met de stichting Dutch Hospital Data (DHD) waarbij 
beschikbare gegevens uit de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) datasets het 
uitgangspunt vormen. Het experiment beoogt antwoord te vinden op de vraag in hoeverre het 
gebruik van de ROBIJN labels vergelijkingen op patiënteveiligheid voor basiszorg en voor 
topreferente zorg patiënten (TRFpatiënten) kan optimaliseren.  
 

Relevantie 
Er wordt veel kwaliteitsinformatie verzameld, maar het gebruik ervan voor sturen op kwaliteit en 
veiligheid door de Raad van Bestuur is beperkt doordat:  

 Verzamelingen binnen een ziekenhuis en voor verschillende externe partijen langs elkaar 
heen lopen.  

 Vraagtekens worden gezet bij het nut van vigerende indicatoren die aan externe partijen 
worden geleverd.  

 Er geen eenduidigheid binnen en tussen ziekenhuizen bestaat in de presentatie en 
interpretatie van kwaliteitsinformatie, waardoor vergelijking in de tijd en tussen ziekenhuizen 
belemmerd wordt. 
 

Om deze problemen te bestrijden en het benutten van kwaliteitsinformatie voor het sturen op 
kwaliteit en veiligheid te bevorderen heeft de NFU binnen het Citirienfonds het programma 
‘Sturen op kwaliteit’ geïnitieerd. Dit programma heeft tot doel: 

 Een gezamenlijke visie te ontwikkelen op sturen op kwaliteit en transparantie door dialoog 
met leden van de Raad van Bestuur van de umc’s. 

 Betrouwbare en vergelijkbare kwaliteitsinformatie te verzamelen op ziekenhuisniveau. 

 Heldere presentatie en interpretatie van deze kwaliteitsinformatie te verwezenlijken met een 
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vergelijkende rapportage voor alle umc’s. 

 Deze rapportage met kwaliteitsinformatie te benutten om de patiëntenzorg doelgericht te 
verbeteren. 

 
Het voorliggende projectvoorstel richt zich op het ontwikkelen van een inhoudelijk en grafisch 
concept in de vorm van een vergelijkende patiëntveiligheid rapportage, op basis van analyse 
van reeds beschikbare gegevens bij DHD. Het experiment is gericht op het verkrijgen van 
inzicht in patiëntveiligheid binnen topreferente zorg component van de 8 UMC’s. Met dit 
experiment wordt voortschrijdend inzicht verkregen in welke informatie, op welke wijze en onder 
welke randvoorwaarden vergeleken kan worden tussen UMC’s om patiëntveiligheid te 
verbeteren. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van een gezamenlijke visie op sturen op kwaliteit 
en de wijze waarop vergelijkende rapportage daaraan bij kan dragen. Ook voor niet-UMC’s 
kunnen de resultaten uit dit project van meerwaarde zijn. Immers, indien blijkt dat het toepassen 
van ROBIJN labels tot een betere vergelijking leidt op uitkomsten van LBZ-indicatoren voor 
TRFpatiënten, dan zouden daarmee ook de uitkomsten voor LBZ-indicatoren voor basiszorg 
patiënten beter vergelijkbaar zijn tussen UMC’s en niet-UMC’s.  
 
De Medisch directeuren van de 8 UMC’s doen gezamenlijk ervaring op met het gebruik van 
vergelijkende rapportage op patiëntveiligheid. De leden van de Raad van Bestuur van de 
UMC’s verdiepen hun dialoog over sturen op kwaliteit en transparantie in reactie op de 
presentatie en inhoud van deze rapportage. Op basis van de resultaten kan een gezamenlijke 
visie en bijbehorend plan opgesteld worden voor doorontwikkeling van een vergelijkende 
rapportage op patiëntveiligheidsindicatoren. 
 

Eindproducten 
 
Het project levert: 

 validatie van ROBIJN labels voor onderlinge vergelijkingen van patiëntveiligheid in 
UMC’s; 

 een inhoudelijke en grafische proof-of-concept vergelijkingen rapportage voor 8 UMC’s 
op basis van  ROBIJN labels. 

 op basis van de resultaten zal een gezamenlijke visie en bijbehorend plan opgesteld 
worden voor doorontwikkeling van een vergelijkingen rapportage op 
veiligheidsindicatoren. Ook de resultaten uit het vorige experiment worden bij de 
uitwerking van dit plan meegenomen. 

 

Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten, die van belang zijn voor het ontwikkelen van rapportage met 
vergelijkingen op patiëntveiligheid voor bestuurders, worden meegenomen in dit project: 

 Ten eerste is de betrokkenheid van alle belanghebbenden bij de ontwikkeling van de 
rapportage i.v.m. het vergroten van draagvlak ervan en acceptatie door en 
implementatie in de UMC’s van belang. Dit wordt gerealiseerd door te werken met een 
klein kernteam met vertegenwoordigers uit meerdere UMC’s en regelmatige 
afstemming met de medisch directeuren van de UMC’s (CMD), kwaliteitsconsortium 
NFU en raad van bestuursleden van de UMC’s (O&P). 

