
Bijlage 5. Proces ontwikkeling IC-indicatoren i.r.t. transparantie Medisch 
Specialistische Zorg-indicatoren 
 
 

1 Ontwikkeling IC-indicatoren   
 

De uitwerking van indicatoren bij de kwaliteitsstandaard Organisatie van Intensive Care (IC) 

staat op de Meerjarenagenda van Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat ze uiterlijk 

1 oktober 2017 bij het Register van het Zorginstituut aangeboden moeten worden. De 

Stuurgroep IC (die alle betrokken partijen vertegenwoordigt) draagt zorg voor de uitwerking 

van IC-indicatoren en heeft besloten om hiervoor een aparte werkgroep voor IC-indicatoren 

in te stellen. In deze werkgroep zitten mensen die verschillende perspectieven 

vertegenwoordigen: patiënten en hun naasten, IC-verpleegkundigen, medisch specialisten 

op de IC, zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Op verzoek van de veldpartijen fungeert het 

Zorginstituut als technisch voorzitter van de werkgroep IC-indicatoren. Het Zorginstituut 

zorgt ook voor secretariële ondersteuning. 

 

1.1 Taakverdeling en planning 

 

De werkgroep is in september 2016 gestart met het opstellen van een indicatorenset die 

verbonden kan worden aan de kwaliteitsstandaard Organisatie van IC. De indicatoren zijn 

bestemd voor monitoring en kwaliteitsverbetering van IC-zorg en voor het volgen van de 

implementatie van de kwaliteitsstandaard. De beoogde set bestaat uit maximaal 10 

indicatoren. Als de set klaar is, stelt de werkgroep IC-indicatoren voor welke indicatoren 

kandidaat kunnen zijn voor verplichte transparantie. Dat houdt in dat ze openbaar gemaakt 

kunnen worden. De indicatoren lopen vervolgens mee in het traject voor Medisch 

Specialistische Zorg (MSZ)-indicatoren.   

 

De werkgroep stelt de indicatorenset uiterlijk op 1 april 2017 vast en draagt de indicatoren 

uiterlijk 1 april 2017 over aan het Bureauoverleg voor indicatoren in de MSZ. Op die manier 

lopen die indicatoren mee in het traject dat ook voor andere MSZ-thema’s doorlopen wordt. 

Via deze route worden ze dan voorgedragen voor het Register en eventueel de 

Transparantiekalender van 2018.  

 

 

2 Transparantie in kwaliteit van zorg 
 

Zorgaanbieders zijn verplicht om jaarlijks kwaliteitsinformatie over geleverde zorg aan te 

leveren. Dit doen ze op basis van indicatoren die in het Register staan1. Vaak bestaan 

indicatorensets voor een bepaald thema uit zowel indicatoren die voor interne verbetering 

gebruikt worden, als ook indicatoren die gebruikt worden voor publieke informatie. De 

Transparantiekalender geeft aan welke indicatoren bestemd zijn voor publicatie. Deze 

worden via de openbare database (ODB) van het Zorginstituut inzichtelijk voor iedereen. 

                                              
1
 Zorgaanbieders zijn op grond van artikel 66d, tweede lid van de Zorgverzekeringswet, verplicht de door het Zorginstituut opgevraagde 

kwaliteitsgegevens te rapporteren op basis van de in het Register opgenomen indicatoren. Dit geldt alleen voor die indicatoren waarvan 

partijen in de zorg zelf hebben aangegeven dat deze transparant mogen worden. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) handhaaft de 

naleving van de rapportageverplichting aan het Zorginstituut op grond van artikel 78a Wet Marktordening Gezondheidszorg 



 

 

2.1 Bestuurlijk overleg indicatoren MSZ 

 

FMS, NFU, NVZ, NPCF, V&VN, ZKN, ZN en het Zorginstituut maakten in oktober 2016 

samenwerkingsafspraken over het vaststellen van indicatoren en aanleveren van 

transparante kwaliteitsinformatie in de MSZ. Deze samenwerkingsafspraken heten ook wel 

het ‘Bestuurlijk Overleg transparantie MSZ’. De samenwerkingsafspraken beschrijven het 

proces en tijdpad voor vaststelling van indicatorensets in de MSZ. Genoemde partijen 

overleggen jaarlijks hoe de indicatorenset voor het volgende verslagjaar eruit moeten zien. 

Op basis daarvan vindt de jaarlijks ook de verplichte aanlevering van kwaliteitsgegevens 

plaats. 

