
Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten die voor opname in het Register  
worden aangeboden aan het Kwaliteitsinstituut, worden getoetst aan de criteria  
uit het Toetsingskader. Deze criteria zijn opgesteld met als doel de zorgvuldigheid  
bij de ontwikkeling en de volledigheid van de kwaliteitsstandaarden en meet
instrumenten te borgen. Voornaamste voorwaarde hierbij is de betrokkenheid van 
zowel de cliënten(vertegenwoordigers), de zorgaanbieders als de zorgverzekeraars. 
Daarnaast wordt gelet op de aanwezigheid van essentiële onderdelen van kwaliteits
standaarden (bijv. de cliëntenversie) en meetinstrumenten (bijv. de werkinstructie). 
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Op grond van het bovenstaande 
heeft het Kwaliteitsinstituut positief 
geoordeeld over opname van de CQI 
Stomazorg in het Register.

Kwaliteitsstandaard  
is beoordeeld op:
19 december 2013

Eerstvolgende herziening
staat gepland op: 

Kenmerk 
2014007392

Dit document bevat de resultaten van de 
toetsing van de CQI Stomazorg.

Betrokken partijen
Bij de ontwikkeling van de vragenlijst CQI 
Stomazorg waren cliënten (Nederland-
se Stomavereniging), zorgverzekeraars 
(CZ, Stichting Miletus) en zorgaanbieders 
(V&VN afd. stomaverpleegkundigen, 
Nederlandse Vereniging voor GastroInt-
estinale Chirurgie (NVGIC), Nederlandse 
Vereniging van Urologen (NVU)) actief 
betrokken. Betrokken partijen hebben 
in de verschillende fases van het ont-
wikkelonderzoek actief meegedacht en 
besloten over de opzet en inhoud van het 
onderzoek en de vragenlijst. Alle partijen 
hebben ingestemd met het eindresultaat 
en hebben het instrument gezamenlijk 
ingediend. 

Werkinstructie
Voor het gebruik van de CQI Stomazorg is 
een werkinstructie opgesteld waarin wordt 
aangegeven op welke wijze de dataverza-
meling moet worden ingericht en welke 
analyses moeten worden uitgevoerd. 
Verder is informatie beschikbaar gesteld 
over de eerste landelijke meting.

Methodologische eigenschappen
In het ontwikkelonderzoek is aangetoond 
dat de vragenlijst valide en betrouwbaar is 
en goed verschillen kan aantonen tussen 
zorgaanbieders. Het meetinstrument is 
daarom geschikt voor het verzamelen 

van keuze-informatie, inkoopinformatie, 
toezichtinformatie (Inspectie voor de  
Gezondheidszorg, IGZ) en interne sturings-
informatie (zorgaanbieder).
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