 Ten tweede is aansluiting op reeds beschikbare informatie van belang om onnodig werk 
te voorkomen. Dit betreft ofwel indicatoren die al worden aangeleverd aan externe 
partijen ofwel informatie die goed uit broninformatie in de ziekenhuisinformatiesystemen 
kan worden afgeleid. In dit project wordt daarom gebruik gemaakt van reeds 
beschikbare informatie aangeleverd aan DHD door alle UMC’s. Deze beschikbare 
informatie zal dienen als input voor vergelijkingen tussen de UMC’s op basis van 
ROBIJN labels. Het gaat hier om informatie in vorm LBZ datasets en LBZ-indicatoren 
(H)SMR, OLO en Heropnamen. Voor deze indicatoren is het mogelijk om de uitkomsten 
op ziekenhuisniveau te verdiepen tot de individuele patiënt. 

 Ten derde, om de UMC’s onderling te kunnen vergelijken op patiëntveiligheid, is het 
van belang dat de informatie die voor dergelijke vergelijkingen wordt gebruik compleet 
is. Op dit moment is de DBC dataset 2015 meest compleet wat betreft ROBIJN labeling 
(circa 80% van de DBC’s zijn gelabeld). Daarom zal deze dataset gebruikt worden in dit 
experiment. 

 Ten vierde, in dit experiment zal focus liggen op maximaal vijf diagnosegroepen die 
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zowel voor een vergelijking als van sturing interessant zijn voor UMC bestuurders.  

 Ten vijfde, om te komen tot een heldere presentatie van de rapportage bij het doel 
waarvoor deze informatie door bestuurders gebruikt wordt, zullen  in eerste instantie 
bestaande formats van DHD worden gebruikt. Keuzes voor een format zullen gemaakt 
worden door het kleine kernteam.  

 

 

Plan van aanpak 
Dit betreft een vervolgexperiment van het project ‘Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren’ 
waarin samen met MediQuest benchmark rapportages zijn ontwikkeld voor drie thema’s: 
Medicatieveiligheid, Kwetsbare Ouderen en Operatief proces. Voor deze rapportages zijn twee 
bestaande data(sets): CQi index en IGZ indicatoren, hergebruikt en in samenhang 
geanalyseerd. In het vervolgexperiment zal samengewerkt worden met de  stichting DHD en zal 
data beschikbaar bij DHD hergebruikt worden voor de ontwikkeling van vergelijkende 
patiëntveiligheid rapportages voor de 8 UMC’s. De opgedane kennis uit het vorig experiment 
over kwaliteit van data, vergelijkbaarheid, analyse en presentatie zal als input dienen voor dit 
project. 
 
In een klein team bestaande uit dr. Martine de Bruijne (EMGO-VUmc, projectleider), dr. Joanna 
Klopotowska (EMGO-VUmc, onderzoeker, ziekenhuisapotheker), drs. Nikki van Leeuwen 
(ErasmusMC, epidemioloog), drs. Susan Wesselink (UMCG, Stafadviseur Kwaliteit en 
Informatiemanagement), dr. Maarten Zaal (DHD, senior informatie analist), drs. Egbert 
Nieuwenhuis (DHD, data analist) en Janine Ghielen, MSc. (DHD, informatie analist) zal er 
gewerkt worden aan een experimentele vergelijking rapportage  en een plan voor 
doorontwikkeling na afloop van dit project. Naast het projectteam zal ook een medisch 
specialistisch adviesgroep worden gevormd. Elk kernteamlid zal hiervoor een lid aandragen uit 
eigen UMC. 

 

Op 3 momenten zullen belangrijke beslissingen voorgelegd worden aan een breed team waarin 
alle UMC’s vertegenwoordigd zijn. In principe worden hiervoor bestaande bijeenkomsten van de 
medisch directeuren van de UMC’s (CMD) en van het kwaliteitsconsortium benut. Desgewenst 
kunnen de UMC’s deskundigen op het gebied van kwaliteitsvergelijkingen meenemen naar 
deze bijeenkomsten. Tenslotte zal zoveel mogelijk over relevante ontwikkelingen in NFU 
verband afgestemd worden.  
 
Projectfasen met DHD 
 
Fase 1: Speur- en ontwikkelfase (S&O). 
Tijdens deze fase zullen speur- en ontwikkelwerkzaamheden uitgevoerd worden door DHD om 
de benodigde bronnen te verzamelen en te verifiëren. De onderzoekers van het kernteam 
zullen tijdens deze fase DHD ondersteunen bij de besluitvorming en benodigde inhoudelijke 
expertise leveren. 
 
