
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 het   
meetinstrument CQI Farmacie in het 
Register.

Meetinstrument is beoordeeld op:
3 maart 2014

Eerstvolgende herziening
staat gepland op: 
Eind 2014

Kenmerk 
2014039747

Dit document bevat de resultaten van 
de toetsing van het meetinstrument CQI 
Farmacie

Betrokken partijen
Bij de ontwikkeling van het meetin-
strument waren cliënten (Nederlandse 
Patiënten Consumenten Federatie, NPCF), 
zorgaanbieders (Koninklijke Nederlandse 
Maatschappij ter bevordering der Phar-
macie, KNMP; Service Apotheken, BeNu 
apotheken en Arts en Zorg) en zorgverze-
keraars (Achmea, Azivo, CZ, De Friesland, 
Menzis, VGZ, Zorg en Zekerheid en Zorg-
verzekeraars Nederland) actief betrokken. 
Betrokken partijen hebben in de verschil-
lende fases van het ontwikkelonderzoek 
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 Farmacie is 
een werkinstructie opgesteld waarin wordt 
aangegeven: op welke wijze de dataver-
zameling moet worden ingericht, welke 
analyses moeten worden verricht en welke 
gegevens in 2014 moeten worden aange-
leverd voor landelijke analyse en openbare 
publicatie. Eind 2014 wordt de gegevens-
aanlevering geëvalueerd en indien nodig 
herzien voor 2015. 

Methodologische eigenschappen In het 
ontwikkelonderzoek is aangetoond dat 
de vragenlijst valide en betrouwbaar is en 
zeer goed verschillen kan aantonen tussen 
zorgaanbieders. Het instrument is geschikt 
voor het verzamelen van keuze-informatie, 
inkoopinformatie, toezichtinformatie (In-
spectie voor de Gezondheidszorg, IGZ) en 
interne sturingsinformatie (zorgaanbieder).

Oordeel Kwaliteitsinstituut
Op grond van het bovenstaande heeft  
het Kwaliteitsinstituut positief geoordeeld 
over opname van het meetinstrument CQI 
Farmacie in het Register.
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