Addendum Aanbiedingsformulier Indicatorenset medisch
specialistische verslagjaar 2014
Achtergrond
Na indiening van de indicatorenset medisch specialistische revalidatie (MSR) voor verslagjaar 2014
(d.d. 31 oktober 2014, kenmerk 14118 JR/JSch/EH) heeft ons op 25 november het verzoek tot een
nadere toelichting op ontbrekende documentatie bereikt. Dit ten behoeve van behandeling van de
ingediende indicatorenset door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland op vrijdag 5
december.
Toelichting ontbrekende documentatie
Onder Criterium 4 (pagina 7) wordt bij vraag 7.1 gevraagd naar documentatie rondom de ontwikkeling
van het meetinstrument. Dit om vervolgens bij onderdeel 7.2 duidelijkheid te vernemen over de
methodologische eigenschappen van de indicatorenset. Hierna volgt daarom een tekstuele aanvulling
op toegezonden bijlage 1. Aanbiedingsformulier meetinstrumenten (bijgevoegd). Daarbij gaan wij in op
de facetten zoals opgenomen bij onderdeel 7.2. Het aanbiedingsformulier biedt hiervoor namelijk geen
gelegenheden.

Situatieschets
In 2010 is door het programmabureau Zichtbare Zorg de opdracht verstrekt aan Revalidatie Nederland
om in een eigenstandig traject samen met het LSR en ZN een indicatorenset te ontwikkelen voor
revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen. Dit traject (looptijd: 1 januari 2011 tot 30
juni 2013) heeft conform de met opdrachtgever en financier (ministerie van VWS) overeengekomen
methodiek plaatsgevonden.
Conform afspraken met deze partijen is de Basisset Prestatie-indicatoren (door de sector voor intern
gebruik in de periode 2004-2009 ontwikkeld) hiervoor als basis gehanteerd. Vervolgens is met het
LSR en ZN bezien welke onderdelen hieruit relevant zijn voor keuze-ondersteuning van patiënten en
zorginkoop door verzekeraars. Ook zijn vanuit de beroepsgroep aanvullende kwaliteitsindicatoren (b.v.
op het gebied van resultaatmeting) voorgesteld. Daarnaast heeft de patiëntenbeweging vanuit
preferentie-onderzoek en inventarisaties naar specifieke wensen/behoeften bij haar achterban
aanvullende kwaliteitsindicatoren voorgedragen. Een soortgelijk proces is door ZN doorlopen met haar
achterban.
Totstandkoming en onderbouwing indicatorenset medisch specialistische revalidatie
Vervolgens is per resulterende indicator gediscussieerd over o.a. onderscheidend vermogen en de
relatie tot kwaliteit van zorg (inhoudsvaliditeit). Bij besluitvorming over de definitieve samenstelling van
de indicatorenset voor de medisch specialistische revalidatie (MSR) heeft weging van deze aspecten
en van de belangen van partijen plaatsgevonden volgens een consensusmodel. Dit betekent dat de
onderdelen uit de Indicatorstandaard impliciet (en soms ook expliciet) zijn toegepast maar niet
structureel en integraal zijn gedocumenteerd. Anders gesteld: de criteria zijn medebepalend geweest
in de besluitvorming, maar gebaseerd op consensus tussen partijen en niet op onderzoeksresultaten.

Methodologische toetsing conform Indicatorstandaard
Alle partijen uit dit transparantietraject (VRA, RN, LSR en ZN) hechten aan de lopende
methodologische evaluatie van de uitvraag van de kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2013. Hiervoor
worden de toetsingscriteria uit de Indicatorstandaard momenteel gestructureerd door hoogleraren
toegepast. De resultaten zullen vervolgens door het tripartiet (VRA/RN, LSR en ZN) behandeld
worden via de projectorganisatie Inzicht in Revalidatie.
Doorvoering in indicatorenset verslagjaar 2015
De uitkomsten van deze methodologische toetsing zullen tenslotte verwerkt worden in een
gezamenlijk door partijen voor te dragen inhoudelijk doorontwikkelde indicatorenset voor verslagjaar
2015. Hierover zal u in de loopt van 2015 door ons afzonderlijk bericht worden.

Tenslotte
Wij vertrouwen erop met dit schrijven tegemoet te zijn gekomen aan uw wens tot een nadere
toelichting op de totstandkoming en onderbouwing van de indicatorenset medisch specialistische
verslagjaar 2014. Voor nadere inlichtingen verzoeken wij u om contact op te nemen met
ondergetekende.
Wij zien uw beoordeling voor opname in het Kwaliteitsregister met vertrouwen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Ir. Jeroen Schols
Projectleider Inzicht in Revalidatie
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