Het gaat om de volgende S&O werkzaamheden:  

 Koppeling financiële gegevens aan LBZ medisch: om de ROBIJN labels te kunnen 
gebruiken op LBZ medisch is een koppeling nodig met financiële gegevens op het 
niveau van patiënt_ID. Deze koppeling is voor DHD voor de meeste UMC’s mogelijk. 
Daar waar extra acties nodig zijn, zal DHD tijdens S&O fase deze uitvoeren. 

 De ROBIJN werkgroep heeft laten weten dat de 2015 DBC dataset de meest recente 
en meest complete dataset is met ROBIJN labeling (circa 80% van de DBC’s zijn in 
deze dataset gelabeld). Daarom zal deze dataset gebruikt worden voor dit experiment. 
In deze fase zal DHD samen met ROBIJN werkgroep de 2015 set gebruiksklaar maken 
voor het experiment. 

 ROBIJN labels doorontwikkeling: op dit moment werkt DHD samen met de UMC’s aan 
doorontwikkeling van ROBIJN labeling aan de hand van door de UMC’s aangeleverde 
referentietabellen. In vervolg hierop zal DHD werken aan herijking van de 
referentietabellen en methode. Op deze manier zal DHD in staat zijn om ROBIJN 
labeling voor de UMC’s uit te voeren. De planning is dat afronding van deze nieuwe 
werkwijze afgerond is in Q3-2017 en daarmee toepasbaar op nieuwe LBZ datasets.  
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Fase 2: Validatie ROBIJN labels voor patiëntveiligheid vergelijkingen. 
Tijdens deze fase zullen ROBIJN labels uitgetest worden op drie LBZ uitkomstindicatoren 
(H)SMR, OLO en Heropnamen. Vergeleken met algemene ziekenhuizen, scoren UMC’s immers 
ongunstig op deze drie indicatoren, die wettelijk verplicht zijn op te leveren. De verklaring wordt 
gezocht in de complexiteit van de patiënten die opgenomen worden in de UMC’s. De variabelen 
zoals type opname, hoofddiagnoses en hoofdverrichting codes, die gebruikt worden voor 
huidige case-mix correctie, zijn ontoereikend om deze complexiteit in voldoende mate te 
kunnen ondervangen. In deze fase wordt aan de hand van de ROBIJN labels onderzocht of de 
huidige drie LBZ indicatoren net zo goed toepasbaar zijn op de TRFpatiënten als op de 
basiszorg patiënten. Bijvoorbeeld door te analyseren of de berekende sterfte- en 
heropnamekansen net zo sterk met heropnamen en sterfte samenhangen bij TRFpatiënten als 
bij basispatiënten in de UMC’s. Op deze manier kan inzicht verkregen worden in de 
toegevoegde waarde van ROBIJN labels als verklarende variabele voor de complexiteit van de 
in de UMC’s opgenomen patiënten. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om de toekomstige 
berekeningen van de uitkomsten (H)SMR, OLO en Heropnames verder te optimaliseren. 
 

Fase 3: Selectie van vijf ziektebeelden voor vergelijkende rapportage. 

De berekeningen van LBZ-indicatoren  zijn gebaseerd op 157 Clinical Classification System 

(CCS) -diagnosegroepen. Elke CCS-diagnosegroep bestaat uit diagnoses geclusterd op basis 

van ICD-10 codes. Voorbeelden CCS-diagnosegroepen zijn: Cancer of colon (#10), Heart valve 

disorders (#59), Aortic and other artery aneurysms (#74) en Crushing injury or internal injury 

(#139). Vergelijkbaar met het vorige project zullen tijdens deze fase verkennende analyses 

worden uitgevoerd om maximaal vijf CCS-diagnosegroepen te selecteren, die qua uitkomsten 

op LBZ-indicatoren voldoende discriminerend zijn tussen de UMC’s onderling en tussen de 

UMC’s en niet-UMC’s. De geselecteerde CCS-groepen moeten daarnaast passen bij het 

topreferente zorgprofiel. Tijdens deze fase zal gebruik gemaakt worden van reeds aanwezige 

data en analyse tools van DHD en van de kennis van de zorgprofessionals vertegenwoordigd in 

de adviesgroep.  

 

Voorbeelden van de analyses die gebruikt kunnen worden, zijn: 

- De uitkomsten van de UMC’s naast het landelijke gemiddelde van alle ziekenhuizen te 

plaatsen;  

- De uitkomsten per UMC naast het gemiddelde van alle UMC’s te plaatsen;  

- De uitkomsten van indicator op ziekenhuisniveau uitsplitsen naar een CCS-

diagnosegroep,  patiëntengroep (leeftijd, geslacht, type opname) en diagnoseclusters 

om de omvang van verschillen tussen de UMC’s inzichtelijk te maken; 

- Een prioriteiten matrix waarbij enerzijds gekeken wordt naar zorgprofiel van de UMC’s, 

de uitkomsten op de indicatoren en anderzijds de mate waarin verbetering mogelijk is 

op die indicatoren. Deze prioritering geeft zicht in welke CCS-diagnosegroepen  

aandacht behoeven; 

- Een vergelijking in de tijd, van uitkomsten op LBZ indicatoren over 2 verschillende 
jaren, om inzichtelijk te maken of er vooruitgang heeft plaatsgevonden of dat 
indicatoren al langer achterblijven. 