  

Het proces geeft gelegenheid om aparte werkgroepen per aandoening/ onderwerp in te 

richten voor het ontwikkelen van indicatoren voor die aandoening/ dat onderwerp en aan te 

geven welk van die indicatoren vrijwillig of verplicht transparant te maken zijn. Alle 

samenwerkingspartners kunnen zich in zo’n werkgroep laten vertegenwoordigen. Het 

Bestuurlijk overleg Transparantie MSZ stelt ook een ontwikkelkader en meerjarenplan vast. 

Het Bureauoverleg Transparantie bewaakt de voortgang van de werkgroepen. In dit 

Bureauoverleg zitten afgevaardigden van alle samenwerkingspartners, met het Zorginstituut 

als voorzitter. 

 

3 Instroom van IC-indicatoren bij transparantietraject MSZ-indicatoren  

 
Het is belangrijk dat de ontwikkeling van IC-indicatoren aansluit op het traject van de 

andere MSZ-indicatoren. Zo houdt het Bestuurlijk overleg transparantie MSZ zicht op de 

administratieve belasting door registratie van verplichte MSZ-indicatoren. De volgende 

stappen beogen een goede instroom. 

 

De werkgroep voor IC-indicatoren stelt de IC-indicatoren bij de kwaliteitsstandaard uiterlijk 

op 1 april 2017 vast. De werkgroep geeft aan welke indicatoren kandidaat zijn voor 

transparantie en draagt de indicatoren uiterlijk 1 april 2017 over aan het Bureauoverleg 

Transparantie. Het Bureauoverleg stemt ze af met andere MSZ-sets die voor de 

Transparantiekalender aangeboden zullen worden en haalt eventuele dubbelingen eruit. 

NVZ, NFU en ziekenhuizen toetsen of de indicatoren goed te registreren zijn. Zij rapporteren 

hun bevindingen aan de werkgroep voor IC-indicatoren en het Bureauoverleg Transparantie. 

Het Zorginstituut toetst de indicatoren aan het Toetsingskader. Tegelijkertijd leggen de 

koepels (wv’en etc.) deze verplicht te stellen indicatoren voor aan hun achterban in een 

autorisatieronde. De resultaten van toetsing en autorisatieronde leiden samen tot een 

conceptadvies voor de vrijwillige en verplicht transparante indicatoren in de MSZ. Dit 

conceptadvies wordt voorgelegd aan het Bureauoverleg Transparantie. Die past het 

conceptadvies waar nodig aan. Dan wordt het voorgelegd aan het Bestuurlijk overleg 

transparantie MSZ van betrokken partijen. Hierna wordt een definitief advies opgesteld. Het 

definitieve advies wordt dan voorgelegd aan de RvB van het Zorginstituut (in oktober 2017). 

Na besluitvorming door de RvB volgt publicatie van de definitieve sets op Zorginzicht.nl. 

 



3.1 Samenvatting rollen Stuurgroep IC, werkgroep IC-indicatoren, Bureauoverleg 

Transparantie MSZ en Bestuurlijk overleg Transparantie MSZ 

 

 

Stuurgroep IC Werkgroep IC-

indicatoren 

Bureauoverleg 

Transparantie MSZ 

Bestuurlijk overleg 

Transparantie MSZ 

• Geeft opdracht 

aan de 

werkgroep IC-

indicatoren voor 

het opstellen van 

een 

indicatorenset bij 

de 

kwaliteitsstandaa

rd Organisatie 

van IC. 

• Ontwikkelt een  

IC-indicatorenset 

(max. 10) bij de 

kwaliteitsstandaa

rd Organisatie 

van IC, conform 

de opdrachtbrief 

van de 

Stuurgroep IC.  

• Wijst aan welke 

indicatoren uit de 

set kandidaat zijn 

voor de 

Transparantie-

kalender. 

• Draagt 

indicatoren die 

kandidaat zijn 

voor 

transparantie 

uiterlijk 1 april 

2017 over aan 

het 

bureauoverleg 

Transparantie. 

• Ter kennisdeling 

bespreekt de 

werkgroep de 

uiteindelijke set 

ook met de 

Stuurgroep IC.  

• Weegt t.o.v. het 

totaal aantal 

MSZ-indicatoren 

af welke voor 

transparantie 

voorgestelde IC-

indicatoren 

daadwerkelijk op 

de Transparantie-

kalender kunnen. 

• Bereidt 

besluitvorming 

door het 

Bestuurlijk 

overleg 

transparantie 

MSZ voor. 

• Neemt IC op in zijn 

ontwikkelkader. 

• Besluit over 

definitief advies 

voor de indicatoren 

op de 

Transparantiekalen

der. 

 

  

 