 
Fase 4: Vormgeven van proof-of-concept patiëntveiligheid rapportage 
Voor de wijze van visualisatie worden voorbeelden van figuren gemaakt, gebaseerd op figuren 
uit bestaande instrumenten van de DHD zoals Hospital Data Viewer (HDV) en Spiegelinformatie 
Kwaliteitsindicatoren (SKI), passend bij vergelijking, monitoring en sturing.  
 

Tijdens deze fase zullen de mogelijkheden en beperkingen van de online tools en visualisatie in 

kaart gebracht worden. Denk hierbij aan: 

- Wat zijn keuzemogelijkheden binnen de tool en wat zijn beperkingen? (Bijvoorbeeld: Op 
welke niveau (instelling, specialisme, DBC?) willen we de informatie tonen en wat is 
mogelijk?) 

- Wat is de ervaring uit voorgaande implementaties van soortgelijke dashboards? Wat 
zijn de lessen die daaruit voortgekomen zijn? Hierbij zullen de resultaten uit het vorige 
experiment meegenomen worden. 
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Vervolgens zal de kennis opgedaan tijdens fase 1 t/m 3 van dit project vertaald worden naar 
vergelijkingen op patiëntveiligheid in en tussen de UMC’s waarbij uitkomsten (H)SMR, OLO en 
Heropnames voor de gekozen CCS-diagnosegroepen uitgesplitst worden op basis van ROBIJN 
labels. 
 
Fase 5: Feedback verzameling. 
De eerste draft versies van de ontworpen proof-of-concept patiëntveiligheid vergelijkingen 
rapportages zullen ter feedback voorgelegd worden aan de medisch directeuren op 13-10-2017. 
Daarmee kan worden nagegaan of de informatie van toegevoegde waarde is door de resultaten 
van de eigen instelling op papier uit te delen en vervolgens na te gaan in hoeverre men op de 
hoogte was / had willen zijn van deze bevindingen. Het doel is vooral om samen met de CMD 
en O&P de resultaten te bespreken om te onderzoeken of CMD en O&P ermee van elkaar 
kunnen leren. In deze stap inventariseren we de behoeften voor een vergelijking  aan de hand 
van voorbeelden en specifieke aandachtspunten.  
 
Feedback van medische directeuren zal dienen voor de opzet van de presentaties voor RvB (op 
28/29-11-2017) en CMD (op 1-12-2017). Deze momenten worden gebruikt om te bepalen wat 
behoeften en wensen zijn van RvB en CMD.  
 
Fase 6: Plan voor vervolgstappen 
Als slotfase zal er uiterlijk 1 januari 2018 een plan worden opgesteld voor vervolgstappen. 
Welke bevindingen en conclusies zijn voortgekomen uit  de verschillende sessies en 
presentaties? Wat zijn vervolgstappen om een patiëntveiligheid vergelijking rapportage op basis 
van ROBIJN labels voor de acht UMC’s door te ontwikkelen? Hoe kan deze rapportage ingezet 
worden om de topreferente en voorbeeldfunctie van de UMC’s verder te versterken? 
 
Evaluatie  
Het project zal geëvalueerd worden door het kleine projectteam tezamen met opdrachtgever. 
Zowel de organisatie, het proces van samenwerking in het kleine team, afstemming met het 
brede team, de constructie van de experimentele vergelijking rapportage en de behaalde 
resultaten worden geëvalueerd. Lessen worden meegenomen naar een eventueel 
vervolgtraject. 
 
Samenwerking projectteam met DHD 
Martine de Bruijne treedt op als projectleider en is verantwoordelijk voor afspraken met 
opdrachtgever en DHD. Joanna Klopotowska treedt op als hoofdonderzoeker en is eerste 
contact voor DHD. Zij zal bijdragen aan achtergrondinformatie en onderbouwing, zowel uit 
literatuur als van deskundigen uit de UMC’s. Het projectteam zal tenminste voor start van fase 
1, fase 2 en fase 4 fysiek bij elkaar komen. Tussen de bijeenkomsten zal wekelijks telefonisch 
overleg gereserveerd worden om tussentijdse resultaten te beoordelen en vervolgstappen vorm 
te geven. De vertegenwoordigers van de UMC’s zullen indien nodig met deskundigen uit eigen 
huis of uit hun netwerk afstemmen over tussentijdse resultaten. DHD staat borg voor de privacy 
bescherming van de gebruikte data. Het gebruik van ROBIJN labels voor patiëntveiligheid 
vergeling rapportage is afgestemd met ROBIJN werkgroep (dhr. Frank de Bos). ROBIJN 
werkgroep vindt dit experiment heel interessant en relevant dat er op deze manier naar de 
Robijndata gekeken zal worden. 
 

Tijdpad project: 
juli & augustus 2017: S&O fase 
september 2017: Keuze ziektebeelden voor de rapportages 
oktober 2017: validatie van ROBIJN labels  
november 2017: ontwerpen proof-of-concept rapportages 
december 2017: feedback fase en afronding project 
 
Terugkoppeling momenten: 
15-9-2017: terugkoppeling voortgang aan CMD via tussenrapportage 
14-11-2017: terugkoppeling voortgang aan CMD via tussenrapportage 
28-11-2017: presentatie aan O&P 
1-12-2017: presentatie aan CMD  
1-1-2018: oplevering definitieve rapportage 



 

 

 

Page 33 of 38 

 

Afstemming met programmaleiding Sturen op Kwaliteit 
Na goedkeuring projectvoorstel wordt de programmaleiding van Sturen op Kwaliteit via een 
tussenrapportage geïnformeerd 2 weken voorafgaand aan de afstemming met het brede team 
(15-9-2017, 14-11-2017). Roos Trooster zal hiervoor de contactpersoon zijn. 
 

Kennisoverdracht, implementatie 
Het project levert een door de UMC’s gedragen plan met benodigde stappen voor 
doorontwikkeling van een patiëntveiligheid vergelijking rapportage op basis van ROBIJN labels 
en complicatie codes. 
 

Beoogde inkind inzet 

De tijdsinvestering van deskundigen in de UMC’s die tijdens het project worden geraadpleegd. 
 

 

Expertise projectgroep 
 
Dr. Martine de Bruijne (projectleider) is universitair hoofd docent sociale geneeskunde van het 
VUmc  met speciale aandacht voor kwaliteit en patiëntveiligheid van zorg. Zij heeft bijgedragen 
aan de ontwikkeling van patiëntveiligheidsuitkomsten in nationale veiligheidsprogramma’s voor 
ziekenhuizen en heeft onderzoek gedaan naar de invloed van patiëntgerelateerde factoren en 
interprofessionele samenwerking op patiëntveiligheid. Zij is linking pin voor VUmc in het 
kwaliteitsconsortium van de NFU en coördinator van de onderwijsmodule patiëntveiligheid in de 
NFU Master Kwaliteit en Veiligheid van de Patiëntenzorg. 
Dr. Joanna Klopotowska (hoofdonderzoeker) is ziekenhuisapotheker gepromoveerd op 
medicatieveiligheid en als postdoc onderzoeker patiëntveiligheid werkzaam bij de afdeling 
sociale geneeskunde van het VUmc. Zij heeft ervaring met inrichting van het EPD ten behoeve 
van medicatieveiligheid en het gebruik van registratiegegevens voor het monitoren van 
patiëntveiligheid. 
Drs. Nikki van Leeuwen (ErasmusMC, epidemiloog en onderzoeker) heeft veel ervaring met 
kwaliteitsregistratie, benchmarking en waardegedreven zorg. 
Drs. Susan Wesselink (UMCG, Stafadviseur Kwaliteit en Informatiemanagement) heeft veel 
ervaring met het ontwerpen van een lokaal dashboard voor sturen op kwaliteit gedragen door 
de afdelingen en bestuurders in het ziekenhuis. 
Dr. Maarten Zaal (DHD informatieanalist), heeft ervaring met de LBZ indicatoren HSMR, OLO 
en Heropnamen en met de registratie van complicaties in de Nederlandse ziekenhuizen. 
Drs. Egbert Nieuwenhuis (DHD, data analist) heeft ervaring met analyse van Robijn labels t.b.v. 
financiële verantwoording. 
Janine Ghielen, MSc. (DHD, informatieanalist) heeft ervaring met de LBZ-indicatoren HSMR, 
OLO en Heropnamen en de kwaliteitsindicatoren van de IGZ basisset en de 
Transparantiekalender van het Zorginstituut. Ook heeft ze ervaring in het benchmarken van 
deze kwaliteitsindicatoren via het Spiegelinformatie Kwaliteitsindicatoren (SKI) instrument.  
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Bijlage 2: Bijsluiter bij de rapportages 
 
ACHTERGROND 
Het project “Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren” richt zich op het ontwikkelen van een 
inhoudelijk en grafisch concept van een patiëntveiligheid benchmark voor de acht Universitair 
Medische Centra (UMCs) in Nederland. Als eerste experiment binnen dit project zijn samen met 
MediQuest benchmark analyses en visualisaties ontwikkeld voor de volgende drie thema’s: 
‘Medicatieveiligheid’, ‘Kwetsbare ouderen’ en ‘Operatief proces’. De gegevens die voor alle 
UMCs beschikbaar waren bij MediQuest dienden als uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze 
benchmarks. De gekozen thema’s hebben hoge prioriteit zowel  intern (analyse kwaliteit 
dashboards van UMCs) als extern (IGZ speerpunten). Met dit project wordt beoogd om de 
dialoog over patiëntveiligheid tussen de acht UMCs te stimuleren door inzicht te geven in welke 
informatie, op welke wijze en onder welke randvoorwaarden vergeleken kan worden tussen 
UMCs.  
Het project “Naar benchmarking op veiligheidsindicatoren” maakt onderdeel van het programma 
Sturen op Kwaliteit. Doel van het programma is voor de Raad van Bestuur uit bestaande 
kwaliteitsinformatie, relevante gegevens te filteren en te interpreteren, zodat dit gebruikt kan 
worden als stuurinformatie om de zorg  te verbeteren.  
 
ANALYSE VAN INDICATOREN IN SAMENHANG 
Kwaliteit van zorg bestaat uit een taakgerichte en een relatiegerichte component: de 
behandeling en de patiëntrelatie. Om optimale kwaliteit te kunnen leveren dient men aandacht 
te besteden aan beide componenten. Willen we vervolgens kwaliteit van zorg meten dan 
hebben we uitkomsten nodig die ons inzicht kunnen geven in de kwaliteit van beide 
componenten. Bij een taakgerichte component gaat het bijvoorbeeld om een percentage 
patiënten waarbij medicatieverificatie is uitgevoerd (procesindicator). Bij een relatiegerichte 
component gaat het bijvoorbeeld om hoe tevreden een patiënt is over de ontvangen informatie 
over zijn/haar medicatie (patiëntervaringen). Voor thema’s Medicatieveiligheid en Kwetsbare 
ouderen is daarom gekozen om procesindicatoren van respectievelijk basisset IGZ en VMS 
programma in samenhang te analyseren met patiëntervaringen uit de CQi vragenlijst  
‘Ziekenhuisopname’. Voor het thema Operatief proces zijn de analyses tot CQi data beperkt 
gebleven. Gegevens over uitkomstenindicatoren zoals sterfte, heropnames, her-interventies en 
complicaties in relatie tot het operatief proces worden gebenchmarkt in het kader van het 
Sturen op Kwaliteit project “NFU Kernset Heelkunde” waarvan de resultaten in het najaar van 
2017 worden verwacht. 
 
BENCHMARK ONTWERP 
Voor het opsporen van interessante verschillen tussen UMCs is gekozen voor de zogenaamde 
signalen analyse. Signalen analyse omvat drie stappen: 1) het per databron vaststellen van de 
meetlat waarlangs de uitkomsten per UMC gelegd  worden, 2) vergelijking van UMC uitkomsten 
met deze meetlat en 3) scores onder of boven de gekozen meetlat omzetten naar 
respectievelijk rode of groene signalen.  
 
Meetlat CQi data  
Voor de analyse van CQi data is een combinatie van twee rekenregels toegepast, namelijk: het 
afwijken van landelijk gemiddelde en het afwijken van top10% of bottom10%norm. De top10% 
norm is het gemiddelde van de best presterende ziekenhuizen met tenminste 10% van alle 
patiënten in de populatie. De bottom10%norm is het gemiddelde van de slechtst presterende 
ziekenhuizen met tenminste 10% van alle patiënten in de populatie. Deze normen zijn 
gebaseerd op de Achievable Benchmarks of Care methodologie (Weissman et al. Journal of 
Evaluation in Clinical Practice 1999; 5 (2): 269-281). 

 Een groen signaal is toegekend als de score inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval boven het landelijk gemiddelde lag EN als deze score 
inclusief het 95%betrouwbaarheidsinterval boven de top10% norm lag of met deze 
norm overlapte. 

 Een rood signaal is toegekend als de score inclusief het 95% betrouwbaarheidsinterval 
onder het landelijk gemiddelde lag EN als deze score inclusief het 95% 
betrouwbaarheidsinterval onder de bottom10% norm of met deze norm overlapte. 
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De analyses zijn uitgevoerd op specialisme niveau. Dat wil zeggen dat de score van 
specialisme A in bijvoorbeeld UMC #1 vergeleken is met de score van specialisme A in andere 
UMCs. De specialismen zijn gedefinieerd conform landelijke CQi uitvraag. Hieraan hebben 51 
ziekenhuizen aan deelgenomen. Om voldoende respondenten per specialisme te behalen is 
gekozen om CQI data van 2015 en 2016 te combineren.  
 
Meetlat IGZ en VMS data 
Voor de analyse van IGZ en VMS data is gebruik gemaakt van de funnelplot methode: het 95% 
betrouwbaarheidsinterval rond het landelijk gemiddelde werd geplot afhankelijk van de 
steekproefgrootte.  

 Een rood signaal is toegekend indien de score van een UMC onder de funnel lag en 
daarmee significant negatief afweek van het landelijk gemiddelde.   

 Een groen signaal is toegekend indien de score van een UMC boven de funnel lag en 
daarmee significant positief afweek van het landelijk gemiddelde. 

 
Steekproef werd als te klein beoordeeld indien deze lager was dan de steekproeven in meer 
dan 80% van NL ziekenhuizen. Er is gekozen voor data van 2015 uitvraag. 
 
THEMA SPECIFIEKE AFWEGINGEN 
 
Medicatieveiligheid 

 Voor dit thema zijn alle NL ziekenhuizen meegenomen in de analyses omdat er geen 
specifieke UMC profiel te verwachten was.  

 Binnen de beschikbare externe bronnen van landelijke indicatoren bleek dat voor 
medicatieveiligheid slechts 4 passende ziekenhuisbrede indicatoren bestaan. Dit zijn 
indicatoren met betrekking tot medicatieverificatie bij opname en ontslag voor kinderen 
en ouderen. Deze 4 indicatoren zijn gekozen als maat voor de taakgerichte component 
van dit thema.  

 Binnen de CQi vragenlijst Ziekenhuisopname zijn 4 vragen opgenomen met betrekking 
tot medicatie. Deze vragen zijn gekozen als maat voor de relatiegerichte component 
van dit thema.  

 Toelichting op de rapportage: 
o De uitkomsten van de signalen analyse per UMC voor de 4 IGZ indicatoren en 

4 CQ vragen zijn samengevat in de figuur links boven (benchmark grafiek). 
Wanneer in een UMC de uitkomsten van twee of meer IGZ indicatoren 
gebaseerd zijn op een te kleine steekproef dan is dat in dat figuur aangeduid 
met een uitroepteken. 

o In de figuur rechts boven zijn de 4 IGZ indicatoren in vorm van funnelplots 
gevisualiseerd waarbij zowel de naleving als steekproefgrootte in terug te lezen  
in vergelijking met niet-academische en academische ziekenhuizen. 

o In de onderste figuren zijn de uitkomsten voor de 4 CQi vragen in vorm van 
balken gevisualiseerd. Voor deze analyse zijn 20 specialismen geïncludeerd. 
Dit zijn specialismen die in tenminste 6 UMCs mee hebben gedaan aan de 
landelijke uitvraag en waarvan het aantal respondenten hoger was dan 30. Er 
zijn geen leeftijd restricties toegepast omdat medicatieverificatie in de meeste 
UMC ziekenhuisbreed proces is.  

o In de figuur linksonder is het totaal aantal CQi signalen in een UMC 
weergegeven op basis van de scores van de geïncludeerde specialismen. 

o In de figuur rechtsonder zijn alleen die specialismen getoond die op één of 
meerdere vragen een CQi signaal hadden.  

 Toelichting op de tabellen: 
o In de bijlage zijn per UMC de scores per vraag en specialisme weergegeven 

voor de combinaties met een groene of rode signaal. Naast een UMC score zijn 
ook een gemiddelde landelijke score, gemiddelde UMC score en gemiddelde 
niet-UMC score weergegeven voor deze combinaties. 

o De tabellen zijn gerangschikt op specialisme en vervolgens op score van laag 
naar hoog. 
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Kwetsbare ouderen 

 Voor dit thema zijn alle NL ziekenhuizen meegenomen in de analyses omdat er geen 
specifieke UMC profiel te verwachten was.  

 Thema kwetsbare ouderen is voor ziekenhuizen meest herkenbaar als een thema dat 
gaat over vroegtijdige en systematische identificatie van geriatrische problemen zoals 
vallen, delier en ondervoeding (VMS praktijkgids). Daarom zijn de bestaande landelijke 
indicatoren sets gescreend op de aanwezigheid van ziekenhuisbrede indicatoren met 
betrekking tot deze geriatrische problemen. Slechts 1 indicator werd geschikt bevonden 
als maat voor de taakgerichte component van dit thema, namelijk: het percentage 
opgenomen patiënten van 70 jaar en ouder waarbij de screeningsbundel voor 
kwetsbare ouderen (VMS) volledig is toegepast. Deze VMS indicator was opgenomen 
in de uitvraag voor de keurmerk Senior Vriendelijk Ziekenhuis 2015. 

 Binnen de CQi vragenlijst Ziekenhuisopname worden geen specifieke vragen aan 
patiënten gesteld over vallen, delier of ondervoeding. Echter er worden wel vragen 
gesteld die relatie hebben met patiëntveiligheid (28 vragen). Deze vragen zijn gekozen 
als maat voor de relatiegerichte component van dit thema.  Alleen de antwoorden van 
respondenten van 70 jaar en ouder zijn meegenomen in de analyses.  

 Toelichting op de rapportage: 
o De uitkomsten van de signalen analyse per UMC voor 1 VMS indicator en 28 

CQ vragen zijn samengevat in de figuur linksboven (benchmark grafiek). 
Wanneer in een UMC uitkomst van de VMS indicator gebaseerd was op een te 
kleine steekproef dan is dat in dat figuur aangeduid met een uitroepteken. 

o In de figuur rechtsboven is de VMS indicator in vorm van een funnelplot 
gevisualiseerd waarbij zowel de naleving als de steekproefgrootte in terug te 
lezen zijn in vergelijking met niet-academische en academische ziekenhuizen. 

o In de onderste figuren zijn de uitkomsten voor de 28 CQi vragen in vorm van 
balken gevisualiseerd. Voor deze analyse zijn alle specialismen geïncludeerd 
die mee hebben gedaan aan de landelijke uitvraag.  

o In de figuur linksonder is het totaal aantal CQi signalen weergegeven in een 
UMC getoond op basis van de scores van de geïncludeerde specialismen. 
Vragen waarbij meerdere specialisme in een UMC groene of rode signalen 
hadden zijn als respectievelijk tops en tips weergegeven. 

o In de figuur rechtsonder zijn de resultaten per specialisme weergegeven. Alleen 
specialismen met meer dan 30 respondenten zijn afzonderlijk weergegeven. 
Specialismen met gemiddeld minder dan 30 respondenten per UMC zijn 
gebundeld tot de categorie Overige specialismen. 

 Toelichting op de tabellen: 
o In de bijlage zijn per UMC de scores per vraag en specialisme weergegeven 

voor de combinaties met een groene of rode signaal. Naast een UMC score zijn 
ook een gemiddelde landelijke score, gemiddelde UMC score en gemiddelde 
niet-UMC score weergegeven voor deze combinaties. 

o De tabellen zijn gerangschikt op specialisme en vervolgens op score van laag 
naar hoog. 

o Specialismen met < 30 respondenten zijn in een aparte tabel weergegeven. 

 
Operatief proces 

 Voor dit thema zijn alle NL ziekenhuizen meegenomen in de analyses omdat er geen 
specifieke UMC profiel te verwachten was.  

 De 28 CQi vragen met relatie tot patiëntveiligheid zijn gekozen als maat voor de 
relatiegerichte component van dit thema (vergelijkbaar aan thema Kwetsbare Ouderen).  
Alleen de antwoorden van respondenten van de specialismen ‘Heelkunde/Chirurge’, 
‘Neurochirurgie’ en ‘Cardiopulmonale chirurgie / Cardiothoracale chirurgie’  zijn 
meegenomen in de analyses. Deze drie specialismen komen het beste overeen met de 
specialismen die meegenomen worden in de analyses van het project NFU Kernset 
Heelkunde. 

 Er is gekozen om voor dit thema de visualisaties te beperken tot vier benchmark figuren 
en de nadere verbijzonderingen per UMC als bijlage in tabellen te presenteren. Deze 
aanpak biedt voldoende inzicht voor een toekomstige vergelijking met de uitkomsten 
van de taakgerichte component van dit thema (uitkomsten van NFU Kernset 
Heelkunde) en voldoende ruimte voor een dialoog tussen de UMCs. Samen met CQi 
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analyses van het thema Medicatieveiligheid en Kwetsbare Ouderen geeft deze CQi 
analyse een compleet beeld van patiëntervaringen in de UMCs. 

 Toelichting op de rapportage: 
o In de figuur linksboven is het totaal aantal CQi signalen weergegeven per UMC 

voor de specialisme Heelkunde/Chirurgie . 
o In de figuur rechtsboven is het totaal aantal CQi signalen weergegeven per 

UMC voor de specialisme Neurochirurgie. 
o In de figuur linksonder is het totaal aantal CQi signalen per UMC weergegeven 

voor de specialisme Cardiopulmonale chirurgie / Cardiothoracale chirurgie. 
o In de figuur rechtsonder is het totaal aantal CQi signalen weergegeven per 

UMC weergegeven als optelsom van de drie geselecteerde specialismen.   

 Toelichting op de tabellen: 
o In de bijlage zijn per UMC de scores per vraag en specialisme weergegeven 

voor de combinaties met een groene of rode signaal. Naast een UMC score zijn 
ook een gemiddelde landelijke score, gemiddelde UMC score en gemiddelde 
niet-UMC score weergegeven voor deze combinaties. 

o De tabellen zijn gerangschikt op specialisme en vervolgens op score van laag 
naar hoog. 
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Bijlage 3: ISQUA poster 
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